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Conference Background Information

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 and Opening Addresses
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.

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

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

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 UPLBCFNR 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
M.A. Economics
B.S. Economics
B.A. Biology

University of Tennessee, Knoxville, Tennessee
Washington University, St. Louis, Missouri 1978
University of Missouri, St. Louis, Missouri 1976
University of Missouri, St. Louis, Missouri 1976

Working Experience
July 1996 - Present:
August 1995 - present:
August 1993 - present:
August 1987 - August 1983:
August 1981 - August 1987:
August 1980 - May 1981:

Chairperson, Dept. of Economics
Director, Center for Economic Education
Professor of Economics, Indiana State University
Associate Professor of Economics, Indiana State University
Assistant Professor of Economics, Indiana State University
Visiting Instructor, University of Missouri, St. Louis

Awards







1984

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”





Education

Department of Educational Leadership, Administration and Foundations
Indiana State University, Terre Haute, IN 47809, 812-237-2869
willbarratt@indstate.edu
http://wbarratt.indstate.edu





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

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. 7th Street
Bayh College of Education
Indiana State University
Terre Haute, Indiana 47809
(812) 237-2856 (Office)
(812) 237-8201 (Fax)
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

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
1987
2004
2007
2009

Scientific Achievement Award in Fish Pathology (The Japanese Society of Fish Pathology, Japan)
The Japanese Society of Fish Pathology Award (The Japanese Society of Fish Pathology, Japan)
The Honorary Doctorate of Veterinary Medicine (Khon Kaen University, Thailand)
JICA (Japan International Cooperative Agency) President Award
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.

Conference Program
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
Place : 1st Fl. Bld. 34

Time
08.00-09.00

Registration

Place : Theater Hall Bld. 34

Time
Opening Session
09.15-09.30

I Welcome performance: The Art of Muay Thai
II Welcome speech: Assoc. Prof. Dr. Somjet Poosri (RMU President)

09.30-10.00

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

Thursday, July 19th , 2012
Place : Conference Room 1 (Bld. 34)

Time
13.00-14.20
14.20-16.30

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
Oral Presentation (Sci30-33)

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

Time
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

14.00-14.30

Place : 4A Hall &4C Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.)
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
Place : 340404 4th Fl. (Bld.34)

Time
13.00-16.30

Sciences and Technology Presentations

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

Time
13.00-16.30

Humanities and Social Sciences Presentations
Place : 340406 4th Fl. (Bld.34)

Time
13.00-16.30

Educational Presentations
Place : 340407 4th Fl. (Bld.34)

Time
13.00-16.30

Educational Presentations
Place : 1st Fl. (Bld.34)

Time
13.00-17.00

Poster Presentations

Friday, 20 July, 2012
Place : Winyoo Kuwanunt Hall 5th Fl. (Bld.15)

Time
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

10.00-10.30

10.30-11.00

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
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
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)

Place : Conference Room 1 (Bld. 34)

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

14.30-16.30

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

Place : Conference Room 2 (Bld. 34)

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

Time
09.00-16.30

Sciences and Technology Presentations

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

Time
09.00-16.30

Humanities and Social Sciences Presentations
Place : 340406 4th Fl. (Bld.34)

Time
09.00-16.30

Educational Presentations
Place : 340407 4th Fl. (Bld.34)

Time
09.00-16.30

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

Time
09.00-17.00

Information Technology Presentation
Place : 4C Hall 4thFl. (Language Center & Computer Bld.)

Time
09.00-17.00
Time
09.00-17.00

Information Technology Presentation
Place : Tele-Center Meeting Room 4thFl. (Language Center & Computer Bld.)
Information Technology Presentation
Place : 1st Fl. (Bld.34)

Time
13.00-16.30

Poster Presentations

Presentation Program
Oral Presentation
Session:
Date:
Time:
Room:
No
1

Code
ED01

2

ED02

3

ED03

4
5

ED41

Session:
Date:
Time:
Room:
No
1

Code
ED29

2

ED30

3

ED31

4

ED32

5

ED33

6

ED34

7

ED35

8

ED36

9

ED37

10

ED38

Education
19 July, 2012
13.00-16.40
Winyoo Kuwanant Hall
5th Fl. (Bld.15)

Assoc.Prof.Somchai Wongkasem
Asst.Prof.Dr.Siri Tee-Asana
Dr.Chumnian Pollaharn
Dr.Tirawat Yeamsang
Topic

Time

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

Assoc.Prof. Dr.Nguyen Huyhn Phan
Activities of Higher Education of Institute for Research and Development
Technologies under Condition Globalization ERA
Le Thi Thu Ha
The Power of Piramide Approach: An Innovative Pedagogy to Foster
Children’s Active Engagement and Learning
Prof. Dr. Karen Liu
Overcoming Cultural, Social, and Personal Resistance to Innovation
Dr.Will R. Barratt
A Model for Developing Instructional Leadership of Primary School Administrators
under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 3

Dr.Chaiya Pawabutra
Education
19 July, 2012
14.30-17.40
4B Hall 4th Fl.
(Language Center & Computer Bld.)

Chairperson
Committee
Committee
Committee

13.00-13.20

Page
47

13.20-13.40

49

13.40-15.20

50

15.20-16.20
16.20-16.40

Assoc.Prof.Dr.Kanok Samavardhana
Dr.Wipot Chansom
Dr.Chairatana Chusakool
Chaveewon Srisom

Topic
Self-Directed Learning of Person with Hearing Impaired
Aree Pharvasutipaisit
Effects of Exercise with Applied Aerobic and Step Aerobic Dance upon
Physiological and Psychological Responses in the Elderly
Nuanlaong Bell
The Effects of Plyometric and Vertimax Training on power and Leg muscle
strength in man student Institute of Physical Education Udonthani
Pisit Rugyart
The Effects of Star Excursion Balance Technique and Trunk Stabilization
Training on Accuracy, Speed and Balance in Female Sepak Takraw Players
Chayakorn Phalsing
The Study of Motion Pattern and Physiological Responses in Amateur
MuayThai
Prawait Ketkan
Stress Reduction Methods in Thai National Jumpers
Pojnart Yiempop
Effects of Different Types of Resistance Exercise before Cycling on Fat
Oxidation
Korkot Kuhapeth
Model of Classroom Action Research Skill Development for Primary
Teacher in Maha sarakham Province
Eakalak Boonthao
The Effects of Body Weight and Various Foot Step with Speed Ladder
Training Upon Speed and Agility of Futsal Players
Supon Yapapha
Development of OMNI Perceived Exertion Scale for Aerobic Exercises in
Thai Elderly
Janejira Wongkoomgoen

xxiv

61

Chairperson
Committee
Committee
Committee

14.20-14.40

Time

Page
72

14.40-15.00

75

15.00-15.20

87

15.20-15.40

92

15.40-16.00

95

16.00-16.20

106

16.20-16.40

118

16.40-17.00

119

17.00-17.20

122

17.20-17.40

128

Session:
Date:
Time:
Room:

Education
20 July, 2012
09.00-12.00
340406 4th Fl. (Bld.34)

No Code
1 ED04

Topic
School-Based Management Affecting Efficiency of Education Opportunity
Extention Schools of Changwat Sisaket
Pumchai Polsak
Factors Affecting the Learning Personship of Primary Students under
the office of the Basic Education Commission in the Northeastern Part of
Thailand
Anong Amonrattanasate
A Model of Boy Scout Camping Management as the Learning Resource
for Promoting Desired Characteristics of the Youth
Srisurang Yangwiwat
Development of Educational Management Competencies Indicators of
School administrators of Secondary education In the Northeastern of
Thailand
Somsri Radarut
Strategies to Develop Desirable Characteristics in Students in
Maha Sarakham Primary Educational Service Area
Phichai Boonmanongku
The Relationships of Perceived Organizational Support, Procedural Justice
and Job Satisfaction in Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
Nikorn Yasamorn
The Influence of Job Satisfaction and Organizational Commitment on
Organizational Citizenship Behavior: Evidence from Rajabhat Maha
Sarakham University in Thailand
Nikorn Yasamorn
Audit Experience, Audit Quality, and Audit reputation of CPAS in Thailand
Khampichit Urawee
The Development of Internal Quality Assurance System for Private
Elementary Schools within the Thai Central North-Eastern Group
Phuwadon Chulasukhont

2

ED05

3

ED06

4

ED07

5

ED08

6

ED09

7

ED10

8

ED11

9

ED12

Asst.Prof.Dr.Siri Tee-adsana
Dr.Tirawat Yeamsang
Asst.Prof.Dr.Chayakarn Ruangsuwan
Dr.Worawan Ubonlert
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Committee
Committee
Committee

09.00-09.20

Time

Page
136

09.20-09.40

148

09.40-10.00

160

10.00-10.20

170

10.20-10.40

173

10.40-11.00

175

11.00-11.20

180

11.20-11.40

185

11.40-12.00

191
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ED13

2

ED14

3

ED15

4

ED16

5

ED17

6

ED18

7

ED19

8

ED20

9
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10

ED22

Education
20 July, 2012
09.00-12.20
340407 4th Fl. (Bld.34)

Assoc.Prof.Dr.Somsong Suwapanich
Dr.Samarn Ekgapim
Asst.Prof.Dr.Surakarn Changharn
Dr.Poosit Boontongtherng

Topic
Development of a Laboratory Science Packages: The Separation of
Substance for Prathomsuksa6 Students
Papatchaya Sangchatree
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
Teacher Development for Critical Thinking Skill Development of Students
at Menyai School under the Office of Maha Sarakham Educational Service
Area 1
Darin Boonpromma
Training Curriculum Development for Competency Improvement of Child
Caretakers in Childhood Development Centers under Local Administration
Pradit Ekathat
The Practical Construction of The Flowering Plants for Prathom Suksa 6 of
Prom Pi Marn’s Network. Chaturapakpimarn District, Roi-Et Province.
Santad Sakkamduang
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
The Development of a Curriculum for Creative Thinking Promotion for
Sixth Grade Students
Maneewan Ritnamkham
The Developing of English Reading Comprehension Skill by Authentic
Materials with on Mind - mapping for Mathayomsuksa 3 Studentsat
Nongleksuksa School
Atcharawan Phiban
Development of Integrated Curriculum of Local Literature in Roi-et
Province for Mattyomsuksa 4 Students
Phanida Sittihakot
Developing Life Skills of The Youths through Learning the Rubber Tree
Plantation in Ban Dongtong Amphur Patang Nong Khai Province
Naphatchawin Moonthathong

xxvi
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Committee
Committee
Committee

09.00-09.20

Time

Page
194

09.20-09.40

206

09.40-10.00

215

10.00-10.20

228

10.20-10.40

233

10.40-11.00

240

11.00-11.20

255

11.20-11.40

265

11.40-12.00

280

12.00-12.20

292

Session:
Date:
Time:
Room:

Education
20 July, 2012
13.00-15.40
340407 4th Fl. (Bld.34)

No
1

Code
ED23

2

ED24

3

ED25

4

ED26

5

ED27

6

ED28

7

ED40

8

ED41

Asst.Prof.Dr.Arun Suikraduang
Dr.Paisan Worakham
Assoc.Prof.Dr.Prapatsorn Pree-Iam
Dr.Pongsatorn Popoonsak

Topic
Developing Life Skills of the Youths through the Identity of Ban Upparat
Chonthicha Malahom
Learning and Teaching Thai Conversation in People’s Republic of China
Krisda Srithamma
The Desirable Characteristics of the Students in the Faculty of Education,
Rajabhat Mahasarakham University
Piyathida Panya
Activities Formation for Master Farmer's by the Self-Sufficiency Economy
in Puparn Royal Development Study Centre Sakonnakhon Province
Watcharapong Srisamran
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
The Program of Moral Development Regarding Public Mind for Students
U-rasa Promta
The Effect of Webquest Learning Activity in Chemistry Instruction on
the Topic of Covalent Bond for Mathayomsuksa 4 Students
Rapatsa Khumsena
Understanding the Cooperative Learning Dimension
Mayureesirin Siriwan

xxvii
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13.00-13.20

Time
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13.20-13.40

311

13.40-14.00

317

14.00-14.20

327

14.20-14.40

336

14.40-15.00

343

15.00.15.20

361

15.20-15.40

370

Social Sciences
19 July 2012
13.00-15.30
Theater Hall 34 Bld.

Session:
Date:
Time:
Room:
No
1

Code
Soc1

Asst.Prof.Dr.Sunee Satitanan
Asst.Prof.Dr.Wimonmart Patamavanichagul
Dr.Ruchanee Sanmeena
Asst.Prof.Dr.Rungson Singhalert
Topic

Social Work for Students under School Violence in Vietnam

Chairperson
Committee
Committee
Committee

13.00- 13.30

Time

Page
379

13.30-14.00

382

Nguyen Thi Hang Phuong
2

Soc2

Skill Advice of Academic Adviser in Training of Credit in Institutions of
Vietnam
Nguyen Thi Hang Phuong

3

Innovations from Research for English Pedagogy

14.00-15.00

Prof.Dr.Leslie Barratt
4

Soc3

15.00-15.30

FUSION Performing Arts Program
Dr.Sherrie McFadden

Session:
Time:
Room:

Social Sciences
20 July 2012
09.00-11.40
340405 4th Fl. (Bld.34)

No
1

Code
Soc04

2

Soc05

3

4

5

6

7

8

Soc06

Soc07

Soc09

Soc10

Soc11

Soc12

Asst.Prof.Dr.Sunee Satitanan
Dr.Chatree Sirisawat
Asst.Prof.Dr.Sasitorn Chauwarat
Dr.Mayureesirin Siriwan

Topic
The Factors Influenced to the People's Political Participation in Kasetwisai
District Municipality, Kasetwisai District, Roi-Et Province.
Archawit Choompongsak
Participation of Community Council Members in Making Strategic
Development Plan for the Kalasin Town Municipality, Kalasin Province
Nutcharin Tongdee
Motivation for the Performance of Officers of the Somdet Sub-District
Administrative Organizations, Somdet District, Kalasin Province
Kapatson Samanyat
The Wisdom of Local I-san Medicine for Health Care as Appeared in
Khamphi Bai-Lan (Scripture Written on Palm-Leaves)
Krisada Sridhamma
The Satisfaction of Elderly in Elderly Allowance Service of Mueng
Kalasin Municipality, Mueang District, Kalasin Province
Montida Kamkon
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
The Participation of Citizens in Environmental Management Using The
Principles of Good Governance of LUB Sub-District Municipality Maung
District Kalasin Province
Apinan Chanasuek
The Leadership of Mueing Kalasin Municipality's Mayor by Personnel's
Opinion
Sumalee Ruengchai
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Social Sciences
20 July 2012
13.00-15.40
340405 4th Fl. (Bld.34)
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Soc15
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Soc16
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Soc17

6

Soc19

7

Soc20

Session:
Date:
Time:
Room:

No
1

Code
Soc21

2

Soc23

3

Soc24

4

Soc25

6

Soc26

Dr.Wittaya Charernsiri
Dr.Thachawat Raosuwan
Assoc.Prof.Dr.Narongrit Sopa
Dr.Suksin Prasomsung

Topic
Participation and Satisfaction Loei Rajabhat University Students in the 2 nd
Humanities and Social Sciences Student Network Project Seminar
Kalaya Yotcamlue
Factors Influencing Effectiveness of Provincial Administrative
Organizations in Providing Infrastructure Public Services
Voharn Yasarawan
Approach to Enhance Learning on the Preservation of Moken Gypsies'
Identity
Somkiat Sadjarak
Knowledge, Understanding and Attitudes of rights and Responsibilities of
Administration Affairs of Community and Participation in Development
Community in Mahasarakham Municipality
Yupaporn Yupas
Politics in Policy Like Shot Circuit
Wirit Rasri
The Belife on alcohol in Esaan's Folkway Ceramonies: A Case Study at
Banpheu Sub-District Nongreua District Khonkaen Province
Panya Senawiang
Member’s Participation in the operation of clinic center of Kalasin
Provincial Administration Organization
Chakkree Saengsuriyin

Social Sciences
20 July 2012
10.20-12.00
Conference Room 2
(Bld. 34)

13.00-13.20

Time

Page
463

13.20-13.40

468

13.40-14.00

475

14.00-14.20

479

14.20-14.40

489

14.40-15.00

498

15.00-15.20

508

Assoc.Prof.Dr.Weerakit Srarom
Assoc.Prof.Dr.Wongpatana Sriprasert
Asst.Prof.Dr.Patcharaporn Chaiboonkrong
Dr.Worakamon Wisetsri
Dr.Kotchamon Wongkham

Topic
Win - Win Excecutive Vision on Enviromental Accountign
Effectiveness:an Empirical of ISO 14000 Businesses in Thailand
Kulchaya Weankaeo
Japan-Laos Cooperation in the Development of the Greater Mekong
Sub-region
Nguyen Van Sang
Regional Tourism Development: Thailand
Titiyawadee Punmanee
The Growth of Tourism: Pai is to become the others
Bancha Bhutwanakul
Regional Economic Development: Lessons From The West And Thailand
Dr. Craig Wheway
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Dr. Nguyen Thi Chau Giang
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
The Use of Polyphosphoric Acid in Synthesis Derivatives of Benzoazole
Nguyen Hai Minh
A First Example of Recude of Arendiazonium Tosylate to Arylhydrazines
Nguyen Hai Minh
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Dr.Banthita Sawasdee
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Dr.Uthai Koatdoke

Topic
Effective of Sericin Powder from the Silk to Immune Response of
Ornamental Fish
Kraijak Kaewprom
Application of Antibiotics to Control Streptococcus spp. in Nile Tilapia
(Oreochromis niloticus) Cage Culture in Chi River
Panarat Phadee
Cost and Revenue on Thai Native Beef Cattle Production in Udonthani
Province Thailand
Anintaya Khamkanya
Effect of Protein Sources and Fibrolytic Enzyme Supplememtation on
Rumen Fermentation of Goats by Using in Vitro Gas Technique
C.Yuangklang
Effect of Fibrolytic Enzyme Supplementation in Fermented Total Mixed
Ration on in Vitro Gas Production of Goats
C. Yuangklang
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Topic
Some Soil Properties around Root Zone of Halophytes Grown on Saline
Soils in Northeast Thailand
Vidhaya Trelo-ges
Enhancement of Germination, Vigor and Storability in Carrot and Welsh
Onion Seeds By Solid Matrix Primming
Theerarat Chinnasaen
Water Management for Organic Rice Production in Northeast, Thailand
Ronnachai Changsri
Effects of Plant Population on Yield and Yield Components in Blackgram
(Vigna mungo (L.) Hepper) Genotypes
Jiraluck Phoomthaisang
Comparison of Yields Quantity and Quality and Disease Tolerant to of
Papaya (cv. Kraung yellow flesh) in Mahasarakham Area
Rapassa Juntrasri
Induction Plant Resistance by Microbial Elicitors in Chilli (Capsicum
Annuum)
Kanchalika Ratanacherdchai
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Topic
Causal Factors of Health Behavior of Elderly in Western Region of
Thailand
Khwandao Klumrat
Escherichia coli in porks from the Roast Meat Hot Pan Shop,
Municipality Maha Sarakham, Maha Sarakham Province
Kusumawadee Thancharoen
Study on the Quantity of Particulate Matter in Maha Sarakham Hospital,
Muang District, Maha Sarakham Province
Metta Kengcohuwong
Effect of Water Crossflow on Production Logging Data
Weeiya Koeythong
Mechanical Properties of Cordierite-Mullite Refractories from Raw
Material and Narathiwat clay (in Thailand)
Nattawut Pedkhuntod
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Topic
The Preparation of Cordierite-Mullite From Kaolinite, Talc, Sand And
Alumina
Santi Pongphot
Improvement of Light Extraction Efficiency of Rough Surface LEDs by
Epitaxial Growth Techniques
Rattanawadee Morakul
Thermal Properties of Graphite Impregnated by Immersion in the Solution
Method
Krai Kulpetchdara
Comparative Performance of Multiobjective Evolutionary Algorithms
based on Hypervolume Indicator
Siwadol Kanyakam
The Digital Thermometer Using Sensor Temperature and Applications
Arithat Chuchotsakullert
Performance of K-Means Clustering Algorithm on DoS Traffic
Classification
Prapakorn Srisawangwong
The Use of Sawdust to Clay Brick and Investigation of Their Mechanical
Properties
Nonthaphong Phonphuak
Investigate the Characterization and Properties of Indigenous Clays from
Dong Phuhor Kiln Sites in Nan Province, Thailand
Usanee Malee
Note on Genus Uraria Desv.; The Diversity and their Utilization in
Thailand
Worachat Tokeaw
Preliminary Study of Family Orchidaceae in Phu Weing National Park,
Khon Kaen Province, Northeastern Thailand
Worachat Tokaew
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Dr.Suksang Kukanok
Dr.Sumrit Sanakas
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Dr.Surin Numnapon

Topic
The Development of Social Network-based Training Curriculum to
Develop the ICT Competency of Administrators in Basic Education
Schools
Pramote Wangsa-ard
A Conceptual Framwork of School Preparation Model for Instructional by
Tablet Computer in School unber the Office Basic Education Comission
Weerasak Pattalapo
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
The Results of 1st Grade Teacher Development in Learning Management
with Tablet Computer by Using Pair-Work Technique
Ratana Budsurin
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
Manner Training Takes Action Using Course Tablet for Instruction Office
3 Area Education Elementary Education Chiangmai border Educations
Cooperate
Nattapong Ponsayom
The Training Curricfulum Development for Producing the Supplement
Instruction Documents by using "camera" in App. With Tablet and Thinkpare-shares Technique
Watcharin Jampong
Effects of Laboratory Learning In Techniques of Digital Photography
Natthapong Phralapraksa
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
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Topic
A Supporting Model of Tablet Computer Application for Community
Learning Management of Rajabhat Maha Sarakham University
Somjet Poosri
Evaluation of System and Mechanism Development for Academic
Administation Based on Integrating Mission with Faculty of Information
Technology
Amnuay Wichaiwong
Comparisons iPad2 and Samsung Galaxy of student learning of Students
at Rajabhat Maha Sarakham University
Supakan Rowunta
The Development of Multimedia on the Topic of "Our Local Soil" based
on Constructivism Theory for 4th Grade Students
Nuanchawee Poolaiyao
Multimedia Development of Science Subject on the Topic of "Power and
Pressure" for 7-step-Learning Cycle Activities
Suwannee Ketsalee
The Development of Web-Base Instruction for Creating Database by
Microsoft Access with Technique CIPPA Model for The Certification of
Vocational Education
Chutiya Siengloet
The Development of Computer- Assisted Instruction by Use a Tale
the Theoretically Learn of Natural Language for the Kindergarten 2
Am-on Sriargard
The Development of Multimedia on the Topic of "Travelling to Space" by
Using Cooperative Learning with Jigsaw Technique
Wimonchart Nammontri
Multimedia Development on the Topic of "Life of Living Creatures" by
Using 5E-Investigative Learning Model
Khrauwan Rathmuang
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Topic
The Development of Multimedia on the Topic of "Light Energy" by Using
Guided Discovery
Piyanoot Punsudnoi
Multimedia Development on the Topic of "Amazing Life of Plants" by
Using STAD Collaborative Learning Model
Wirat Rathmuang
The Development of Electronic Book in Buddhism Subject on the Topic of
"Prime days Buddhism" for Mattayomsuksa 2 nd
Jakree Sanyotha
A Study of the Problem and Ways to Prepare for Vocational Students Loei
Technical College
Chatri Munchart
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
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
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
Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on the
Topic of “IPAD2 for Presentations” for Certificate of Vocation Students
Wiriya Leela
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
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Dr.Sumrit Sanakas
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Dr.Surin Numnapon

Topic
Professional Training Curriculum Development in Learning Management
with Tablet Computer for Teachers on the Topic of "IPADs for
Presentations"
Wisitsak Sansom
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
Learning Resource Development on the Internet Network Entitled
"Biogas, or Blue Energy"
Srephum Wongnongwa
Learning Material Development on Tablet Computer Entitled "Contagious
Disease Prevention" for the Patients of Maha Sarakham Hospital
Thirawat Treeworawet
Training Curriculum Development in ICT Professional Skils for the
Officers of the Maha Sarakham Census Registration by Using Tablet
Computer
Nukul Thongkong
The Development of Web-based Learning Resources The Wisdom
Teachers in Sufficiency Bioextract for Animal Feed
Pinyapat Kanjack
Mutimedia Development on the Topic of "Fractions" for 7 th Grade
Students by Using STAD Collaborative Learning Method
Lamul Boonpa
The Development of Web-based Learning Resources The Wisdom
Teachers in Traditional Medicinal Herbs for Animal Treatment
Penporn Raksaboon
Curriculum Development using tablets: Sticker Making with iPad2 for
High School Students
Ooranan Pueanpueng
Learning Resource Development of Local Instructor Network Through
Internet Network: A Case Study of Morality for Life and Sufficiency
Economy Center
Kanista Tuatong
Learning Resource Development of Local Instructor Network Through
Internet Network: A Case Study of Local Sustainable Agricultural
Learning Resource Center
Thiraphong Karin
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Dr.Saichon Jinjo
Asst.Prof.Dr.Phadet PromSakha
Na Sakonnakorn
Dr.Sombat Taireukhon
Dr.Tanakorn Cheuchumroon

Topic
The Development's Resources of Learning through Internet, Study
The No-Hunting's Doonlamphan Area in Nachuak's District,
Maha Sarakham Province
Suchart Songmunwal
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
The Development of electronic media on the topic "System is an integer"
for Madtayomsuksa 1 Cooperative Learning by 5E Inquiry Approach
Nitikron Pansodnoi
Effects of Self-Directed Learning on the Social Network in Introduction to
Multimedia and Animation
Apida Runvat
A Model of eDLTV Development and Promotion for Intern Student of the
Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
Kanokwan Sriwapee
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
The Development of Item Bank System to Support The Study of Online
Learning based on Semantic Web
Chaiyan Sakulthai
The Curriculum Learning a Computer Programming I Techniques for
Projects Based Learning
Weerapon Panurag
A Study on the Research Results of Peer Tutoring Activities
Tharach Arreerard
The Achievement of Learning Management by Using Constructionism
The Subject of Image Production for Multi-Media
Thawatchai Sahaphong
Multimedia Development on the Topic of “People and Places” for 2nd
Year Kindergarten Students by Using Multipoint Technology
Kitiya Promsurin
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
Multimedia Development of Science Subject on the Topic of “Water
Cloud and Sky” by Using Cooperative Learning with Learning Together
Technique.
Ubonwan Boontongto
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Asst.Prof.Dr.Charan Sanrach
Dr.Titaree Wilailert
Dr.Cheeraphan Srisompan
Dr.Nopparat Tuntisattayanan

Topic
The Requirement and Problems of Geo-Informatics Training for
Community in Maha Sarakham
Chanachai Eonwung
Development of an Online Learning Resource Website: A Case Study of
Ban Pone Praewa Silk
Wutticharn Panpet
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
Developing an Online Learning Resource Website: A Case Study of
Sufficiency Planting Holes
Kamolrut Kunsimak
Developing an Online Learning Resource Website: A Case Study of
Raising Pigs in Holes
Piyanuch Phulaidok
The Development’s Resources of Learning Historical Sites in Nadoon
District, Mahasarakham Province
Pranom Paipa
The Results of Professional Skill Training Curriculum in Learning
Management with Tablet Computer for People in Maha Sarakham
Province
Duenpen Panurug
The Results of the Student-Centered Approach for the Course :
Fundamentals of Multimedia and Animation: Elements of Multimedia
through Social Network
Potsirin Limpinan
The Development of Information Systems for Web Based Training
Winai Kolam
Professional Training Curriculum Development in Learning Management
with Tablet Computer by Think Pair Share for Teachers
Arpaporn Wises
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
The Effect of Interactive Entitled Introduction Information Technology by
Ning Social Network
Chanettee Pimsawan
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Poster Presentation
19 July 2012
13.00-17.00
1st Fl. (Bld.34)

Asst.Prof.Dr.Songsak Songsanit
Asst.Prof.Dr.Sanit Teemuangsai
Asst.Prof.Dr.Prawit Simmatan
Asst.Prof.Dr.Anuwat Chaikaittham

Topic
The Development of Cromonym Practice Drills with Picture of the Rhyme
to Developed Speaking Skills for Kindergarten Grade II
Yaowanee Thongpan
The Development of Learning Activities by STAD technique with
Computer Assistant Instruction on Buddhism's Special Days for
Prathomsueksa 3 Students
Kwanjai Chuaysom
The Development of Preschool Children's Writing and Reading Skill
Through Provision of Experiences by Learning Resources Study
Janmorn Keawkamtai
The Development of Critical Thinking of Prathom Suksa4 Students by
Using Wisdom of Local Herbs through Scientific Method
Nuttakan Widee
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
Developing English Reading Comprehension Skills by Using Integrated
Reading Process for Matthayomsuksa III Students at Borabuwittayakhan
School
Roongthiwa Kanpanya
Development of Early Childhood Students' Self-Confidence through
Holding Movement and Rhythm Activities for Their Assigned Work
Watchareeporn Sodathip
The Development of Learning Activites Using Open-Ended Stories Telling
Activities for Improve Problem Solving Ability of Preschool Children
Sirilak Unthasang
The Development of English Reading Comprehension through Cooperative
Learning with CIRC Technigue for MatthayonSeuksa 1 Students
Suparerk Tutjarern
The Development of Programmed Instruction in Science Standards on the
Topic of Plant's Life for rathomsueksa 2 Students
Saman Chansom
The Action Research to Develop Mathematical Problem Solving Skills
entitle "Inequalities" for Mathayomsueksa 3
Supattra Nakaya
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Poster Presentation
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13.00-17.00
1st Fl. (Bld.34)

Assoc.Prof.Phanita Suntornchai
Dr.Sakpong Homhuan
Dr.Narinrat Apichart
Dr.Uaychai Wata

Topic
The Development of Word Spelling Skill by Pronouncing Distributed
Letters Through Mutually Assisting Group Teaching in Grade 1 Thai
Language Strand
Taworn Seesonghatr
Development of the Learning Activity by Using The Instuction Model of
Practical Skills on Ram Wong Madtration for Matthayomsuksa 1
Sudarat Buaboon
The Development of Thinking Ability in the Three-level Chemistry
Metacognition on Chemical Bounds of Matthayonsueksa 4 Students
Waraporn Jinaboon
Learning Styles of Rajabhat Maha Sarakham Students
Sompong Srikanlaya
The Construction of Deficiencies Diagnostic Test in Science Subject
on the Living Creature and the Existence Process for Prathom Suksa 5
Patchara Nang-saard
A Construction Ability Tests of Reading , Analytical Thinking , And
Communicative Writing for Mattayomsuksa 2 Students
Sumalee Khumkuru
The Process of Reading Loving Habit Development of the Student and
Teachers of Borabu School, Office of Secondary Education Service Area 26
Sumalee Klangsaeng
The Constructivist based Learning Activity for Enhancing Achievement and
Critical Thinking Ability in Physics on the Topic “Nuclear Physics” for
Mathayom Sueksa 6 Students at Lhoa Yoa Wittayakharn School through
Action Research
Wantanee Prajanang
Learning Activity from Local Herbs Through the Conceptual of Sciences,
Technology and Social : The case Study of Grade 4 Student from Anuban
Kalasin School
Pichaya Trisakul
The Development of Learning Management of Sciences by Using Research
Methodology of Participatory Practice for 6-grade Student:
Yamongphlailelasamonpaitongtin
Wasinee Suphannafai
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
Jaruporn Thitasarn
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REFORMS OF HIGHER EDUCATION MANAGEMENT
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 exampreparation (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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ACTIVITIES OF HIGHER EDUCATION OF INSTITUTE FOR RESEARCH AND
DEVELOPMENT TECHNOLOGIES UNDER CONDITION GLOBALIZATION ERA
Msc Le Thi Thu Ha
Institute for Research and Development Technologies (IRDNewTech), VietNam
17, Pham Kinh Vy Str., Ben Thuy Ward, Vinh City, Nghe An Province, Viet Nam.
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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International Conference on Sciences and Social Sciences 2012
Innovations for Regional Development
Curriculum and Pedagogy
The Power of Piramide Approach: An Innovative Pedagogy to Foster Children’s Active
Engagement and Learning
Dr. Karen Liu
Professor
Indiana State University
Terre Haute, Indiana
USA

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, socialemotional 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 selfconfidence, 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
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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. Representing 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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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 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

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา 2) สร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3) หา
ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ตามรูปแบบที่
พัฒนาขึน้ การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา ดาเนินการ 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ และการวิจยั เชิงสารวจ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ปี การศึกษา 2554 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จานวน 165 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การร่างและสร้างรูปแบบ ประกอบด้วย การ
ร่างรูปแบบ ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ระยะที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบในสถานศึกษาประถมศึกษา
จานวน 14 โรงเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
มี 6 องค์ประกอบ คือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดบรรยากาศของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารแบบเข้ม การฝึกปฏิบตั จิ ริง
การศึกษาดูงาน และการติดตามผล 3) ผลของการทดลองใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา พบว่า ระยะฝึกปฏิบตั จิ ริงผลค่าเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการทดลอง และระยะติดตามผลสูงกว่า
ระยะฝึกปฏิบตั จิ ริง ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษามีความคิดเห็นว่า เกิดประโยชน์อย่างยิง่ เนื่องจากได้รบั ความรู้
จากวิทยากร การศึกษาจากคูม่ อื ได้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษาด้วยกันตลอดจนได้ศกึ ษาภาวะผูน้ าทางวิชาการจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาดีเด่นทีเ่ ป็ น
แบบอย่าง จากการไปศึกษาดูงาน ส่งผลให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ ตลอดจนทักษะ
เทคนิค การนาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: ภาวะผูน้ า, ภาวะผูน้ าทางวิชาการ, ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
-----------------------* ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ประจาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาวะผูน้ าทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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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
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยและสังคมโลกได้มกี ารเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลาทัง้ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง รวมทัง้
การสือ่ สารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ระบบเศรษฐกิจฐานความรูจ้ งึ เป็ นพืน้ ฐานสาคัญในการแข่งขันสาหรับสังคมโลกใน
ปจั จุบนั ซึง่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคเศรษฐกิจฐานความรูต้ อ้ งมีลกั ษณะสาคัญ คือ รูจ้ กั แสวงหา คัดสรร
และสร้างความรูใ้ ช้ และจัดการความรูไ้ ด้ มีทกั ษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทกั ษะการวิเคราะห์และการ
แก้ปญั หา มีทกั ษะทางภาษาและการสือ่ สาร มีการคิดใหม่ คิดสร้างสรรค์ และคิดแจ้งแทงตลอด มีจติ มุ่งคุณภาพ
มาตรฐานและความเป็ นเลิศ มีการทางาน การร่วมมือเป็ นทีม และสร้างเครือข่าย มีการจัดการ มีทกั ษะการแข่งขัน
อดทนสูส่ งิ่ ยาก เห็นแก่สว่ นรวม เป็ นธรรมและยังยื
่ น และรักษ์ความเป็ นไทยสูส่ นั ติ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ.
2546) ในส่วนการบริหารจัดการศึกษา มีความจาเป็ นทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษาต้องเป็ นมืออาชีพ จึงจะทาให้การบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิผล มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามทีพ่ งึ ปรารถนา ทัง้ นี้เหตุผลหลายประการ ได้แก่
ปญั หาในการบริหารจัดการศึกษามีมากมาย การมีกฎหมายกาหนดให้การบริหารจัดการศึกษาเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงและให้
มีมาตรฐานวิชาชีพ ความจาเป็นในการยกระดับการบริหารการศึกษาเป็ นวิชาชีพชัน้ สูงให้สง่างาม ผลการจัดการศึกษา
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ยังไม่ได้คุณภาพ การปฏิรปู การศึกษายังไม่คบื หน้า การประเมิน สมศ. บ่งชีส้ ถานศึกษายังไม่ได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน การบริหารจัดการศึกษายังไม่เหมาะสม และไม่มปี ระสิทธิภาพ การผลิตและพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษายัง
ั
ไม่ได้มาตรฐานและมีปญหามาก
ความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการศึกษา จาเป็ นต้องอาศัยมาตรฐานและ
คุณสมบัตเิ ฉพาะของผูบ้ ริหาร การบริหารจัดการต้องอาศัยระบบและรูปแบบการบริหารทีค่ รอบคลุมสัม พันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบมากมาย และการใช้ SBM ในการบริหารสถานศึกษา (ธีระ รุญเจริญ. 2550) โดยผูบ้ ริหารนัน้ ต้องเป็ น
ผูน้ า ซึง่ ผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมักมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างทีเ่ หมือนกัน โดยหลักในการบริหารจัดการ ผูน้ าต้องมี
หน้าทีเ่ หมือนผูบ้ ริหารในการจัดการศึกษา โดยมีการวางแผน ประกอบด้วย การกาหนดเป้าหมายและวิธกี ารทีจ่ ะ
บรรลุเป้าหมาย การจัดองค์การ ประกอบด้วย การออกแบบอานาจและหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
ความสาเร็จของการทางาน ตลอดจนการจัดบุคคลเข้าทางาน โดยการสรรหาและคัดเลือก การนา เป็ นกระบวนการที่
ทาให้สมาชิกในองค์การทางานร่วมกันโดยสอดคล้องกับเป้าหมายองค์การ ซึง่ ต้องอาศัยการสังการ
่
ประกอบด้วยการ
จูงใจ และประสานกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ต้องอาศัยการสังการ
่ และการควบคุม ประกอบด้วย การติดตามกิจกรรม
และการแก้ไขปรับปรุงงาน (รังสรรค์ ประเสริฐศรี. 2544ก) และในการจัดการศึกษาให้สมั ฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจาต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการเรียนการสอนเป็ นอย่างดี จึงจะสามารถพัฒนาและ
นิเทศการเรียนการสอน ตลอดทัง้ การอานวยความสะดวกให้แก่คณะครู (ธีระ รุญเจริญ. 2550) ดังนัน้ ผูน้ าทีด่ ตี อ้ งมี
ภาวะผูน้ าจึงจะนาไปสูก่ ารบริหารทีม่ ปี ระสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการ เป็ นหัวใจสาคัญทีจ่ ะนาโรงเรียนไปสูท่ ศิ ทางทีก่ าหนด จะบรรลุจุดหมายของ
องค์การได้อย่างไร นักเรียนมีคณ
ุ ภาพตามเกณฑ์ทก่ี าหนดหรือไม่ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
หรือไม่อย่างไร เป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารสถานศึกษานัน้ ต้องตระหนัก จากผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษา ภาพรวมระดับประเทศพบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ภี าวะผูน้ าทางวิชาการ จะนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานการศึกษา แต่ถา้ โรงเรียนใดผูบ้ ริหารทีข่ าดภาวะผู้นาทางวิชาการจะทาให้โรงเรียนนัน้ ไม่ประสบ
ผลสาเร็จทางวิชาการ และไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานของสานักงานรับรองคุณภาพและประเมินผลการศึกษา
(องค์การมหาชน) ตลอดจนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนต่ากว่าเกณฑ์ระดับชาติ นอกจากนี้คุณภาพการศึกษาของ
์
นักเรียนไทยโดยหน่วยงานต่างประเทศ มีการจัดลาดับโดย สถาบันนานาชาติเพื่อพัฒนาด้านการจัดการ หรือ
International Institute for Management Development (IMD) ได้จดั อันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวม
จาก 58 ประเทศ ในปีพ.ศ. 2551 ซึง่ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 27 และในปี พ.ศ. 2552 แนวโน้มเริม่ ดีขน้ึ
เมื่อขยับมาอยูท่ อ่ี นั ดับที่ 26 แต่ในปี 2553 ก็ยงั คงอยู่อนั ดับเดิม ตามหลังสิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย
และคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไทยโดยการประเมินของ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) สมศ. ได้ประเมินคุณภาพรอบสอง พบว่าโรงเรียนประถมหรือมัธยมศึกษาซึง่ อยูใ่ นสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน อยูใ่ นระดับดีมากร้อยละ 15.10 และระดับพอใช้/ปรับปรุง ร้อยละ
8.50 นอกจากนัน้ สานักงานทดสอบทางการศึกษา (องค์การมหาชน) ยังพบว่า ภาพรวมของผลคะแนนของการ
ทดสอบเฉลีย่ ทัวประเทศในทุ
่
กระดับชัน้ ต่ากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา ทุกปี และยิง่ ต่าลงในปี การศึกษา 2552 และมี
แนวโน้มต่าลงเรื่อย ๆ
จากภาพรวมของผลคะแนนของการทดสอบระดับชาติ มีแนวโน้มต่าลงนัน้ เป็ นทีต่ ระหนักชัดว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษานัน้ เป็ นหัวใจสาคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึง่ หากผูบ้ ริหารสถานศึกษามีภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการก็จะส่งผลให้นาพาสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพวิชาการได้ ได้มผี สู้ นใจให้ความสาคัญในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาอยูห่ ลายท่าน ด้วยเหตุผลความจาเป็ นในการพัฒนานัน้ เพื่อให้
ผูบ้ ริหารเป็ นแบบอย่างทีด่ ที างวิชาการ และนาพาองค์กรยกระดับคุณภาพทางวิชาการประสบความสาเร็จ และทาให้
ตระหนักว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน้ มีความสาคัญยิง่ ในการบริหารจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
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การบริหารงานวิชาการ สถานศึกษาประถมศึกษาซึง่ เป็ นสถานศึกษาจัดการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาเบือ้ งต้นทีใ่ ห้
ความรูแ้ ละทักษะชีวติ แก่ผเู้ รียน ซึง่ ได้รบั การปรับเปลีย่ นตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หากผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาได้รบั การพัฒนาให้มภี าวะผูน้ าทาง
วิชาการ จะส่งผลให้การกาหนดเป้าหมายและทิศทางในการดาเนินการจัดการศึกษานัน้ ชัดเจน บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร และพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนให้เป็ นคนดี คนเก่ง และมีสขุ ตลอดจนนาพาความอยู่รอดในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สงู ขึน้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะนาแนวคิดลักษณะภาวะผูน้ าทางวิชาการและวิธกี ารพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ มาทาการ
วิจยั เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3”
วัตถุประสงค์การวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาหนดความมุ่งหมายของการวิจยั ไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
3. เพื่อหาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) ซึง่ มีขนั ้ ตอนการวิจยั ทัง้ หมด 3 ระยะ 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 1 การวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (Document Analysis) การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ประกอบด้วย ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีภาวะผูน้ า บทบาทภาวะผูน้ า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่อง ภาวะผูน้ าทางวิชาการ การบริหารงานวิชาการสถานศึกษา
ประถมศึกษา และรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ โดยการสัมภาษณ์ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน
5 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หลังจากนัน้ สร้างแบบสอบถามรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ั และความต้องการในการพัฒนาภาวะผูน้ าทาง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา เพื่อสารวจสภาพ ปจั จุบนั ปญหา
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั ระยะที่ 2 การร่างและสร้างรูปแบบ
ขัน้ ตอนที่ 3 ทาการร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา นาข้อมูลทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบแนวทางในการร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา และทาการตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 10 คน เพื่อ
ตรวจสอบร่างรูปแบบและขอรับข้อคิดเห็นเพิม่ เติมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ
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ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา และการจัดทาคูม่ อื เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
ขัน้ ตอนที่ 4 สร้างรูปแบบและทาการยืนยันรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา และคู่มอื การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ ทัง้ 6 ด้าน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 10 คน
หลังจากนัน้ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั ระยะที่ 3 การทดลองใช้รปู แบบ
ขัน้ ตอนที่ 5 นารูปแบบทีไ่ ด้ไปทดลองใช้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จานวน 14 โรงเรียน
ขัน้ ตอนที่ 6 สรุปผลการใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา ทีไ่ ด้จากการทดลองใช้ แล้วนามาเขียนรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์
สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั เรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปราย ดังนี้
1. องค์ประกอบของภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา มี 6 องค์ประกอบ
คือ การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดบรรยากาศของสถานศึกษา การ
พัฒนาบุคลากร การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ จาก
มากไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ด้านการจัดบรรยากาศของสถานศึกษา และด้านการพัฒนา
บุคลากร อยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร และด้านการเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ
ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา และด้านมีค่าเฉลีย่ ต่าสุดคือด้านการเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ อาจเป็ นเพราะว่า
สถานศึกษาอาจจะมีการดาเนินการอยู่แต่ยงั ไม่ชดั เจนและไม่ต่อเนื่อง การดาเนินการตามภาวะผูน้ าทัง้ 6 ด้านจึง
ดาเนินไปอย่างช้า ๆ และยังไม่เห็นความสาคัญของการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการเป็ นผูน้ าทีม่ ี
ประสิทธิภาพทีค่ ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ นัน้ ผูบ้ ริหารอาจคิดเพียงว่าระบบงานมีอยู่แล้ว และมีการมอบหมายงานให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีเ่ ป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านตามหน้าที่ จึงไม่ได้กากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตลอดจนไม่คดิ พัฒนาทัง้ ตนเอง
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ว ผูน้ ามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ซึง่ ถือเป็ นหัวใจสาคัญของการบริหารจัดการศึกษา เพราะฉะนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
ให้เกิดความตระหนัก และให้มคี วามรูค้ วามสามารถ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Davis and Thomas (1989) ทีก่ ล่าวว่า ภาวะ
ผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย การทางานตามเวลาทีก่ าหนด การจัดบรรยากาศทีด่ ขี องโรงเรียน การ
มุ่งเน้นด้านวิชาการ การคาดหวังต่อคณะครูและผลการปฏิบตั งิ านของครู การทางานด้านหลักสูตร การเป็ นผูน้ าทีม่ ี
ประสิทธิภาพ การประเมินผลและการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียน การเพิม่ ความตระหนักในการประชุม
โรงเรียนและมีความคาดหมายในผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนสูง ส่วน Heck and Others (1990) ได้
์
กล่าวถึงภาวะผูน้ าทางวิชาการไว้ว่า ต้องมีการปกครองโรงเรียน การจัดบรรยากาศโรงเรียน และการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน Hoy and Miskel (1991) จันทรานี สงวนนาม (2551) สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) (2553) สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน (2550) ได้
กล่าวสอดคล้องกันว่า ผูน้ าทางวิชาการควรมีการกาหนดเป้าประสงค์ของโรงเรียน การสือ่ สารเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน การนิเทศและติดตามผลด้านการสอน การประสานงานด้านการใช้หลักสูตร การตรวจสอบความก้าวหน้า
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ของนักเรียน การจัดให้มสี งิ่ จูงใจสาหรับครู การส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้าน
วิชาการ การจัดให้มสี งิ่ ส่งเสริมภาพการเรียนรู้ ความสัมพันธ์กบั ชุมชน และมีการกากับ นิเทศ ติดตามผล
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) (2552) Gupton (2010) ทีก่ ล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการต้องมีวสิ ยั ทัศน์
ในการจัดการศึกษาให้ทนั การเปลีย่ นแปลง มีความเป็ นผูน้ าในการริเริม่ การใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารเทศและการสือ่ สารมาใช้ในการปฏิรปู การเรียนรู้ มีศกั ยภาพในการพึง่ พาตนเองในการ
พัฒนางานวิชาการ มีการแสวงหาความรูใ้ หม่ๆมาปรับใช้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
และมีขอ้ มูลสารสนเทศ และมีนกั การศึกษาและผลการวิจยั ของสมคิด สร้อยน้า (2547) Cunningham and Cordeiro
(2009) ได้กล่าวว่าภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน้ จะต้องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในทฤษฎีและ
ปรัชญาในหลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ การตระหนักดีว่าไม่มวี ธิ กี ารสอนใดทีด่ ที ส่ี ดุ การตระหนักถึงความสาคัญของหลักสูตร
การพัฒนาความเป็ นมนุษย์ การเป็ นตัวแบบเชิงวิชาการการพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นผูน้ าการเปลีย่ นแปลง การยึดผูเ้ รียน
เป็ นสาคัญ และไชยา ภาวะบุตร (2554) ทีก่ ล่าวว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษามืออาชีพ คือ การบริหารจัดการ
สถานศึกษา ได้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพจะเกิดได้ ด้วย
ผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน้ ต้องมีความรูค้ วามสามารถ และศักยภาพในการปรับกระบวนทัศน์ของตนเองและองค์กร โดย
เน้นกระบวนการตัดสินใจทีม่ สี ว่ นร่วม และการทางานเป็ นทีม จะเห็นได้ว่า การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ เพราะผูบ้ ริหารสถานศึกษามีบทบาทสาคัญใน
การนาองค์กรสูเ่ ป้าหมาย และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทดั เทียมสถานศึกษาอื่น ตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาของตนให้เป็ นแบบอย่างได้
2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 มีรปู แบบของกระบวนการพัฒนา 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบตั กิ ารแบบเข้ม 2 วัน โดยกาหนดเป็ นกิจกรรม คือ กิจกรรมแรกพบ สารวจพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ของตนเอง และประเมินพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการ จานวน 6 ด้าน ก่อนรับการฝึกอบรม ฝึกอบรมในห้องใช้
ระยะเวลา 2 วัน ระยะที่ 2 ระยะฝึกปฏิบตั จิ ริง เป็ นกิจกรรมการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษารายสัปดาห์ จานวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 6 ชัวโมง
่
เป็ นเวลา 18 ชัวโมง
่
โดยใช้
คู่มอื การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา เนื้อหาของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา มีทงั ้ หมด จานวน 6 ชุด คือ ชุดที่ 1 การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ชุดที่ 2 การบริหารจัดการหลักสูตร ชุดที่ 3 การจัดบรรยากาศของสถานศึกษา ชุดที่ 4 การ
พัฒนาบุคลากร ชุดที่ 5 การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ชุดที่ 6 การประเมินคุณภาพการศึกษา ซึง่ คู่มอื ทัง้ 6 ชุดนี้
ใช้ประกอบการพัฒนาภาวะผูน้ าในระยะที่ 1 และระยะที่ 2 วิธกี ารพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ประกอบด้วย การศึกษา
เอกสาร การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การฝึกปฏิบตั จิ ริง การใช้คมู่ อื การดาเนินงาน และ
การศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น จากนัน้ เมื่อสิน้ สุดการฝึกปฏิบตั จิ ริงภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษา มีการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อสรุปผลภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา
ระยะที่ 3 ศึกษาดูงานโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น (Best Practice) เพื่อเพิม่ พูนประสบการณ์ใน
การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา และประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน เมื่อเสร็จ
สิน้ จากการทดลองใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการทุกขัน้ ตอนแล้ว ร่วมกันสรุปเกีย่ วกับรูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา และมอบเกียรติบตั ร ให้แก่โรงเรียนทีร่ ่วมทดลองใช้
รูปแบบ
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ระยะที่ 4 ระยะติดตามผล เป็ นระยะการติดตามผลการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาหลังการปฏิบตั กิ าร 1 สัปดาห์ โดยทาแบบประเมินการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการหลัง
สิน้ สุด 1 สัปดาห์ หลังการทดลอง
การทีผ่ ลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องได้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และมีการฝึกปฏิบตั จิ ริงเพื่อนาความรูไ้ ปใช้ให้เป็ นแบบอย่างแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน ต้องได้รบั การ
ฝึกฝนด้วยเทคนิคและวิธกี ารทีห่ ลากหลายจึงจะทาให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาเกิดแนวคิด วิธกี าร และความ
ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาวิชาการ และผูบ้ ริหารจะต้องพัฒนาตนเองด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ได้มนี กั การศึกษาได้เห็นความสาคัญและศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าอยูห่ ลายท่าน ดังนี้ ปราณี
แสนทวีสขุ (2547) ทาการศึกษาในเรื่อง การนาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการสาหรับผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ่างทอง ทีพ่ บว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางการวิชาการสาหรับ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ คี วามเหมาะสมและเป็ นไปได้ มีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้ 1. หลักการพัฒนาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการ เป็ นเรื่องทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างมีแผนและจัดทาเป็ นแผนงานไว้อย่างชัดเจน ทัง้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการอย่าง
ั
เป็ นระบบและต่อเนื่อง และต้องมุ่งตอบสนองปญหาและความต้
องการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 2. จุดมุ่งหมายการ
พัฒนาภาวะผูน้ าทางการวิชาการ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาผูบ้ ริหารสถานศึกษาให้เป็ นผูบ้ ริหารมืออาชีพ เพือ่ ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาได้พฒ
ั นาตนเองอยู่
เสมอ และเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารสถานศึกษา 3. เนื้อหาหรือสิง่ ทีต่ อ้ งพัฒนาภาวะผูน้ า
ทางวิชาการ ได้แก่ ด้านความรูเ้ ป็ นความรูท้ จ่ี าเป็ นสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทีจ่ ะมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ ด้าน
ภาระหน้าทีเ่ ป็ นภาระหน้าทีแ่ ละเทคนิควิธกี ารของผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ภี าวะผูน้ าทางวิชาการ ด้านทักษะ เป็ น
ทักษะความเป็ นผูน้ า และทักษะด้านเทคนิค 4. ขัน้ ตอนการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ ได้แก่ การเตรียมการ
การประเมินก่อนการดาเนินการ การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการ การฝึกปฏิบตั ิ การประเมินผลการดาเนินการ และ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินการพัฒนา ประสิทธิ ์ เขียวศรี และคณะ (2548) ได้วจิ ยั เรื่อง รูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ า
ทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบด้วย 1) หลักการพืน้ ฐาน 2) วัตถุประสงค์ 3) การ
ประเมิน 4) การปฏิบตั งิ าน 5) การเข้ารับการพัฒนา 6) การให้รางวัล และ 7) การให้ความช่วยเหลือ-ฟื้นฟู โดย
รูปแบบการพัฒนานี้เสนอว่า ควรดาเนินการพัฒนาเฉพาะหลักสูตรทีผ่ ลการประเมินบ่งชีว้ ่าจาเป็ น ได้แก่ 1)
หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ าในการบริหารจัดการโรงเรียน 2) หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ าใน
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน 3) หลักสูตรการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผูน้ าในการบริหารตนเอง ทีมงานและ
ชุมชน สาหรับพฤติกรรมภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีค่ น้ พบจากการวิจยั นี้มี 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านทีห่ นึ่ง การบริหารจัดการโรงเรียน ด้านทีส่ อง การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน และด้านทีส่ าม
การบริหารตนเอง ทีมงานและชุมชน และ ไกศิษฏ์ เปลรินทร์ (2552) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาตัวบ่งชีภ้ าวะ
ผูน้ าทางวิชาการสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีพ่ บว่า 1) ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า ได้ตวั บ่งชี้
ภาวะผูน้ าทางวิชาการสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 60 ตัวบ่งชีท้ เ่ี ป็ นไปตามหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วยตัวบ่งชีก้ ารกาหนดวิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจการเรียนรู้ จานวน 12 ตัว
บ่งชี้ ตัวบ่งชีก้ ารบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จานวน 13 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีก้ ารพัฒนานักเรียน จานวน 12
ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีก้ ารพัฒนาครู จานวน 10 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชีก้ ารสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ 2)
ผลการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 70.16 df = 62 ค่า P = 0.22 ค่า GFI =
0.98 ค่า AGFI = 0.96 ค่า RMSEA = 0.018) ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างภาวะผูน้ าทางวิชาการ
สาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กับข้อมูลข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่าไค-สแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับความ
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กลมกลืนและค่าดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว ทดสอบสมมติฐานการวิจยั ผลการทดสอบพบว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
3. ผลการใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 โดยเมื่อนารูปแบบและคู่มอื การพัฒนาภาวะผูน้ าทาง
วิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาทัง้ 6 ชุด ไปทดลองใช้ในสถานศึกษาประถมศึกษา จานวน 14
โรงเรียน โดยทาการประเมินการทดลองใช้ทงั ้ 6 ด้าน ผูป้ ระเมินประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาประเมินตนเอง
ครูประเมินผูบ้ ริหาร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประเมินผูบ้ ริหาร จาก 14 โรงเรียน โรงเรียน
ละ 3 คน รวมเป็ น 42 คน ประเมินใน 3 ระยะ คือ ประเมินก่อนการทดลอง ประเมินระหว่างทดลอง โดย
ประเมินหลังสิน้ สุดการฝึกปฏิบตั จิ ริง และประเมินหลังการทดลองใช้รปู แบบ 1 สัปดาห์ พบว่า
ระยะที่ 1 ก่อนการทดลองใช้รปู แบบ พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่
ต่าสุด คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา การทีผ่ ลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า การทางานของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการมีการทางานเป็ นประจา จึงคิดว่าไม่เกิดปญั หาในการดาเนินงาน โดยเฉพาะ
ด้านการเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด ซึง่ ในการปฏิบตั งิ านอาจเป็ นเพราะว่าได้มกี ารติดต่อประสานงาน
กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ และได้พดู คุยพบปะ ติดต่องานอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความศรัทธา มีบารมี ได้รบั ความ
ไว้วางใจ ส่งผลให้ดา้ นการเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีค่าเฉลีย่ สูงสุด ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของประทีป บินชัย
(2546) ได้ทาการศึกษาในเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพิสยั สมบูรณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีความมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการพัฒนาภาวะผูน้ าตามแนว
ภาวะผูน้ าพิสยั สมบูรณ์ 2) สารวจภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพิสยั สมบูรณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน และ 3) นาเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าตามแนวภาวะผูน้ าพิสยั สมบูรณ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ใน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมี ภาวะผูน้ าตามแนว
ผูน้ าพิสยั สมบูรณ์อยู่ในพิสยั ต่าถึงพิสยั กลาง ควรมีการพัฒนาพฤติกรรมอันเป็ นองค์ประกอบของภาวะผูน้ าตามแนว
ภาวะผูน้ าพิสยั สมบูรณ์ 8 องค์ประกอบ จาก 9 องค์ประกอบ องค์ประกอบทีต่ อ้ งมีการพัฒนา โดยการปรับเพิม่ มี
5 องค์ประกอบ คือ 1) คุณลักษณะทีส่ ร้างศรัทธาบารมี
2) พฤติกรรมทีส่ ร้างศรัทธาบารมี 3) การกระตุน้ การใช้ปญั ญา 4) การให้ความสาคัญเป็ นรายบุคคล และ
5) การให้รางวัลตามสถานการณ์ องค์ประกอบทีต่ อ้ งพัฒนาโดยการปรับลดมี 3 องค์ประกอบคือ 1) การบริหารงาน
แบบวางเฉยเชิงรุก 2) การบริหารงานแบบวางเฉยเชิงรับ และ 3) การบริหารงานแบบเสรีนิยม
ส่วนด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลีย่ ต่าสุด อาจเป็ นเพราะว่า การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาใน
ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงในหลายระดับ ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพก็มกี ารปรับเปลีย่ น ทาให้ผบู้ ริหาร
สถานศึกษาต้องมีการพัฒนา ติดตามความก้าวหน้า และสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้เกิดกับตนเองในห้วงเวลาทีจ่ ากัด
จึงทาให้มคี ่าเฉลีย่ น้อยกว่าทุกด้าน
ระยะที่ 2 ระหว่างการทดลอง พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การบริหารจัดการหลักสูตร และด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต่าสุด คือ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่า ในระหว่างทีท่ าการทดลอง ได้รบั ความรู้
และการฝึกปฏิบตั จิ ริงภาวะผูน้ าทางวิชาการ ทาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจ และมีทกั ษะ เทคนิคในการบริหารจัดการ
หลักสูตรเพิม่ มากขึน้ ทาให้เกิดความตระหนัก นาแนวคิดและทฤษฎีไปประยุกต์ในหน่วยงานทีเ่ ป็ นสถานศึกษาของตน
ได้ ซึง่ สอดคล้องกับกัลยรัตน์ เมืองสง (2550) ทีท่ าการศึกษาในเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีพ่ บว่า รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามแนวคิดของผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ 1 การมีกจิ กรรมทีใ่ ช้ความคิดความเข้าใจในระดับสูง
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ได้แก่ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยสามารถจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิง่ ใดสิง่ หนึ่งได้
องค์ประกอบที่ 2 มีความสามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ มากาหนดกลยุทธ์ ได้แก่ มีการรายงานผลแผนงาน และ
โครงสร้างเพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการพัฒนางานและกาหนดแผนปฏิบตั กิ าร องค์ประกอบที่ 3 มีความสามารถในการ
พยากรณ์และกาหนดอนาคตได้ ได้แก่ มีความสามารถเชิงรุกโดยกระทาการแก้ไขปญั หาอย่างเร่งด่วน ในขณะที่
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนและรอปญั หาคลีค่ ลายไปเอง องค์ประกอบที่ 4 การมีความคิดปฏิวตั ิ
ได้แก่ ให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 5 มีการกาหนดวิสยั ทัศน์
ได้แก่ กาหนดวิสยั ทัศน์ทส่ี ร้างจากแรงบันดาลใจ มีความทะเยอทะยาน คิดนอกกรอบ และกว้างไกล และวิธกี าร
พัฒนาภาวะผูน้ าเชิงกลยุทธ์ทไ่ี ด้รบั เลือกสูงสุด 3 อันดับแรก คือ การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และ
การระดมความคิด ส่วนแนวคิดของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า ประเด็นสาคัญตามองค์ประกอบทัง้ 5
คือ องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ มีการส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อคุณภาพของการศึกษา
องค์ประกอบที่ 2 ได้แก่ มีการทางานทีม่ เี ป้าหมาย และมีความสุขในการทางาน องค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ เป็ นนัก
วางแผนกลยุทธ์ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และคิดเชิงรุกได้ องค์ประกอบที่ 4 ได้แก่ มีความคิดในเชิงรุกและสร้างแรง
บันดาลใจให้เพื่อนร่วมงานเกิดความคิดริเริม่ ในการทางานและการแก้ปญั หา และองค์ประกอบที่ 5 ได้แก่ กาหนด
วิสยั ทัศน์ได้ชดั เจนสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของสังคม สถานการณ์ปจั จุบนั และเป้าหมายกลยุทธ์ภาครัฐ และไช
ยา ภาวะบุตร (2555) ได้กล่าวสอดคล้องกันว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกระดับในยุคของการเปลีย่ นแปลงต้องให้
ความสาคัญของการเป็ นมืออาชีพ ย่อมต้องตระหนักถึงคุณลักษณะ ความรู้ ความสามารถของตน ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ระยะที่ 3 หลังการทดลอง พบว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุด คือ การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุด คือ
การประเมินคุณภาพการศึกษา การทีผ่ ลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาในช่วงระยะติดตามผลนี้ เป็ นช่วงทีม่ กี ารทบทวน มีการวางแผน การจัดเรียงระบบงานตาม
รูปแบบและวิธกี ารทีไ่ ด้ฝึกปฏิบตั จิ ริง ทาให้เกิดแนวคิดทีช่ ดั เจน และได้นาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล
ส่งผลให้ค่าเฉลีย่ ในระยะนี้อยูใ่ นระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรเทพ ภูมภิ กั ดีพรรณ (2550) การศึกษา
ใน เรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ทีพ่ บว่า รูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูน้ าเหนือผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 7 ด้าน เรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้อยคือ 1) ด้านสนับสนุนให้เกิดผูน้ าตนเองโดยการสร้างทีมงาน 2) ด้านการทาให้เป็ นผูน้ าตนเอง 3) ด้านอานวย
ความสะดวกให้เกิดวัฒนธรรมของผูน้ าตนเอง 4) ด้านกระตุน้ ให้ผตู้ ามตัง้ เป้าหมายด้วยตนเอง 5) ด้านผูน้ าแสดงเป็ น
แบบฉบับทีเ่ ป็ นผูน้ าตนเอง 6) ด้านอานวยความสะดวกให้เกิดภาวะผูน้ าตนเองโดยการให้รางวัลและตาหนิ อย่าง
สร้างสรรค์ และ 7) ด้านสร้างรูปแบบความคิดทางบวก ผลการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบโดยนาไปใช้ทดลอง
ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมหลังการทดลองใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าเหนือผูน้ ามีภาวะผูน้ า
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่ารูปแบบภาวะผูน้ าเหนือผูน้ ามีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
ประกอบด้วย การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดบรรยากาศของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาประถมศึกษาสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษา
ประกอบด้วย การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดบรรยากาศของ
สถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การเป็ นผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านวิชาการของสถานศึกษา ดังนัน้ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา หรือ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ควรจัดการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเกีย่ วภาวะผูน้ าทางวิชาการ
ทัง้ 6 ด้าน ให้แก่ผบู้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษามีการ
พัฒนาด้านภาวะผูน้ าทางวิชาการในระดับสูงขึน้ จะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาประสบความสาเร็จ
1.3 การพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาเป็ นเรื่องสาคัญทีท่ กุ
ฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องควรตระหนัก และให้ผบู้ ริหารสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการวางแผนและกาหนดระยะเวลาทากิจกรรม
ร่วมกัน และควรใช้รปู แบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาและวิธกี ารพัฒนาที่
หลากหลาย เพื่อให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาประถมศึกษาเกิดองค์ความรู้ มีทกั ษะ เทคนิคในการบริหารจัดการศึกษา
เป็ นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ในครังต่
้ อไป
2.1 ควรดาเนินการวิจยั รูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ประถมศึกษา ในระดับภาค หรือระดับประเทศ เพื่อนาข้อค้นพบทีไ่ ด้มาเปรียบเทียบว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
หากมีความแตกต่างจะได้พจิ ารณาถึงสาเหตุทแ่ี ตกต่าง ถ้ามีความเหมือนกันจะได้เป็ นเครื่องยืนยันข้อค้นพบ ซึง่ จะทา
ให้ขอ้ ค้นพบทีไ่ ด้มคี วามน่าเชื่อถือยิง่ ขึน้
2.2 ควรทาการวิจยั เปรียบเทียบในประเด็นเดียวกัน ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐกับ
โรงเรียนประถมศึกษาของเอกชน เพื่อนาข้อค้นพบทีม่ าพัฒนาหน่วยงานของตน และนาสูก่ ารปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ
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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 selfdirected 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.
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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
Before

After 4 week

After 8 week

Mean (±SD)

Mean (±SD)

Mean (±SD)

15.12±1.054

17.40±1.118

19.88±1.054

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

362.263±.543228

2.3360±.13261

1.8560±.61604

2.2540±.50123

2.0480±.16424

1.816±.73396

Applied aerobic variables
1. Muscle endurance
2. Hand muscle strength

6. Body image
7. Stress
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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
Before

After 4 week

After 8 week

Mean (±SD)

Mean (±SD)

Mean (±SD)

14.79±1.062

19.92±1.176

24.92±1.060

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

Applied step aerobic variables
1. Muscle endurance
2. Hand muscle strength

Table 2 Multivariate of applied aerobics dance programme before and after 4 and 8 weeks
Within Subjects Effect

Value

F

Time Wilks' Lambda

.004

85.776a

Hypothesis df
14.000

Error df
84.000

Sig.
.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)

2.83.387

2

141.693

204.365

.000

.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

6. Body image

3.336

2

1.668

6.222

.004

7. Stress

2.401

2

1.200

4.230

.020

Physiological
1. Muscle endurance
2. Hand muscle strength

Psychological
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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
Muscle Endurance

(I) time
1
1
2

(J) time
2
3
3

Mean Difference (I-J)
-2.280*
-4.760*
-2.480*

Std. Error
.212
.247
.246

Sig.a
.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

Error df

Sig.

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
time

Wilks' Lambda

Value
.004

F
83.648a

Hypothesis df
14.000

a. Exact statistic
b. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level

80

80.000

.000

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)

1230.250

2

615.123

711.843

.000

.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

6. Body image

31.507

2

15.754

384.323

.000

7. Stress

2.401

2

1.200

4.230

.000

Physiological
1. Muscle endurance
2. Hand muscle strength

Psychological

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
Muscle Endurance

Hand Muscle Strength

Flexibility

Cardio Vascular Endurance

(I) time

(J) time

Mean Difference (I-J)

Std. Error

Sig.a

1

2

-5.125*

271

.000

1

3

-10.125*

.236

.000

2

3

-5.000*

.295

.000

1

2

-.045*

.004

.000

1

3

-.103*

.005

.000

2

3

-.058*

.003

.000

1

2

-4.167*

.344

.000

1

3

-9958*

.338

.000

2

3

-5.792*

.338

.000

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

1

2

.631*

.502

.000

1

3

.1302*

1.147

.000

2

3

.671*

.047

.000

Stress

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
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

Dependent (I) group

( J) group

82

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
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

Dependent (I) group

( J) group
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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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ผลของการฝึ กพลัยโอเมทริกและการฝึ กเวอร์ติแมกซ์ที่มีต่อพลังและความแข็งแรงกล้ามเนื้ อขาใน
นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิ ทยาเขตอุดรธานี
The effects of Plyometric and Vertimax Training on power and Leg muscle strength in
man student Institute of Physical Education Udonthani.
นายพิ สิษฐ์ รักญาติ

อ.ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
e-mail: Pisitclub_20@yahoo.com
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
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาผลการฝึกพลัยโอเมทริกและการฝึกเวอร์ตแิ มกซ์ทม่ี ตี ่อพลังและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขากลุ่มตัวอย่างเป็นนิสติ ชายระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จานวน 60 คน
ได้มาจากการกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ 30 คน ได้แก่ กลุ่ม
ทดลองที่ 1 ฝึกโปรแกรมพลัยโอเมทริก และกลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกโปรแกรมเวอร์ตแิ มกซ์ ทาการฝึกโปรแกรมทัง้ สองเป็นระยะเวลา 8
สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 16.30–18.30 น. ทดสอบพลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ ) โดยใช้แบบทดสอบ
Vertical Jump test ทดสอบพลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) โดยใช้แบบทดสอบ Standing Long Jump test และทดสอบแรงเหยียดขา โดย
ใช้แบบทดสอบ Leg Strength ทาการทดสอบก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 จากนัน้ นา
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ F- test (Two-way ANOVA), (One – way ANOVA) และ Tukey test
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
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1. กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีพลังกล้ามเนื้อขา(แนวดิง่ และแนวนอน) และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาดีขน้ึ จากก่อนการฝึกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีค่าเฉลีย่ พลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ และแนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ขาก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ภายในกลุ่มแตกต่างกันทัง้ สามช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. กลุ่มทดลองที่ 2 มีพลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ , แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีกว่ากลุ่มทดลองที่ 1 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 โดยสรุป การฝึกพลัยโอเมทริกและการฝึกเวอร์ตแิ มกซ์ สามารถพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในการกระโดดไกล,
กระโดดสูงและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในนิสติ ชาย ระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีดขี น้ึ จากผลการวิจยั
ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ฝึกและพัฒนาทักษะให้กบั นักกีฬาต่อไป
คาสาคัญ : พลัยโอเมทริก/เวอร์ตแิ มกซ์/พลัง/ความแข็งแรง
1.

บทนา

การพัฒนาความสามารถของนักกีฬาในปจั จุบนั นัน้ มีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องตัง้ แต่อดีตจนถึงปจั จุบนั จึงทาให้เกิด
ความก้าวหน้าทางด้านกีฬาเป็นอย่างมาก ดังนัน้ จึงมีการคิดค้นวิธกี ารต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา1 ว่าการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
เพือ่ ให้นกั กีฬาแสดงความสามารถสูงสุดออกมา จนประสบความสาเร็จทางการกีฬา สมรรถภาพทางกายและทักษะกีฬา (Physical fitness
and sport skills) นับว่ามีความสาคัญและเป็นสิง่ จาเป็นอย่างยิง่ สาหรับนักกีฬาทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพหรือการเพิม่ ขีดความสามารถของ
นักกีฬาให้สงู ขึน้ อีก จึงได้นามาสู่การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึ กอย่างหลากหลายในปจั จุบนั อันนามาซึง่ คาถามทีว่ ่า วิธกี ารหรือ
รูปแบบการฝึกแบบใดคือวิธที ด่ี ที ส่ี ุดทีจ่ ะทาให้นกั กีฬาแสดงความสามารถสูงสุดออกมาได้นนเอง
ั่
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength ) จัดเป็นสมรรถภาพทางกายพืน้ ฐานทีส่ าคัญอย่างหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้พฒ
ั นา
สมรรถภาพด้านอื่น ๆ และทักษะเทคนิคของนักกีฬาสามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้กฬี าบางประเภทการประสบความสาเร็จจะ
ไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ความแข็งแรง แต่การมีความแข็งแรงทีด่ กี จ็ ะช่วยสนับสนุนการเคลือ่ นไหวของร่างกายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลด
โอกาสทีน่ กั กีฬาจะเกิดการบาดเจ็บ ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทาให้นกั กีฬามีกล้ามเนื้อทีแ่ ข็งแรง ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนี้เอง ที่
เป็นตัวสาคัญในการทีจ่ ะทาให้นกั กีฬามีความสามารถในการแสดงทักษะทางกีฬาได้สงู สุด กีฬาเกือบทุกประเภทล้วนแต่ตอ้ งการความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ แต่ความมากน้อยจะแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ลักษณะธรรมชาติของการแข่งขัน เช่น นักกีฬายกน้าหนักต้องการความ
แข็งแรงสูงสุด เป็นต้น
พลังของกล้ามเนื้อ (Muscle Power) เป็นชนิดของความแข็งแรงทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับการเคลือ่ นไหวของนักกีฬา การ
เคลือ่ นไหวทางการกีฬาส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะการทางานทีต่ อ้ งเอาชนะแรงต้านทานทัง้ ภายในและภายนอกร่างกายด้วยอัตราความเร็วใน
การหดตัวของกล้ามเนื้อสูงสุด ซึง่ การกระทาเช่นนัน้ กล้ามเนื้อจะไม่ได้ตอ้ งการความแข็งแรงสูงสุด แต่กล้ามเนื้อต้องการพลังเป็นสาคัญซึ่ ง
อาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามชนิดกีฬา การฝึ กรูปแบบนี้ถูกพัฒนาให้เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือ และเป็นทีน่ ิยมในหมูโ่ ค้ชและนักกรีฑา เรียกว่า พลัย
โอเมทริก (Plyometric) เป็นรูปแบบทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เชือ่ มโยงพลังและความแข็งแรงเข้ากับความเร็วในการเคลือ่ นตัวของกล้ามเนื้อ
เพือ่ ให้เกิดการเคลือ่ นไหวแบบพลังระเบิด โดยใช้แรงปริมาณมากๆ กระทาในระยะเวลาสัน้ ๆ และพลัยโอเมทริกยังรวมไปถึงการฝึกหรือ
ออกกาลังกายแบบทีใ่ ช้ปฏิกริ ยิ าสะท้อนแบบยืดเหยียด (Stretch reflex) เพือ่ สร้างแรงปฏิกริ ยิ า (Reaction force) หรือแรงตอบโต้อย่าง
เร็วมักจะใช้ในการกระโดดและการเด็พจัมพ์ 2 ด้วยเหตุผลทีก่ ล่าวมาจึงทาให้ปจั จุบนั นักกีฬาและโค้ชได้ให้ความสนใจในเรือ่ งของการเสริม
สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานวิจยั ทีฝ่ ึกพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขากันเป็นอย่างมากด้วยวิธกี ารที่
แตกต่างกันออกไป เวอร์ตแิ มกซ์ (Vertimax) ก็เป็นการฝึกแบบใหม่ ทีพ่ ฒ
ั นากล้ามเนื้อขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ กล้ามเนื้อจะมีการ
หดตัวแบบความยาวเพิม่ ขึน้ (Eccentric contraction) อย่างรวดเร็ว และตามด้วยหดตัวแบบความยาวลดลง (Concentric contraction)
อย่างรวดเร็วทันที โดยมีอุปกรณ์เวอร์ตแิ มกซ์ (Vertimax) ควบคู่ไปด้วยกัน เป็นการเคลือ่ นไหวอย่างอิสระ กล้ามเนื้อทัง้ หลายจะทางาน
ร่วมกันประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ พัฒนาการทรงตัวให้เกิดความสมดุลขณะการเคลือ่ นไหวในรูปแบบต่างๆ 3 การฝึกเพือ่ การ
พัฒนากล้ามเนื้อด้วย เวอร์ตแิ มกซ์ (Vertimax) ในต่างประเทศมีการทาการวิจยั เกีย่ วกับการฝึกด้วยเวอร์ตแิ มกซ์ (Vertimax) เป็นจานวน
มาก จากการศึกษาข้อมูลทาให้ทราบว่าการฝึกด้วยเวอร์ติแมกซ์ซง่ึ เป็นรูปแบบใหม่ สามารถเพิม่ พลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
ได้มากถึง 4-6 เท่าตัว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาในเรือ่ งผลของการฝึกพลัยโอเมทริก (Plyometric) และเวอร์ตแิ มกซ์ (Vertimax) ทีม่ ตี ่อ
พลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ในนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี เพือ่ นาผลการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้เป็นแนวทาง
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ประกอบการเรียนการสอนและเลือกรูปแบบวิธกี ารฝึก การจัดโปรแกรมการฝึก เพือ่ พัฒนาพลังและความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาให้กบั นักกีฬา
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมทริกและโปรแกรมการฝึก เวอร์ตแิ มกซ์ทม่ี ตี ่อพลังและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา
2. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ระหว่างก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4
และภายหลังสัปดาห์ท่ี 8 ภายในกลุ่มทีฝ่ ึกโปรแกรมพลัยโอเมทริก และโปรแกรมเวอร์ตแิ มกซ์
3. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ
ภายหลังสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุ่ม ทีฝ่ ึกโปรแกรมพลัยโอเมทริกและโปรแกรม เวอร์ตแิ มกซ์
2.

เครื่องมือและวิ ธีการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ โปรแกรมการฝึก 2 แบบ ดังนี้
1.1 โปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริก
1.2 โปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิ มกซ์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.1 พลังกล้ามเนื้อขาในแนวดิง่ (Legs muscular power in vertical)
2.2 พลังกล้ามเนื้อขาในแนวนอน (Legs muscular power in horizontally)
2.3 ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Legs Muscle strength)
ขันตอนการด
้
าเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษา รายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ หลักการฝึกกีฬา การสร้างโปรแกรมการฝึก สรีรวิทยาการออกกาลังกาย การประเมินผลทาง
พลศึกษา และหลักการทดสอบสมรรถภาพ รวมทัง้ ทิศทางการวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา จากนัน้ รวบรวม
เอกสาร งานวิจยั รวมถึงข้อมูลต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารดาเนินการวิจยั เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ระยะเวลา งบประมาณและสถานทีท่ จ่ี ะใช้ใน
การวิจยั
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูล ของการทดสอบพลังกล้าเนื้อขาในแนวดิง่ พลังกล้าเนื้อขาในแนวนอน และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขา จากนัน้ ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 2 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี รวมไป
ถึงกาหนดปฏิทนิ การฝึกและการทดสอบสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
3. สร้างโปรแกรมการฝึก พลัยโอเมตริกและโปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิ มกซ์ นาเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพือ่
พิจารณาความเหมาะสม คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
4. แก้ไขแล้วนาเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เพือ่ พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ (Content Validity)
5. เมือ่ ผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จึงนาเครือ่ งมือการวิจยั ไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคคลทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 30 คน
6. ดาเนินการขอหนังสืออนุเคราะห์การใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการฝึกและการทดสอบ พร้อมทัง้ นาเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลของการทดสอบพลังกล้ามเนื้อขาในแนวดิง่ พลังกล้ามเนื้อขาในแนวนอน และความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขา แล้วขอความร่วมมือกับนักศึกษา ชัน้ ปีท่ี 2 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และ
ผูช้ ่วยวิจยั รวมไปถึงปฏิทนิ การทดลองและการทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ จึงอธิบายถึงวิธกี ารทดลองและการทดสอบ แก่ผชู้ ่วยวิจยั
และกลุ่มตัวอย่างทราบ ทาการทดสอบพลังกล้ามเนื้อขาในแนวดิง่ พลังกล้ามเนื้อขาในแนวนอน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก่อนการ
ฝึก
7. ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ พลังกล้ามเนื้อขาในแนวดิง่ พลังกล้ามเนื้อขาในแนวนอน และความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อขาระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way analysis
of variance: ANOVA) เพือ่ ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลองมีสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน
8. ฝึกโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกและเวอร์ตแิ มกซ์ พร้อมกันทัง้ 2 กลุ่ม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่วนั
จันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.30-18.30 น.โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2555
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9. ทาการทดสอบพลังกล้ามเนื้อขาในแนวดิง่ พลังกล้ามเนื้อขาในแนวนอน และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ภายหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แล้ว นาผลการทดสอบทีไ่ ด้ทงั ้ หมด
10. วิเคราะห์ผลทางสถิติ แล้วสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจยั
3. ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
1. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมทริก และกลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิ มก มีพลังกล้ามเนื้อขา
(แนวดิง่ ) พลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ดีขน้ึ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก คือค่าเฉลีย่ ของพลังกล้ามขา
(แนวดิง่ ) พลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา หลังการฝึก เพิม่ ขึน้ จากก่อนการฝึก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
2. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมทริก มีพลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ ) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แตกต่าง
กัน ทัง้ 3 ช่วงเวลา ด้านพลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างไปจากก่อนการ
ฝึก โดยพบความแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และกลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิ มก มีพลังกล้ามเนื้อขา
(แนวดิง่ ) พลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา แตกต่างกัน ทัง้ 3 ช่วงเวลา คือ ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 โดยพบความแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกด้วยโปรแกรมการฝึกเวอร์ตแิ มก สามารถพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ ) ด้านพลังกล้ามเนื้อขา
(แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้ดกี ว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ทีฝ่ ึกด้วยโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมทริก โดยพบความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาถึงผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกเวอร์ตแิ มก ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และสัปดาห์ท่ี 8 จากนัน้ ทาการเปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการฝึกและการฝึกในแต่ละช่วงเวลาทีม่ ผี ลต่อ ด้านพลัง
กล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ ) ด้านพลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา โดยอภิปรายผลในแต่ละประเด็น ดังต่ อไปนี้
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมทริก และการฝึกเวอร์ตแิ มกมีผลต่อ
พลังกล้ามเนื้อขา (แนวดิง่ ) พลังกล้ามเนื้อขา (แนวนอน) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาดีขน้ึ ทัง้ นี้เนื่องมาจากโปรแกรมการฝึก
(Training Program) การฝึกพลัยโอเมทริก และการฝึกเวอร์ตแิ มกถือเป็นโปรแกรมการฝึกทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงในด้านการฝึกพลังและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเพราะในการฝึกนัน้ เน้นการทางานของกล้ามเนื้อขาทีย่ ดื ยาวออกก่อนและสามารถหดตัวได้อย่างเต็มกาลัง
และรวดเร็วมาก แบบแรงระเบิด เคลื่อนไหวในทิศทางทีส่ อดคล้องกับการทดสอบ ทัง้ การกระโดดในแนวดิง่ และการกระโดดในแนวนอน ที่
มีรวั ้ เป็นสิง่ กรีดขวางในการฝึกพลัยโอเมทริก และยางยืดเป็นตัวเพิม่ แรงตานทาน ภายในโปรแกรมการฝึกนัน้ ได้กาหนดลักษณะ การฝึกไว้
อย่างชัดเจนตามหลักวิทยาศาสตร์การฝึกซ้อม เช่น การฝึกเป็นประจา (Frequency) การเพิม่ ความหนักของการฝึกในแต่ละสัปดาห์
(Intensity) การฝึกซ้าๆ (Repetition) และกาหนดเป็นหลายชุดของการฝึก (Set) จึงเป็นผลทาให้กล้ามเนื้อเกิดพลังและความแข็ง สอดคล้อง
4
สรุปว่า การฝึกพลัยโอเมทริกและเวอร์ตแิ มก ถือเป็นการฝึกแบบไม่ใช้ออกซิเจน มีการหดตัว ของกล้ามเนื้อสูงสุดและมีแรงพยายามเกิดขึน้
ทุกครัง้ ควรฝึก 2 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาแต่ละครัง้ ไม่เกิน 30 นาที ต้องกระทา 2-4 เทีย่ วทาซ้าแต่ละเทีย่ ว 5-10 ครัง้ พักระหว่างเทีย่ วอย่าง
น้อย 3–5 นาที จึงจะประสบผลสาเร็จในการฝึก เช่นเดียวกับ 5 สรุปไว้ว่า วิธที จ่ี ะสร้างพลัง (Power) และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
(Muscle Strength) ได้นนั ้ จะต้องให้กล้ามเนื้อได้ทางานต่อสูก้ บั แรงต้านทาน หรือน้าหนักทีส่ งู ขึน้ แบบค่อย ๆ เพิม่ น้าหนักเป็นเวลานาน
พอสมควร เช่นเดียวกับ 6 ได้ศกึ ษาการทดสอบเวอร์ตแิ มกซ์ อุปกรณ์เสริมแรงต้าน เพือ่ พัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาในโรงเรียนกีฬา พบว่า
การฝึกซ้อมเพือ่ พัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาด้วยเวอร์ตแิ มกซ์ เป็นอุปกรณ์ใหม่ กาลังเป็นทีน่ ิยมในกลุ่มของนักกีฬาเบสบอล, บาสเกตบอล,
ซอคเกอร์, ยิมนาสติก เพือ่ ประเมินว่าเวอร์ตแิ มกซ์เมือ่ นาเข้าไปร่วมกับการฝึกชนิดอื่นๆ จะสามารถพัฒนาศักยภาพนักกีฬาได้ จึงถูก
นามาฝึกภายใน 12 สัปดาห์ พบว่า โปรแกรมการฝึกด้วยเวอร์ตแิ มกซ์ผสมการฝึกหลายๆวิธพี ฒ
ั นาพลังกล้ามเนื้อขาได้ดี
เปรียบเทียบระยะเวลาการฝึกภายในกลุ่ม พบว่าทัง้ 2 โปรแกรมสามารถพัฒนาพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้
แตกต่างกัน ทัง้ 3 ช่วงเวลาคือระหว่างก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ 8 ทังนี
่ ้เป็นผลมาจากทัง้ การ
กาหนดปริมาณงาน ของโปรแกรมการฝึกประกอบด้วย ท่าทางของการฝึก แรงต้าน ระยะเวลา จานวนเซต จานวนเทีย่ ว และการเพิง่ ความ
หนักของงาน ซึง่ มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านพลังและความแข็งของกล้ามเนื้อขา สอดคล้องกับหลักและวิธกี าร
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ฝึกที่ 7 ได้กล่าวไว้ว่า การฝึกซ้อมคือ การทาให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายทีใ่ ช้ในการเคลือ่ นไหวได้ทางานมากกว่าภาวะปกติอย่างเป็นระเบียบ
และเพิม่ ขึน้ เป็นลาดับเป็นผลให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้องมีการเปลีย่ นแปลงรูปร่างและการทางานจนเพียงพอหรือ
เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละชนิดกีฬาเช่นเดียวกับ 8 กล่าวว่า ปริมาณงานทีจ่ ะฝึก ก็คอื จานวนความมากน้อยของกิจกรรมทีจ่ ะให้
นักกีฬาฝึก รวมถึงกิจกรรมทัง้ หมดทีน่ กั กีฬาจะต้องใช้ฝึกในแต่ละครัง้ เช่น ความยาวของระยะทางในการฝึกวิง่ เป็นเมตร หรือจานวนครัง้
ทีใ่ ช้ยกน้าหนัก รวมไปถึงจานวนเทีย่ วทีใ่ ช้ฝึกต้องมีความเหมาะสมและกิจกรรมการฝึกจะต้องสอดคล้องกับทักษะกีฬานัน้ ๆ จึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการฝึก
เปรียบเทียบโปรแกรมการฝึก พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทีฝ่ ึกโปรแกรมเวอร์ตแิ มกสามารถพัฒนาพลังและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อขาได้ดกี ว่ากลุ่มทีฝ่ ึกโปรแกรมพลัยโอเมทริก เนื่องมาจากโปรแกรมเวอร์ตแิ มก เป็นโปรแกรมทีฝ่ ึกสมรรถภาพด้านพลังและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาโดยเฉพาะ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบท่าทางการฝึกตามหลักของทฤษฏีการสร้างโปรแกรมและการฝึกซ้อมกีฬา
เพือ่ ใช้ในการฝึก ในนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ ปีท่ี 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ดังที่ 6 กล่าวไว้ว่า เวอร์ตแิ มกคือ
อุปกรณ์ใช้สาหรับการฝึกทีก่ อ่ ให้เกิดพลังกล้ามเนื้อ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาการกระโดดแนวดิง่ หรือเพือ่ เพิม่ ความเร็วในการออกตัว เพือ่ ให้เกิด
การเคลือ่ นไหวได้ดขี น้ึ ทัง้ หมดนี้ ขึน้ อยู่กบั ปฏิกริ ยิ าของกาลัง ของช่วงล่าง โดยใช้ low-load velocity-specific training เอกลักษณ์ของ
การจดจาต่อการตอบสนอง มันสามารถรักษา ระดับแรงต้านได้ตลอดทัง้ การเคลือ่ นไหวของช่วงการกระโดด แรงทีเ่ ริม่ กระโดดจากน้อย
และเพิม่ มากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ 9 ได้ศกึ ษาผลการฝึกฝนและพัฒนาพลังระเบิดกล้ามเนื้อขา แบบเวอร์ตแิ มกและแบบพลัยโอเมท
ริกพบว่า เวอร์ตแิ มกซมีประสิทธิภาพมากกว่าพลัยโอเมทริก เวอร์ตแิ มกซคือวิธที ม่ี ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุดเร็วทีส่ ุดในการเสริมสร้างพลัง
และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา
5. ประกาศคณูปการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สุรชา อมรพันธุ์ ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร.
รังสรรค์ โฉมยา ผูท้ รงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวฒ
ั น์ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีก่ รุณาให้คาปรึกษา และ
ตรวจสอบรายละเอียดตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
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วัฒน์ ปลัดบาง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาจารย์ยงยุทธ์ พิมพา รวมถึงอาจารย์ทุกท่านในคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ ทีไ่ ด้ให้โอกาสผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาต่อและการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ตลอดจน ทีค่ อยช่วยเหลือจนทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้
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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
th
female athletes who were selected to be the representative of Mahasarakham University athletes for participating the 39 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
(10)

The Sepak-Takraw competition served as important served as the control of balance in the forefront - the back and sides. To
(17)
achieve consistency in serving 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
(5)
stability of the ankle and balance 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
(14)
and training function. (TS) 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
th
participating the 39 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 SepakTakraw 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
(1)
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. 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
(13)
Programs that can improve the accuracy of the well served , (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
(9)
for accuracy in sepak takraw higher than before the training to be significant at the .01 level . 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
(8)
three days a week, 2 days a week. The body will vary according to the same, but less than 3 days a week .
Speed of serve
(SEBT) and (TS) program the speed is better of movement depending on the locations of the nervous system and musculoskeletal
(6)
system and changes in speed the nervous system is caused mainly . Duration of training the speed of serve the training should be a trainer
(8)
three days a week, 2 days a week the body will vary according to the same, but less than 3 days a week .
Balance
(SEBT) and (TS) program affect the balance better stability is a fundamental element of mobility balance that will bring about a
(15)
(2,16)
good move , sensor motor system has helped to develop the ability to balance .
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การศึกษาการเคลื่อนไหวและการตอบสนองทางสรีรวิ ทยาในกีฬามวยไทยสมัครเล่น
The Study of Motion Pattern and physiological responses in amateur MuayThai
นายวิชยั คาทอง นายประเวท เกษกัน นายกิตติชยั แสนสุวรรณ นางสาวฉวีวรรณ สีสม
นางสาวยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา นางสาวบุญตา ค้าขาย นายนนทพัทธ์ บุตรศาสตร์
นายประพันธ์ศกั ดิ ์ เดชศรี
Kamthong V, Ketkan P, Kakai B, Seesom C, Srithong P, Sansuwan K, Tantiyawongsa Y,
Butrsart N, Deshsri P.
pgategun@yahoo.com
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.
ภูมิหลัง
การศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพของนักกีฬาในการลงแข่งขันแต่ละครัง้ (match performance)
ทาให้ผฝู้ ึกสอนรูถ้ งึ ปริมาณงานทีร่ า่ งกายของนักกีฬาแต่ละคนต้องออกแรงในการแข่งขันแต่ละเกม ทา
ให้รถู้ งึ ระดับความหนักของงานทีก่ ระทาต่อร่างกายซึง่ สามารถแบ่งออกเป็นงานระดับเบา ปานกลาง
หนัก ความเครียดของงานทีก่ ระทาต่อร่างกายนักกีฬาแต่ละคน มีความแตกต่างกันออกไปตามชนิด
กีฬา ระดับความสามารถของนักกีฬา ระดับสมรรถภาพของนักกีฬา ตาแหน่งการเล่น การฝึกซ้อม
การวางแผนในการเล่นแต่ละเกมเป็ นต้น การรูถ้ งึ ปริมาณความหนักของงานในการเล่นกีฬาชนิดนัน้ ๆ
จะเป็ นประโยชน์ต่อผูฝ้ ึกสอนอย่างมากในการวางแผนการฝึกซ้อมให้สอดคล้องกับปริมาณของงานที่
เกิดขึน้ จริงในกีฬาชนิดนัน้ ๆ ปริมาณของงานในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดผูฝ้ ึกสอนสามารถวัดปริมาณงาน
นัน้ ออกมาได้โดยวัดจากการตอบสนองทางสรีรวิทยา (physiology response) ในขณะแข่งขัน เช่นวัด
จากอัตราการเต้นของหัวใจ ความเข้มข้นของกรดแลกติคในเลือด ความดันโลหิต คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ
อัตราการใช้ออกซิเจน (oxygen uptake) อัตราการใช้พลังงาน (energy expenditure) เป็นต้น
นอกจากนี้ยงั สามารถวัดปริมาณงานของนักกีฬาได้จากการวัดจากข้อมูลรวมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตามชนิดกีฬา (activity profiles) เช่น ความเร็วในการเคลื่อนไหวร่างกายซึง่ สามารถจาแนกเป็นการเดิน
สไลด์ วิง่ เหยาะ การวิง่ เร็ว การวิง่ เร่งความเร็ว (sprint) โดยจาแนกระดับความหนักของกิจกรรมการ
การเคลื่อนไหวตามความถีข่ องการเคลื่อนไหวต่อหนึ่งหน่วยเวลาหรือจาแนกเป็นระยะทางการ
เคลื่อนไหวออกเป็นแต่ละกิจกรรมต่อหนึ่งเกมการแข่งขัน การวัดปริมาณงานโดยศึกษาจากการ
เคลื่อนไหวจะกระทาโดยต้องจาแนกชนิดกีฬาทีจ่ ะศึกษาว่ามีองค์ประกอบการเคลื่อนรวมทัง้ หมดของ
กีฬาชนิดนัน้ ๆ ประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างและนาองค์ประกอบนัน้ ไปศึกษาตลอดทัง้ เกมการ
แข่งขันว่า กิจกรรมการเคลื่อนไหวนัน้ เกิดกีค่ รัง้ ความถีต่ ่อหนึ่งหน่ วยเวลาเป็นเท่าไร ระยะทางของ
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การปฏิบตั กิ จิ กรรมนัน้ ต่อหนึ่งหน่วยเวลาเป็นระยะทางเท่าไร และระยะทางรวมต่อหนึ่งเกมการแข่งขัน
เป็นเท่าไร
ข้อมูลจากทัง้ การตอบสนองทางสรีรวิทยาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวทัง้ สองแหล่งข้อมูลนี้จะ
เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ให้ผฝู้ ึกสอนทราบถึงระดับความหนักของงานและความต้องการทางสรีรวิทยา
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ความสมบูรณ์ทางกายของนักกีฬา ระดับการฝึกซ้อม
เทคนิคการเล่น และแตกต่างกันไปตามชนิดของกีฬา ซึง่ จะทาให้ผฝู้ ึกสอนรูว้ ่าจะฝึกอะไร ฝึกเมือ่ ไร
(When to do what) ซึง่ เป็ นปจั จัยการวางแผนการฝึกซ้อมทีส่ าคัญอย่างยิง่ (Reilly, & Korkusuz.
2009)
ปจั จัยทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุ นความสาเร็จของนักกีฬาจะต้องมาจากความมุ่งมัน่ ความสามารถใน
กีฬาชนิดนัน้ ๆ และจะต้องอาศัยสมรรถภาพทางกายระดับสูงด้านความอดทน (endurance) ความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อ (muscle strength) ความอ่อนตัว (flexibility) ความคล่องแคล่วว่องไว (agility)
ความเร็ว (speed) การประสานสัมพันธ์กนั ระหว่างระบบประสาทกล้ามเนื้อ (coordination) รวมไปถึง
การใช้เทคนิคและแทคติกในการแข่งขัน ผูฝ้ ึกสอนมีหน้าทีส่ าคัญทีจ่ ะต้องวางแผนสร้าง และควบคุม
องค์ประกอบดังกล่าวนี้ให้เกิดขึน้ ในนักกีฬา Reilly, 2005 ได้เสนอรูปแบบ Ergonomics model ดังนี้
Demands
of the game
Player
Fitness
Selection

Training

Omit

Alter tactical

specific

sports-specific

player

role

Conditioning

Testing

Ergonomics model of training (Reilly. 2005)
Ergonomics model of training เป็นรูปแบบเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการเตรียมความพร้อมของ
นักกีฬาให้มคี วามสอดคล้องกับความต้องการของเกม (demands of game) ความต้องการของเกมจะ
แตกต่างกันไปตามชนิดกีฬา บางชนิดมีความต้องการทางกายสูง (physical demands) เช่นการ
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เคลื่อนไหวร่างกายทีร่ วดเร็วและมีทศิ ทางทีห่ ลากหลาย บางชนิดต้องการต้องการความอดทนสูง บาง
ชนิดเป็ นแบบผสมผสานซึง่ นักกีฬาต้องฝึกซ้อมเพื่อมีเป้าหมายให้รา่ งกายปรับตัวไปสู่ความต้องการทาง
กายตามรูปแบบการเคลื่อนไหวของกีฬาชนิดนัน้ ๆ ดังนัน้ รูปแบบ Ergonomics model of training ที่
พัฒนาขึน้ มาก็เพื่อเป็นแนวทางให้นกั กีฬาพัฒนาตนเองไปสู่ศกั ยภาพทีแ่ ท้จริงของร่างกายทีน่ กั กีฬา
จะต้องแสดงออกมาในเกมการแข่งขันจริง นอกจากนี้ยงั เป็นแนวทางการวางแผนการฝึกซ้อมและ
คัดเลือกตัวผูเ้ ล่นของผูฝ้ ึกสอน ผูฝ้ ึกสอนสามารถนาข้อมูลมาเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ให้กบั
นักกีฬาและสามารถนาของมูลไปพัฒนาเทคนิคการฝึกซ้อมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
สรีรวิทยาในแต่ละชนิดกีฬาซึง่ ส่งผลให้โปรแกรมการฝึกซ้อมมีความเฉพาะเจาะจงกับเกมการแข่งขันจริง
(game-specific training schedules) รูปแบบการเคลื่อนไหว ปริมาณของงาน (volume) ความหนักของ
การเคลื่อนไหว (intensity of movement) ซึง่ จะส่งผลให้การฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพมากขึน้ ปจั จุบนั มีกฬี า
หลายชนิดทีน่ าโมเดล Ergonomics model of training มาประยุกต์ใช้ในกีฬาหลายชนิดโดยมีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาความต้องการทางสรีรวิทยาทีเ่ กิดขึน้ ในขณะแข่งขัน
อย่างไรก็ตามข้อมูลเชิงการตอบสนองทางสรีรวิทยาในกีฬามวยไทยสมัครเล่น ยังไม่ได้รบั การ
เปิดเผย และยังมีมคี าถามทีต่ อ้ งการคาตอบเกีย่ วกับการตอบสนองทางสรีรวิทยาทีเ่ กิดขึน้ ในขณะแข่งขัน
ว่านักกีฬามวยไทยสมัครเล่นมีความต้องการทางสรีรวิทยา (Physiological demands) เช่นการใช้
พลังงาน (Energy expenditure) การสะสมกรดแลคติก (Lactate accumulation) อัตราการเต้นของหัวใจ
ระยะทางการเคลื่อนทีข่ องนักมวย และปริมาณการออกอาวุธในแต่ละชนิด ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในแต่ละยกเพื่อ
ประเมินความหนัก (Level of Intensity) ของการชก ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาความต้องการทาง
สรีรวิทยาในกีฬามวยไทยสมัครเล่น เพื่อเป็นของมูลทางวิทยาศาสตร์ (Scientific data) สาหรับกีฬามวย
ไทยสมัครเล่นต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาความต้องการการใช้พลังงานในระหว่างการชกมวยไทยสมัครเล่น
2. เพื่อศึกษาปริมาณความหนักของงานจาก กรดแลคติก และอัตราการเต้นของหัวใจในระหว่าง
การชกมวยไทยสมัครเล่น
3. เพื่อศึกษาปริมาณการออกอาวุธ ชนิดของการออกอาวุธมวยไทยสมัครเล่น และระยะทางการ
เคลื่อนทีข่ องนักมวยในแต่ละยก
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ขอบเขตของการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักกีฬามวยไทยสมัครเล่นทีฝ่ ึกซ้อม และชกเป็นประจา
และมีประสบการณ์ในการชกมวยไทยสมัครเล่นมาอย่างน้อย 2 ปี
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ
1.1 การชกของนักมวยไทยสมัครเล่น
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 Lactic acids
2.2 Heart rate
2.3 Oxygen consumption
2.4 Activity profiles of boxing
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กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น
สมัครเล่น

การทดสอบเบือ้ งต้น
(Preliminary Test)

ความต้ องการทางสรี รวิทยา
(Physiological Demands)
- อัตราการเต้ นของหัวใจ (Heart rate)
- ความเข้ มข้ นของแลคติกในเลือด
(Blood lactate)
- การใช้ พลังงาน (Energy expenditure)
-กิจกรรมการเคลื่อนไหว (Activity profile)
-

การชก
การตีศอก
การเตะ
การถีบ
การตีเข่า
การกอดปล ้า (Static exercise)
ระยะทางการเคลื
่อนไหว
วิเคราะห์ผล
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1.
2.
3.
4.

การกาหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้คอื นักกีฬามวยไทยสมัครเล่นสังกัดสถาบันการพลศึกษา
และโรงเรียนกีฬา อายุระหว่าง 18 – 25 ปี ทีม่ ปี ระสบการณ์ในการชกมวยไทยสมัครเล่นมาอย่างน้อย 2
ปี ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการชกมวยสมัครเล่นอย่างสม่าเสมอ
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้กลุ่มตัวอย่างจากสถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬาจานวน 10 คน
เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธ ี Purposive random sampling โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1.
2.
3.
4.

มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
มีอายุอยูใ่ นช่วง 18-25 ปี
ชกมวยไทยสมัครเล่นมาอย่างน้อย 2 ปี
ฝึกซ้อมมวยไทยสมัครเล่นอย่างสม่าเสมอและมีโปรแกรมการชกตลอดทัง้ ปี

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1.
2.
3.
4.
5.

เครือ่ งชังน
่ ้ าหนัก
อุปกรณ์วดั ส่วนสูง
อุปกรณ์วดั อุณหภูมกิ าย
อุปกรณ์วดั อุณหภูม ิ และความชืน้ ของอากาศ
ชุดทดสอบกรดแลคติก
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6. เครือ่ งมือวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analysis)
7. เครือ่ งติดตามสัญญาณชีพจร (Heart Rate Monitor) (Polar Team,Sweden)
8. เครือ่ งวิเคราะห์เกม (Sport Code)
9. กล้องบันทึกวีดที ศั น์
10. เวทีมวยมาตรฐานพร้อมอุปกรณ์การชกแข่งขัน
11. ใบบันทึกผล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. อธิบายขัน้ ตอนต่างๆในการปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมการวิจยั ให้กลุ่มตัวอย่างรับทราบ
พร้อมทัง้ ให้กลุ่มตัวอย่างเขียนเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจยั (Informed consent)
2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบือ้ งต้น (Preliminary Test)
2.1 ชังน
่ ้าหนัก
2.2 วัดส่วนสูง
2.3 วัดแรงบีบมือ (Grip strength)
2.4 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา (Leg dynamo meter)
2.5 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง
2.6 วัดความอ่อนตัว (Sit and reach test)
2.7 ทดสอบความสามารถในการใช้ออกซิเจนของร่างกาย

การเก็บข้อมูลช่วงวันแข่งขัน
- วัดระดับความเข้มข้นของกรดแลคติกในเลือดก่อนการขึน้ ชก15 นาที
- ให้นกั กีฬาสวมอุปกรณ์ Heart rate monitor ไว้ทล่ี าตัวภายใต้บอดีก้ าร์ดเพื่อ
บันทึกอัตราการเต้นของหัวใจตลอดการชกทัง้ 3 ยก
- บันทึกวิดโี อการชกของนักมวยทัง้ 3 ยก
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- นาข้อมูลจาก Heart rate monitor ไปวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม Polar team
เพื่อศึกษาการเต้นของหัวใจตลอดการชกทัง้ 3 ยก
- นาภาพการชกจากการบันทึกไว้ดว้ ยกล้องวิดโี อไปวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม
Sport code เพื่อศึกษากิจกรรมทางกาย (Activity profiles) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ออกเป็นดังนี้
-จานวนครัง้ ในการชกในแต่ละยก และจานวนครัง้ ในการชกรวมทัง้ 3 ยก
-จานวนครัง้ ในการตีศอกในแต่ละยก และจานวนครัง้ ในการตีศอกรวมทัง้ 3 ยก
-จานวนครัง้ ในการตีเข่าในแต่ละยก และจานวนครัง้ ในการตีศอกรวมทัง้ 3 ยก
-จานวนครัง้ ในการเตะในแต่ละยก และจานวนครัง้ ในการเตะรวมทัง้ 3 ยก
-จานวนครัง้ ในการถีบในแต่ละยก และจานวนครัง้ ในการถีบรวมทัง้ 3 ยก
ผลการวิ จยั
ระดับความเข้มข้นของกรดแลคติกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 โดยมีค่า
ก่อนการชก และภายหลังการชกดังนี้ ระดับความเข้มข้นของกรดแลคติก (Lactic acid) ก่อนการชกมี
ค่าเฉลีย่ 3.8 มิลลิโมล/ลิตร ระดับความเข้มข้นของกรดแลคติกภายหลังการชก 3 ยก มีค่าเฉลีย่ 9.7
มิลลิโมล/ลิตร ระดับน้ าตาลกลูโคสในเลือดก่อนการชกมีค่าเฉลีย่ 93 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ระดับน้าตาล
กลูโคสในเลือดภายหลังการชกมีค่าเฉลีย่ 116 มิลลิกรัม/เดซิลติ ร ระดับอัตราการเต้นของหัวใจเฉลีย่
ตลอดการชกทัง้ 3 ยก 171 ครัง้ /นาที อัตราการเต้นของหัวใจมีค่าสูงกว่า แอนแอโรบิคเทรสโชลด์
(anaerobic threshold) ตลอดการชก 3 ยก อัตราการใช้ออกซิเจนตลอดทัง้ 3 ยก มีค่าเท่ากับ 51.6
มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที ซึง่ เท่ากับการใช้พลังงาน 14.74 MET (metabolic equivalents) ส่วนทักษะทีใ่ ช้
ในการชกมวยไทยสมัครเล่นทัง้ 3 ยกเรียงลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ ทักษะทีใ่ ช้มากทีส่ ุดคือการเตะคิด
เป็น 47.82 เปอร์เซ็นต์ การตีเข่าคิดเป็น 23.78 เปอร์เซ็นต์ การใช้หมัดคิดเป็น 17.02 เปอร์เซ็นต์ การ
ถีบคิดเป็น 9.73 เปอร์เซ็นต์ และการตีศอกคิดเป็น 1.65 เปอร์เซ็นต์
วิ จารณ์ ผล
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงระดับความต้องการทางสรีรวิทยาในการชกมวยไทยสมัครเล่น
(amateur) โดยระดับความเข้มข้นเลือดภายหลังการชกมีค่าเฉลีย่ 9.7 มิลลิโมล/ลิตร ซึง่ แสดงการทางาน
ของกล้ามเนื้ออย่างหนักใช้พลังงานจากระบบพลังงานแอนแอโรบิค (anaerobic energy systems) การ
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พบระดับความเข้มข้นของกรดแลคติกในเลือดในระดับสูงเนื่องจากการสลายกลูโคสไปเป็นพลังงาน เอที
พี (ATP) เพื่อใช้ในการทางานของกล้ามเนื้อจะให้กรด ไพรูเวต (pyruvate) และเปลีย่ นไปเป็นกรดแล
คติกในทีส่ ุด อย่างไรก็ตามไพรูเวตจะถูกส่งไปทีต่ บั เพื่อสร้างเป็ นกลูโคสได้อกี ครัง้ หนึ่งถ้ามีออกซิเจน
เพียงพอขบวนการนี้เรียกว่า คอริไซเคิล (Cori’cycle) มีออกซิเจนไม่เพียงพอในการเปลีย่ นไพรูเวตไป
เป็นกลูโคส จึงเกิดการสะสมกรดแลคติกและแพร่ออกมาในกระแสเลือดทาให้รา่ งกายมีความล้าและ
ขัดขวางประสิทธิภาพการทางานของกล้ามเนื้อได้ (McArdle 2007.; Astrand 2001.; เจริญ 2547)
อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาระดับความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (maximum oxygen
consumption,Vo2max) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นมีค่าเฉลีย่ Vo2max
58.32 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที ซึง่ เป็นระดับทีไ่ ม่สงู มากนัก ความสมบูรณ์ทางกาย (fitness) ของร่างกาย
ในระดับดังกล่าวของนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นอาจมีผลทาให้กล้ามเนื้อไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะ
ขจัดกรดแลคติกได้อย่างรวดเร็วซึง่ แตกต่างจากนักมวยไทยสมัครเล่นอาชีพหรือนักกีฬาอาชีพทีจ่ ะต้องมี
การเตรียมพร้อมร่างกายโดยมีการฝึกซ้อมอย่างส่าเสมอเพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ทางกายอย่างเพียงพอใน
การแข่งขันในระดับสูง (Crisafulli 2009.; Arriaza 2009.; Matsushigue 2009.; Moreira 2010)
ระดับน้าตาลกลูโคสในเลือดก่อนและหลังการชกมีค่าเพิม่ สูงขึน้ เนื่องจากการชกในยกสุดท้ายจะมีการ
สะสมความล้า (fatique) ของร่างกายและร่างกายต้องการพลังงานเอทีพี มาก จึงทาให้มกี ารสลายกลัยโค
เจนจากแหล่งอื่นผ่านขบวนการ gluconeogenolysis เพื่อให้รา่ งกายมีพลังงานเพียงพอทีใ่ ช้ในช่วงท้าย
ยกที่ 3 ด้วยเหตุน้จี งึ พบระดับน้าตาลในเลือดมีความเข้มข้นสูงขึน้ นอกจากนี้ขณะออกกาลังกายจะมีการ
หลังของฮอร์
่
โมนกลูคากอน และอิฟิเรฟฟินมากขึน้ ฮอร์โมนนี้จะมีผลทาให้ตบั มีการสร้างกลูโคสเพิม่
มากขึน้ (ACSM 2008.; Katch 1992.;cox 1992)
อัตราการเต้นของหัวใจเฉลีย่ ตลอดทัง้ 3 ยกในการชกมวยไทยสมัครเล่นสูงกว่า แอนแอโรบิคเท
รสโชลด์ (anaerobic threshold) ตลอดการชก 3 ยก อัตราการใช้ออกซิเจนตลอดทัง้ 3 ยก มีค่าเท่ากับ
51.6 มิลลิลติ ร/กิโลกรัม/นาที ซึง่ เท่ากับการใช้พลังงาน 14.74 MET (metabolic equivalents) จากผล
ดังกล่าวบ่งชีถ้ งึ ระดับความหนัก (intensity) ของการชกมวยไทยสมัครเล่นซึง่ มีความหนักอยูใ่ นระดับสูง
เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจสูงกว่าแอนแอโรบิคเทรสโชลด์ ดังนัน้ ขณะแข่งขันนักกีฬามวยไทย
สมัครเล่นจึงต้องออกแรงอย่างหนักในการชกนอกจากนี้อตั ราการใช้พลังงานค่อนข้างสูงเนื่องจาก
ร่างกายต้องออกแรงขณะแข่งขัน
สอดคล้องกับ คริสเตนเซน และ ฮอกเบิรค์ (Christensen and Hogberg 2002) กล่าวว่า
อิทธิพลต่อจานวนของพลังงานและปริมาณของก๊าซออกซิเจนทีต่ อ้ งใช้ในการออกกาลังกายขัน้ อยูก่ บั
ปจั จัยต่างๆ ดังนี้
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1.
2.
3.
4.

ความเข้มข้นของการออกกาลังกาย (Intensity of Exercise)
ระยะเวลาของการออกกาลังกาย (Duration of exercise
อัตราความเร็วของการออกกาลังกาย (Speed of Exercise)
ทักษะและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ (Economy of Muscular Activity)

และมีขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาของ Noskes 2003 แนะนาว่าสมรรถภาพความทนทานของ
ร่างกายมีค่าสูงสุดอาจทาให้เส้นใยแอคตินและมัยโอซินมีการจับตัวกันและทาให้เกิดแรงจากการหดตัว
มากขึน้ (High Cross Bridge Cycling) และเกิดการปรับตัวของระบบทางเดินหายใจด้วย การปรับตัว
ของระบบทางเดินหายใจช่วยป้องกันการเกิดอาการหอบเหนื่อย (Dyspnea) จากการออกกาลังกาย
สรุปผล
จากข้อมูลการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่าการชกมวยไทยสมัครเล่นมีระดับความหนักอยูใ่ นระดับสูงเมือ่
พิจารณาจากอัตราการเต้นของหัวใจ ระดับกรดแลคติก การใช้พลังงาน และอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุด
จึงทาให้มวยไทยเป็ นกีฬาทีต่ อ้ งฝึกซ้อมอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการตอบสนองทาง
สรีรวิทยาทีเ่ กิดขึน้ จริงในระหว่างการชก
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วิ ธีการคลายเครียดของนักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติ ไทย
Stress Reduction Methods in Thai National Jumpers
น.ส.พจนารถ เยีย่ มภพ1 รศ.ดร.สาลี่ สุภาภรณ์2 อ.ดร.พิชติ เมืองนาโพธิ ์ 2

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มจี ดุ มุง่ หมายเพื่อศึกษาสาเหตุและวิธกี ารคลายเครียดของนักกีฬาประเภท
กระโดดทีมชาติไทย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติไทยชุดเตรียมซีเกมส์
ครัง้ ที่ 26 ซึง่ แข่งขันทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย จานวน 9 คน เป็นชาย 5 คนและหญิง 4 คน
แข่งขันประเภทกระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด 5 คน และอีก 4 คนแข่งขันกระโดดสูง เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และเทคนิคการบรรยายเหตุการณ์สาคัญ ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการเปรียบเทียบความคงทีข่ องข้อมูลและตรวจสอบความเชื่อถือได้ดว้ ยวิธสี าม
เส้า ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสาเหตุความเครียดทางกายจากการบาดเจ็บและการเปลีย่ น
สถานทีฝ่ ึกซ้อม สาหรับสาเหตุของความเครียดทางจิตใจ คือ ความคาดหวังและความกลัว ด้าน
ความความคาดหวังจาแนกเป็น คาดหวังผลสาเร็จ คาดหวังผลของการกระทา และกังวลกับการ
คาดหวังของสังคมและคนรอบข้าง สาหรับด้านความกลัว ได้แก่ กลัวแพ้ กลัวทาสถิตไิ ด้ต่า
กว่าเดิม กังวลว่าจะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม และกลัวผูฝ้ ึกสอนตาหนิ กลุ่มตัวอย่างมีวธิ กี ารคลาย
เครียดทางกาย 3 แบบ ได้แก่ การนวด การทาสมาธิ และ การกระตุน้ ตนเอง (กระตุน้ ร่างกายและ
ตะโกน) และวิธกี ารคลายเครียดทางจิตใจ 4 แบบ คือ การสนับสนุ นทางสังคม การปรึกษาผูอ้ ่นื
การรวบรวมสมาธิ และการจินตภาพ นอกจากนัน้ กลุ่มตัวอย่างยังรายงานการผ่อนคลาย
ความเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการหลากหลายรูปแบบ
คาสาคัญ วิธกี ารคลายเครียด นักกระโดดทีมชาติ
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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
ภูมิหลัง
ความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจของนักกีฬาอย่างมาก ดังนัน้ นักกีฬาทีส่ ามารถ
จัดการกับความเครียดได้ดจี งึ มีแนวโน้มทีจ่ ะประสบความสาเร็จในการแสดงความสามารถทางการ
กีฬา ด้วยเหตุผลดังกล่าว นักกีฬาจึงพยายามหาวิธจี ดั การกับความเครียดทีม่ ากหรือน้อยเกินไป
เพื่อให้ตนเองสามารถแสดงความสามารถหรือแข่งขันได้ผลดีทส่ี ุด
ความเครียดจาแนกเป็ น 2 แบบ คือ ความเครียดทางร่างกาย และความเครียดทางจิตใจ
(สุปราณี ขวัญบุญจันทร์. 2544) ด้วยเหตุน้ี นักกีฬาจึงต้องเลือกใช้วธิ กี ารคลายเครียดทีเ่ หมาะสม
กับชนิดของความเครียดและประเภทกีฬาทีต่ นแข่งขัน
วิธกี ารคลายเครียดทีใ่ ช้กนั ทัวไปได้
่
แก่ การดูหนัง ฟงั เพลง นังสมาธิ
่
อ่านหนังสือ ทางาน
อดิเรก เล่นเกมต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนัน้ ยังมีการใช้เทคนิคการคลายเครียดทาง
จิตวิทยา เช่น การจินตภาพ การรวบรวมสมาธิ การพูดกับตนเอง การตัง้ เป้าหมาย การหายใจและ
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบต่อเนื่อง เป็นต้น
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กีฬามีหลายประเภท ได้แก่ ประเภทเดีย่ ว ประเภทคู่และประเภททีม ซึง่ แต่ละชนิดมีการ
แข่งขันในสถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกันไป กรีฑาจัดเป็ นกีฬาทีม่ กี ารแข่งขันหลายรายการ ทัง้ ประเภทลู่
ได้แก่ การวิง่ ระยะต่าง ๆ และประเภทลาน ได้แก่ การแข่งขันรายการทุ่ม พุ่ง ขว้าง และการกระโดด
กรีฑาประเภทกระโดดจาแนกเป็นการกระโดดเพื่อความไกล เช่น กระโดดไกล และเขย่ง
ก้าวกระโดด และกระโดดเพื่อความสูง เช่น กระโดดค้าและกระโดดสูง อย่างไรก็ตาม ขัน้ ตอนของ
การกระโดดมีความคล้ายคลึงกัน นันคื
่ อ มีการวิง่ เข้าหาเป้าหมาย (Approach) การเทคตัวขึน้ จาก
พืน้ ดิน (Take off) การลอยตัวอยูใ่ นอากาศ (Flight) และการลงสู่พน้ื ดิน (Landing) ซึง่ ในแต่ละ
ขัน้ ตอนของการกระโดด นักกีฬาสามารถทาผิดพลาดได้มากมายถ้าหากไม่สามารถควบคุมหรือ
จัดการกับความเครียดให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมได้ ดังนัน้ การใช้เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด
จึงมีความสาคัญต่อนักกีฬารวมทัง้ นักกรีฑาเป็นอย่างมาก (พิชติ เมืองนาโพธิ ์: 2545) โดยเฉพาะ
ในช่วงของการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันนัดสาคัญ ได้แก่ ซีเกมส์ เอเชียนเกมส์และโอลิมปิก
เกมส์
ปจั จุบนั มีการศึกษาเทคนิคการคลายเครียดในกีฬาประเภททีมอยูบ่ า้ งแต่ไม่มากนัก เช่น
ภาณุวฒ
ั น์ วชิรธานินทร์ (2553) ศึกษาการใช้เทคนิคการคลายเครียดของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อ ชุด
เตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ในปี พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตาม การวิจยั เกีย่ วกับวิธกี ารคลายเครียดใน
กีฬาประเภทบุคคลของนักกีฬาทีมชาติไทยยังมีน้อย โดยเฉพาะในกรีฑาประเภทลู่และลานยังไม่ม ี
ผูว้ จิ ยั มาก่อน ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาถึงสาเหตุและวิธกี ารคลายเครียดของนักกีฬา
ประเภทกระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และกระโดดสูงของนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมตัวไป
แข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 ซึง่ จัดขึน้ ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2554 ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อนักกีฬา โค้ชและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกีฬาเพื่อการแข่งขัน
ในการทีจ่ ะพัฒนากีฬาไปสู่ความเป็ นเลิศต่อไปในอนาคต
จุดมุ่งหมายของการวิ จยั
เพื่อศึกษาสาเหตุและวิธกี ารคลายความเครียดของนักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติไทยชุด
เตรียมแข่งขันซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 เพื่อแข่งขันทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นิ ยามศัพท์เฉพาะ
ความเครียด หมายถึงการตอบสนองของร่างกายต่อสิง่ เร้า หรือความจาเป็ นในสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อบุคคลหนึ่ง ความเครียดจะทาให้เกิดความวิตกกังวลและทาให้การแสดงความสามารถ
ในการกีฬาลดลงโดยเฉพาะเมือ่ นักกีฬาตีค่า ตีความหมาย หรือเชื่อว่าเขาไม่สามารถฟนั ฝา่
อุปสรรคนัน้ ไปได้ (พิชติ เมืองนาโพธิ ์. 2542)
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วิธกี ารคลายเครียด หมายถึง วิธกี าร หรือเทคนิคต่างๆ ทีน่ กั กีฬาใช้เพื่อลด หรือควบคุม
ความเครียดของตนเองให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
นักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติไทย หมายถึง นักกีฬากระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด และ
กระโดดสูง ซึง่ เป็นนักกีฬาชุดเตรียมทีมเพื่อเข้าแข่งขันซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
คาถามในการวิ จยั
1. สาเหตุอะไรบ้างทีท่ าให้นกั กีฬาเกิดความเครียด
2. นักกีฬามีวธิ กี ารคลายเครียดอย่างไร
กลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬากระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด 5 คน และกระโดดสูง 4 คน
รวม 9 คน เป็นชาย 5 คนและหญิง 4 คน ซึง่ เป็นนักกีฬาประเภทกระโดดทีมชาติไทยชุดเตรียม
ซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 เพื่อเข้าแข่งขันทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ.
2554 อายุระหว่าง 18 - 30 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนเซ็นหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมใน
การวิจยั ยินดีให้สมั ภาษณ์และให้ขอ้ มูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั เรือ่ งนี้ กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมี
ประสบการณ์ในการแข่งขันซีเกมส์แตกต่างกัน ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1 คุณลักษณะของนักกีฬาทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ชื่อสมมติ อายุ เพศ
ทับทิม
บุษราคัม
ไพลิน
มุกดา
ไพฑูรย์
เพชร
โกเมน
เพทาย
มรกต

26
29
30
22
28
18
21
22
21

กรีฑาประเภทที่แข่งขัน

ประสบการณ์ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

หญิง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ไทย และลาว
หญิง กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ ไทยและลาว
หญิง
กระโดดสูง
มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลปิ ปินส์ไทยและลาว
หญิง
กระโดดสูง
ไทย และลาว
ชาย กระโดดไกล เขย่งก้าวกระโดด ไทย และลาว
ชาย
กระโดดไกล
ลาว
ชาย
เขย่งก้าวกระโดด
ลาว
ชาย
กระโดดสูง
ฟิลปิ ปินส์
ชาย
กระโดดสูง
ลาว
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ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬากระโดดไกล และเขย่งก้าวกระโดด 5 คน และกระโดดสูง 4 คน
รวม 9 คน เป็นชาย 5 คนและหญิง 4 คน เป็นทีมชาติไทยชุดเตรียมแข่งขันซีเกมส์ ครัง้ ที่
26 เพื่อแข่งขันที่ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
2. ผูว้ จิ ยั ไม่สามารถควบคุมการทากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างได้ เช่น การพักผ่อน
การรับประทานอาหาร และการฝึกซ้อมในแต่ละวัน เป็ นต้น
วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นนักกีฬากระโดดไกลและเขย่งก้าวกระโดด 5 คน
และกระโดดสูง 4 คน รวม 9 คน โดยใช้วธิ กี ารสังเกตแบบไม่มสี ่วนร่วม (Non -participant
Observation) การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง (Semi – structured Interview) และการใช้เทคนิค
การบรรยายเหตุการณ์สาคัญ (Critical Incidence Technique) จากนัน้ จัดพิมพ์ขอ้ มูลในรูปของ
บันทึกการสังเกต สคริปการสัมภาษณ์และสคริปการบรรยายเหตุการณ์สาคัญเพื่อ นาไปวิเคราะห์
ข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การเปรียบเทียบความคงทีข่ องข้อมูล (Constant Comparison) ซึง่
ได้มาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบรรยายเหตุการณ์สาคัญ เพื่อสรุปหัวเรือ่ งและหัวข้อ
ทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารคลายความเครียดตามการรับรูข้ องกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการเปรียบเทียบความ
คงทีข่ องข้อมูลประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ การอ่านข้อมูลเพื่อค้นหาหัวเรือ่ ง การจัดกลุ่มหัวเรือ่ ง
การนาข้อมูลมาจัดกลุ่มหัวเรื่องทีเ่ หมาะสม และการอภิปรายหัวเรือ่ ง (สาลี่ สุภาภรณ์. 2550)
และการตรวจสอบความเชื่อถือได้ของข้อมูลด้วยวิธสี ามเส้า (Triangulation)
ผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุปได้ 5 ด้าน คือ (1) สาเหตุของความเครียดทางกาย (2)
สาเหตุของความเครียดทางจิตใจ (3) วิธกี ารผ่อนคลายทางกาย (4) วิธกี ารผ่อนคลายทางจิตใจ
และ (5) การผ่อนคลายความเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการ แต่ละหัวเรือ่ งประกอบด้วยหัวข้อ
และหัวข้อย่อย ดังแสดงในตาราง 2
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ตาราง 2 ผลการวิจยั
หัวเรื่อง

หัวข้อและหัวข้อย่อย

1. สาเหตุของความเครียดทางกาย
2.

3.

4.

5.

1.1 การบาดเจ็บ
1.2 การเปลีย่ นสถานทีฝ่ ึกซ้อม
สาเหตุของความเครียดทางจิตใจ 2.1 ความคาดหวัง
2.1.1 คาดหวังผลสาเร็จ
2.1.2 คาดหวังผลของการกระทา
2.1.3 กังวลกับการคาดหวังของสังคมและคนรอบ
ข้าง
2.2 ความกลัว
2.2.1 กลัวแพ้
2.2.2 กลัวทาสถิตไิ ด้ต่ากว่าเดิม
2.2.3 กังวลว่าจะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม
2.2.4 กลัวผูฝ้ ึกสอนตาหนิ
วิธผี ่อนคลายทางกาย
3.1 การนวด
3.2 การทาสมาธิ
3.3 การกระตุน้ ตนเอง
วิธผี ่อนคลายทางจิตใจ
4.1 การสนับสนุ นทางสังคม
4.2 การปรึกษาผูอ้ ่นื
4.3 การรวบรวมสมาธิ
4.4 การจินตภาพ
การผ่อนคลายความเครียดด้วยกิจกรรมนันทนาการ

จากตาราง 2 สรุปได้ว่านักกีฬาประเภทกระโดดมีสาเหตุของความเครียดทางด้านร่างกาย
ด้านจิตใจ ซึง่ วิธกี ารผ่อนคลายความเครียดมีทงั ้ ด้านร่างกาย จิตใจและการทากิจกรรมนันทนาการ
ดังจะได้อธิบายต่อไป
1. สาเหตุของความเครียดทางกาย
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาทีเ่ คยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์มาแล้ว ดังนัน้ จึงคุน้ เคยกับการ
เก็บตัวเพื่อฝึกซ้อมและเตรียมการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม นักกระโดดทัง้ 9 คน ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างนี้
บางคนก็เป็นเจ้าของสถิติ บางคนเคยได้รบั เหรียญจากกีฬาซีเกมส์มาแล้ว ด้วยเหตุน้ี นักกระโดดชุด
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นี้จงึ มีความเครียดทางร่างกายระหว่างทีเ่ ก็บตัวเพื่อเตรียมแข่งขันค่อนข้างมาก ซึง่ สาเหตุสาคัญของ
ความเครียดทางกายเนื่องมาจาก การบาดเจ็บ และ การเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อม ดังเช่นไพฑูรย์
กล่าวว่า “อุปสรรคหลักๆ เลยคืออาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง (Hamstring) คือเจ็บมา
นานแล้วมันเรือ้ รัง รักษาไม่หาย เป็นมา 2 – 3 ปีแล้ว คือพอรักษาดีขน้ึ พอเรามาซ้อมหนักๆ ก็ตงึ
ขึน้ มาอีก เจ็บขึน้ มาอีก” และเมือ่ ต้องเปลีย่ นสถานทีฝ่ ึกซ้อมปญั หายิง่ เพิม่ ขึน้ สอดคล้องกับไพฑูรย์
ทีก่ ล่าวว่า “มาทีน่ ่ี (สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่) ซ้อมได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนทีส่ นามเดิมทีเ่ คยซ้อมอยู่ประจา
คือ สนามก็โอเค (O.K.) อะไรก็โอเคทุกอย่าง ซ้อมได้ กระโดดได้ แต่มาซ้อมทีน่ ่สี นามพืน้ บาง
กระโดดไม่ได้” บุษราคัมเห็นด้วย เธอกล่าวว่า “เพราะน้าท่วมนี่แหละ ก่อนมาซ้อมทีใ่ หม่ ร่างกายพี่
ดีมาก กาลังซ้อมได้ท่าทาง อะไรอย่างนี้ พอน้าท่วม มาซ้อมทีน่ ่ี สนามฝึกซ้อมอย่างนี้มนั (แข็ง) ก็
บันทอนเราไปเยอะเหมื
่
อนกัน” สอดคล้องกับสืบสาย บุญวีรบุตร (2541: 89) ทีก่ ล่าวว่า
องค์ประกอบทางสิง่ แวดล้อมมีผลต่อการพัฒนาความสามารถทางกายของนักกีฬา โดยเฉพาะ
องค์ประกอบทางสังคมและสิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
2. สาเหตุของความเครียดทางจิ ตใจ
การเตรียมตัวเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นนักกีฬากระโดดไกล เขย่ง
ก้าวกระโดด และกระโดดสูง ในครัง้ นี้ นักกีฬาเกิดความเครียดมากทัง้ นี้เพราะกระโดดเป็ นกีฬา
ประเภทบุคคลทีไ่ ม่สามารถอาศัยผูช้ ่วยหรือเพื่อนร่วมทีมได้ นักกีฬาจึงมีความเครียดทางจิตใจสูง
ผลการวิจยั พบว่า สาเหตุของความเครียดทางจิตใจนัน้ สืบเนื่องมาจาก ความคาดหวัง และความ
กลัว
สาหรับความคาดหวังทีท่ าให้นกั กีฬาเครียด ได้แก่ หวังผลสาเร็จ หวังผลการกระทาและ
กังวลกับความคาดหวังของสังคมและคนรอบข้าง เพชรกล่าวว่า “หวังว่าจะประสบความสาเร็จ หวัง
ว่าจะทาลายสถิตซิ เี กมส์ดว้ ย สถิตติ อนนี้ 7.87 เมตรครับ เป็นสถิตขิ องประเทศฟิลปิ ปินส์ ปีทแ่ี ล้ว
ผมทาไว้ 7.83 เมตรครับขาดอีก 4 เซนติเมตร ตอนนี้ผมกระโดดได้ดที ส่ี ุด 8.00-8.05 เมตร
ครับ” สอดคล้องกับไพลินทีเ่ ล่าถึงประสบการณ์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 23 แข่งทีป่ ระเทศ
ฟิลปิ ปินส์ซง่ึ เธอเครียดมากเพราะต้องการรักษาอันดับ 1 ของตนเองแต่เธอทาไม่ได้ ไพลินกล่าว
ว่า “มีครัง้ หนึ่งเครียดมาก รูส้ กึ ว่าจะเป็นซีเกมส์ทฟ่ี ิลปิ ปินส์น่แี หละเพราะเราได้แชมป์ (Champ)
ได้ทห่ี นึ่ง...แล้วพอปีต่อมาเราต้องรักษาแชมป์ (Champ) ปรากฏว่าทาไม่ได้ เครียดไม่รจู้ ะทายังไง
ร้องไห้ คือแบบตามธรรมดาของคนทีอ่ ยูส่ งู แล้วตกลงมาอยูต่ ่ามันก็ตอ้ งเครียดนะ”
ความคาดหวังเป็ นสาเหตุของความเครียดทางจิตใจซึง่ สอดคล้องกับไวท์เบิรก์ และกูลด์
(Weinberg & Gould. 2006: 341) ทีส่ รุปว่าความคาดหวังมีผลต่อการแสดงความสามารถ การ
คาดหวังว่าจะประสบความสาเร็จหรือว่าล้มเหลวก็มผี ลกระทบต่อการแสดงความสามารถอย่างมาก
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ในการแข่งขัน ความคาดหวังของผูฝ้ ึกสอนหรือคุณครูมอี ทิ ธิพลอย่างมากต่อการแสดง
ความสามารถและการแสดงพฤติกรรมของนักเรียนหรือนักกีฬาจากการศึกษาพบว่าการแสดง
อาการของผูฝ้ ึกสอนหรือคุณครูทแ่ี สดงออกมาแตกต่างกันขึน้ อยูก่ บั ว่ามีความคาดหวังในผูเ้ ล่นหรือ
นักเรียนในระดับทีส่ งู หรือต่าซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกูลด์; แจ๊กสัน และ ฟิชส์ (Gould;
Jackson & Finch. 1993) พบว่าสาเหตุของความเครียดของนักกีฬาสเกตน้ าแข็งร้อยละ 75 เกิด
จากความคาดหวังส่งผลให้นกั กีฬามีความเครียดเพิม่ มากขึน้
กลุ่มตัวอย่างทุกคนหวังผลการกระทา คือ ต้องการทาสถิตไิ ด้ดใี นการฝึกซ้อมแต่ละวัน เมือ่
ทาไม่ได้จงึ เกิดความหงุดหงิดและเครียด ทับทิมกล่าวถึงเหตุการณ์ในการฝึกซ้อมกระโดดไกลและ
เขย่งก้าวกระโดดว่า “หงุดหงิดเวลาซ้อมแล้วทาได้ไม่ดี ถ้าทาไม่ได้ในครัง้ แรก (ของการกระโดด) ก็
จะหงุดหงิด เอ้ยทาไมกระโดดไม่ได้ มันจะเริม่ แบบครัง้ 2 ครัง้ 3 ถ้าไม่ได้มนั จะแบบเซ็งไปเลยทัง้
วัน” นอกจากนัน้ ความคาดหวังของคนรอบข้างก็ทาให้เกิดความเครียดได้มาก มุกดากล่าวถึงผู้
ฝึกสอนว่าคาดหวังกับผลงานของเธอทาให้เธอรูส้ กึ กดดัน เธอบรรยายว่า
โค้ช (Coach) ก็คอื เหมือนเขาหวังกับเรา คือเหมือนเราซ้อมได้ กระโดดได้ โค้ชจะรูใ้ ช่
ไหมว่า เออเราน่าจะทาได้ถงึ ขนาดนี้ ได้กเ่ี มตรอะไรอย่างนี้...เวลาเราแข่งจริงๆ แล้วเราทาไม่ได้ท่ี
โค้ชหวัง โค้ชก็จะมาลงทีเ่ ราไง เขาไม่พดู กับเรา เหมือนเราผิด อือ เครียดเลยนะถ้าโค้ช (Coach)
ไม่คุย อะไรอย่างนี้
ความกลัวก่อให้เกิดความเครียดกับนักกีฬาได้มากเพราะนักกีฬาประเภทเดีย่ วส่วนใหญ่ม ี
ความเครียดทางจิตใจสูงมาก ทาให้ระดับความเชื่อมันในตนเองลดลง
่
นักกีฬาทีอ่ ยู่ในภาวะเกิด
ความเครียดทางจิตใจสูง จะคิดในแง่ลบทาให้ระดับการแสดงความสามารถลดลง ซึง่ ความกลัวก็
เป็นภาวะทางจิตใจทีส่ ่งผลต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬาทัง้ ในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
ผลการศึกษานี้พบว่า นักกระโดดกลัวแพ้ กลัวทำสถิ ติได้ตำ่ กว่ำเดิ ม กังวลว่ำจะบำดเจ็บจำก
กำรฝึ กซ้อม และกลัวโค้ชตำหนิ ดังทีไ่ พลินกล่าวว่า “ซ้อมคือจะกระโดดผ่านหรือไม่ผ่าน (ไม้
พาด) มันก็แค่ซอ้ ม แต่ถา้ แข่งแพ้มา เอ้าแพ้ มันก็ตอ้ งเครียดแบบ ถ้ายิง่ แบบว่าเป็ นทีห่ นึ่งตกลงมา
เป็นที่ 2 , 3 , 4 ยิง่ แบบว่า โอ๊ย ครอบครัวเรา จะว่าอย่างไรนะ อะไรอย่างนี้ แบบเขาจะผิดหวังกับ
ตัวเราไหม เขาหวังในตัวเราแค่ไหนอะไรอย่างนี้ เครียดนะ” สอดคล้องกับโกเมนเล่าถึงความเครียด
ของการเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 26 เพราะว่าเขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่
25 แข่งขันทีป่ ระเทศลาวเขาประสบความสาเร็จได้รบั เหรียญเงิน โกเมนกล่าวว่า “มันก็ตอ้ งเครียด
กว่าเดิมเพราะว่าเราเคยทาได้ดี อันดับทีส่ อง แล้วถ้าไปแข่งแล้วทาไม่ได้ บางทีกไ็ ปแพ้ แล้วไม่
อยากแพ้ต่างชาติ แต่ถา้ แพ้ในชาติเดียวกันเองก็ไม่เป็ นไร...คืออย่างน้อยก็ให้ชาติเราได้ทห่ี นึ่งก็ยงั
ดี”
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การฝึกซ้อมเมือ่ ใกล้วนั แข่งขัน นักกีฬายิง่ เครียดมากขึน้ เพราะกังวลว่าอาจเกิดการ
ผิดพลาดหรือบาดเจ็บในระหว่างฝึกซ้อม ดังที่ ทับทิมกล่าวว่า “ทีส่ นามซ้อมแห่งใหม่ สนามมันแข็ง
ไง เราจะทาอะไรแต่ละอย่างเราก็กลัว แล้วมันใกล้แข่งแล้ว ถ้าสมมุตเิ ราพลาดขึน้ มามันเจ็บจะทา
อย่างไร ถ้าเจ็บมาจะทาอย่างไร ก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าซ้อมเต็มทีเ่ พราะพืน้ มันแข็ง”
เพชรกล่าวทานองเดียวกันว่า “โค้ช ทาให้เราเครียดมากทีส่ ุด เพราะถ้าเกิดเราทาไม่ได้โค้ช
ก็จะบอกว่า ทาไมทาไม่ได้ คือแบบเขาก็อยากให้เราทาได้ แล้วเราทาไม่ได้มนั ก็อยู่ทต่ี วั เราเองด้วย
ไง เราก็พยายามแก้ปรับแก้ตามทีโ่ ค้ชบอก
3. วิ ธีผอ่ นคลายทางกาย
วิธกี ารคลายความเครียดทางกาย คือการลดความตื่นเต้นของกล้ามเนื้อ ลดการกระตุน้
หรือการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เกิดความสมดุลต่อความต้องการของร่างกาย วิธกี ารคลาย
ความเครียดมีหลากหลายวิธกี ารขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและความพึงพอใจของนักกีฬาทีจ่ ะ
เลือกใช้ วิธกี ารคลายเครียดของนักกีฬากระโดดไกล นักกีฬาเขย่งก้าวกระโดด และนักกีฬา
กระโดดสูงเลือกใช้วธิ กี ารคลายเครียดทางกายด้วยการนวด การทาสมาธิ และ การกระตุน้ ตนเอง
ทับทิม กล่าวถึงผลดีของการนวดว่า “เวลาทีเ่ ครียดจากการบาดเจ็บก็รกั ษา ได้นวด เวลา
ซ้อมทายาให้มนใจตั
ั ่ วเอง มันก็ซอ้ มได้ ถ้าเกิดอยูก่ รุเทพฯ นะ อาทิตย์หนึ่งนวดไม่ต่ากว่า 2 ครัง้
พอนวดแล้วกระโดดได้ดขี น้ึ มันรูส้ กึ ฟรี (Free) กล้ามเนื้อมันโอเค (O.K.) รูส้ กึ สบาย ผ่อน
คลาย”
การทาสมาธิเป็ นวิธคี ลายเครียดทีด่ อี ย่างหนึ่ง ไพฑูรย์ กล่าวว่า “เคยทาสมาธิ สมัยก่อน
เคยทาสมาธิคอื นังสมาธิ
่
น่แี หละแล้วก็สวดมนต์..เกีย่ วกับการซ้อมกีฬาผมไม่รวู้ ่าให้ผลไหม แต่ผมรู้
ว่าผมทาแล้วผมสบายใจแค่นนั ้ ” สอดคล้องกับโกเมนซึง่ สรุปว่า “เวลาแข่งขันถ้าเครียดให้ทาสมาธิ
ทาจิตใจให้ว่างไม่คดิ เรือ่ งอื่นๆ ทีท่ าให้เราเครียด”
การกระตุน้ ตัวเองก็เป็นวิธกี ารคลายเครียดทีด่ สี าหรับนักกีฬาเช่นกัน จากการสังเกตพบว่า
เพชรมาฝึกซ้อมมักตะโกนเสียงดังก่อนออกตัววิง่ บางครัง้ จะออกเสียงตามจังหวะก้าวของการวิง่ ทุก
ก้าว เพื่อเป็นการนับจังหวะก้าวก่อนทีจ่ ะเข้าหากระดานเริม่ กระโดด สอดคล้องกับเพทาย กล่าว
ว่า “การคลายเครียดของผม คือผมร้องดังๆ ตะโกนออกมา ไม่เป็นภาษาเอาให้มนั รูส้ กึ ว่าคอมัน
ได้เกร็ง แล้วก็ตะโกนออกมาดังๆ...เวลาผมร้องปุ๊ปเนี่ยคอผมจะโล่ง เหมือนเราตีอะไรแรงๆ”
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4. วิ ธีผอ่ นคลายทางจิ ตใจ
ความเครียดทีไ่ ม่เหมาะสมเป็ นปญั หาต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา การควบคุม
ให้ความเครียดมีปริมาณทีเ่ หมาะสมจึงจะทาให้การแสดงความสามารถทางการกีฬามีประสิทธิภาพ
วิธกี ารคลายเครียดทางจิตใจมีหลายวิธ ี การเลือกนาวิธกี ารคลายเครียดทางจิตใจมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์จงึ ขึน้ อยูก่ บั ความเหมาะสมและความต้องการของนักกีฬา วิธกี ารคลายเครียดทางจิตใจที่
กลุ่มตัวอย่างกล่าวถึงกันมาก คือ การสนับสนุนทางสังคม การปรึกษาผูอ้ ่นื การรวบรวมสมาธิ และ
การจินตภาพ
การสนับสนุ นทางสังคมมีบทบาทสาคัญมาก ไพลินกล่าวถึงกาลังใจทีไ่ ด้จากครอบครัวทาให้
รูส้ กึ อบอุ่น กล่าว่า “เวลาเครียดโทรหาพ่อกับแม่ โทรหาครอบครัวก็จะอย่างนัน้ แหละ คุยตลก
เฮฮาไปก็จะแบบเออๆ ค่อยคลายเครียดไป เวลาคุยกับครอบครัวมันรูส้ กึ อบอุ่น รูส้ กึ ว่าเราไม่ได้
อยูค่ นเดียว แล้วทุกอย่างทีเ่ ราทา ทุกอย่างทีเ่ ราซ้อมทุกวันนี้กไ็ ม่ใช่เพราะเพื่อเราคนเดียว เพื่อ
พวกเขาด้วยอะไรอย่างนี้ ก็เลยแบบเออคุยกับเขา เขาก็หวั เราะได้ เราก็หวั เราะได้อะไรอย่างนี้
ซ้อมได้กห็ ายเครียด
การให้คาปรึกษาของโค้ชก็ช่วยคลายเครียดได้มาก ตัวอย่างเช่น เพชร กล่าวว่า “วันที่
ไปแข่งเอเชีย่ นเกมส์ ผมเครียดตอนก่อนแข่งหนึ่งวันเพราะว่าซ้อมไม่ได้ ลงไปนังคุ
่ ยกับโค้ชตอน
กลางคืน คุยกับโค้ชประมาณชัวโมงครึ
่
ง่ ไปนังคุ
่ ยกับโค้ชแล้วโค้ชก็ให้คาปรึกษา โค้ชก็คุยไปด้วย
สอนเทคนิคการแข่งขันในสนาม”
การทาสมาธิช่วยคลายเครียดด้านจิตใจได้ดี โกเมนอธิบายว่า “เวลาแข่งขันถ้าเครียดให้ทา
สมาธิ ทาจิตใจให้ว่างไม่คดิ เรือ่ งอื่นๆ ทีท่ าให้เราเครียด” สัมพันธ์กบั บุษราคัม กล่าวว่า “ถ้า
หงุดหงิด ไม่มสี มาธิ จากคนรอบข้าง ถ้าคนเยอะๆ อย่างเนี่ยเริม่ แล้ว (เริม่ หงุดหงิด) พีก่ จ็ ะหลบ
ไปนังคนเดี
่
ยว ไปนังท
่ าสมาธิของพีน่ ่แี หละ” นอกจากนัน้ การจิ นตภาพ ก็ช่วยลดความตึงเครียดได้
เช่นเดียวกัน บุษราคัม กล่าวว่า “ใช้การจิตนาการเวลาทีซ่ อ้ มมาใช่เปล่า กลับห้องตอนกลางคืน
ก่อนนอน คิดแล้ว คิดว่าเออก้าวแรกสมมุตวิ ่าเราทาไม่ได้ เขาจะจีก้ า้ วแรกเรา ก้าวแรกจังหวัง
เขย่งอะไรอย่างนี้ จังหวะก้าวอะไรอย่างนี้ พีจ่ ะต้องคิดแล้วว่าจะต้องยกเข่า จะต้องแบบก้าวต่อไป
ตลอด...มันโอเค (O.K.) นะ ไม่ฟ้ ุงซ่าน แล้วมันก็หลับไปเลย” สอดคล้องกับการวิจยั ทีผ่ ่านมาซึง่
พบว่า นักกีฬาเทนนิสเยาวชนและนักกีฬาเซปกั ตะกร้อมีวธิ กี ารคลายเคลียดทีห่ ลากหลายรูปแบบ
(ดารัส ดาราศักดิ ์. 2549; ภาณุวฒ
ั น์ วชิรธานินทร์. 2553)
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5. การผ่อนคลายความเครียดด้วยกิ จกรรมนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการซึง่ นักกีฬาเลือกตามความสนใจของตนก็ช่วยลดความเครียดได้ดี
ไพฑูรย์ กล่าวว่า “วิธกี ารคลายเครียดใช่ไหม พีเ่ ป็นคนชอบร้องเพลง บางทีไปร้องเพลงคาราโอ
เกะเหมือนมันได้ปลดปล่อย แล้วก็ชอบเล่นเกม บางทีนัง่ เล่นเกมไป สอดคล้องกับทีเ่ พทาย
บรรยายว่า “เหตุการณ์สาคัญในวันคลายเครียดทีไ่ ด้ผลดีมาก คือการทีไ่ ด้พกั ผ่อนหรือพักจากการ
ฝึกซ้อม ได้อยูใ่ นห้องพักนังฟ
่ งั เพลง เล่นเกมคอมพิวเตอร์ คือวิธที ต่ี วั กระผมเองใช้เวลาเหนื่อย
เครียดจากการฝึกซ้อม สอดคล้องกับแสงเดือน โอทาน (2546) ทีศ่ กึ ษาพบว่านักกีฬาทีมชาติไทย ที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 21 ปี พ.ศ. 2544 ณ ประเทศมาเลเซีย ใช้กลยุทธ์การ
จัดการความเครียดในช่วงการฝึกซ้อมด้วยการทากิจกรรมนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 14.15 ของ
กลยุทธ์ทงั ้ หมด อย่างไรก็ตาม ในช่วงการแข่งขันนักกีฬาทีมชาติไทยทากิจกรรมนันทนาการลดลง
คิดเป็นร้อยละ 5.36 ของกลยุทธ์ทงั ้ หมด
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการสัมภาษณ์ผฝู้ ึกสอนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อเป็นการหาข้อมูลสนับสนุ น
ผลการวิจยั
2. ควรศึกษาสาเหตุและวิธกี ารคลายเครียดในกีฬาอื่น ๆ เช่น กีฬาประเภททีมและประเภทคู่
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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

118

MODEL OF CLASSROOM ACTION RESEARCH SKILL DEVELOPMENT
FOR PRIMARY TEACHER IN MAHA SARAKHAM PROVINCE
Eakalak Boonthao
Doctoral Ed. D. (Educational Administration and Management)

Rajabhat Maha Sarakham University
Address
5 Nakhonsawan 36 Tambon Talat Amphoe Maung Maha Sarakham Province
e-mail : eakalakeve@hotmail.com Fax 043-797042

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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ผลของการฝึ กด้วยน้าหนักตัวเป็ นแรงต้านทานและฝึ กความเร็วของสเต็ปเท้าด้วยบันไดลิ ง
ที่มีต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล
The effects of body weight and various foot step with speed ladder training Upon
Speed and Agility of Futsal Players.
นายสุพล ยะปะภา
อ.ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
e-mail: supon_y@hotmail.com

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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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาผลการด้วยน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานและฝึกความเร็วของ สเต็ปเท้าด้วยบันไดลิงทีม่ ตี ่อ
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตซอล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาฟุตซอลชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี มี
อายุระหว่าง 18-22 ปี จานวน 30 คน ได้มาจากการกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกอย่างเป็นระบบ (Systematic sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ 15 คน ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกโปรแกรมแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน และกลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกโปรแกรม
แบบบันได้ลงิ ทาการฝึกโปรแกรมทัง้ สองเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 16.30 –
17.30 น. ทดสอบความเร็ว โดยใช้แบบทดสอบ 30 Meter sprint test ทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวโดยใช้ โดยใช้แบบทดสอบ
Agility test ทาการทดสอบก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ F- test (Two-way ANOVA), (One – way ANOVA) และ Tukey test ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. กลุ่มทดลองที่ 1 มีความคล่องแคล่วว่องไว ดีขน้ึ แตกต่างไปจากก่อนการฝึกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 มีสมรรถภาพทางกายด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวดีขน้ึ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. กลุ่มทดลองที่ 1 มีความเร็วไม่ต่างกัน ทัง้ 3 ช่วงเวลา ด้านความคล่องแคล่วว่องไว พบว่าภายหลัง
การฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 มี
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. กลุ่มทดลองที่ 2 มีความเร็ว ได้ดกี ว่า กลุ่มทดลองที่ 1 ทีฝ่ ึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน โดย
พบความแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านความคล่องแคล่วว่องไว ไม่แตกต่างกัน โดยสรุป การแบบใช้น้าหนักตัว
เป็นแรงต้านทาน และแบบบันไดลิง สามารถพัฒนาสมรรถภาพด้าน ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอลชาย สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ดีขน้ึ จากผลการวิจยั ครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ฝึกและพัฒนาทักษะให้กบั นักกีฬา
ต่อไป
คาสาคัญ : การฝึกด้วยน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน/การฝึกความเร็วของสเต็ปเท้าด้วยบันไดลิง/ความเร็ว/คล่องแคล่วว่องไว/นักกีฬา
ฟุตซอล
1. บทนา
สมรรถภาพทางกายพืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาไปสู่ความแคล่วคล่องว่องไวและความเร็ว ซึง่ มีความจาเป็นต่อกีฬาทุกประเภทนัน้ ก็คอื
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการลดเวลาปฏิกริ ยิ าการเคลือ่ นไหว วิธกี ารสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีอยู่ 2 วิธใี หญ่ๆ คือ 1.
คอลลิสเทนนิค เอ็กเซอร์ไซด์ (Calisthenics Exercise, Body Weight) หมายถึง การออกกาลังกายทีเ่ ราใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้าน เช่น การ
วิดพืน้ (Pushups) การลุกนัง่ (Sit ups) เป็นต้น ข้อดีของวิธนี ้ี คือ ไม่ตอ้ งลงทุนซื้ออุปกรณ์ สามารถทาได้ทุกแห่งหนและเป็นวิธที ง่ี า่ ยไม่
ยุ่งยากทีจ่ ะทา ทาได้ครัง้ ละหลาย ๆ คน 2. เวตเทรนนิ่ง เอ็กเซอร์ไซด์ (Weight training exercise) หมายถึง การออกกาลังกายทีเ่ รา
ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมากขึน้ โดยใช้อุปกรณ์เป็นแรงต้านทีม่ นี ้าหนักต่างกันออกไป ให้ผลการฝึกทีแ่ น่นอนชัดเจน แต่กม็ ขี อ้ เสีย
คือ อุปกรณ์มรี าคาแพง ฝึกได้ครัง้ ละคน ส่วนการฝึกทีส่ ามารถพัฒนาไปสูค่ วามแคล่วคล่องว่องไวจะใช้วธิ กี ารฝึกแบบการลดเวลาปฏิกริ ยิ า
การเคลือ่ นไหว โดยใช้แบบฝึกความเร็วของสเต็ปเท้าด้วยบันไดลิง (Foot step) ในการแข่งขันกีฬาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับใด
ก็ตาม ความคล่องแคล่วว่องไวมีความสาคัญในกิจกรรมทุกอย่างทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นตาแหน่ง 1 หากนักกีฬาสามารถควบคุมการ
เคลือ่ นไหวโดยใช้ความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ สัมพันธ์กบั ขันตอนทั
้
กษะการเคลือ่ นไหว ในกิจกรรมนัน้ ๆ ย่อมก่อให้เกิด ผลดีทงั ้ ต่อ
ตนเองและเพือ่ นร่วมทีมกีฬาฟุตซอล (Futsal) เป็นกีฬาทีไ่ ด้รบั ความนิยมและสนใจจากทุกเพศทุกวัย เนื่องจากเป็นเกมกีฬาที่
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ตื่นเต้น สนุกสนานในทุก ๆ นาทีของการแข่งขัน อีกทัง้ สามารถเล่นได้ตลอดทัง้ ปีในทุกสภาพอากาศ ใช้จานวนคนไม่มากก็สามารถเล่น
ได้ มีการพัฒนาระบบการ
เล่น เทคนิค แท็กติก อย่างรวดเร็ว ทาให้ผฝู้ ึกสอนหรือโค้ชจาเป็นต้องศึกษาวิธกี ารฝึกรูปแบบต่าง ๆ และใหม่อยู่เสมอ เพือ่ ให้นกั กีฬามี
ความพร้อมทางด้านทักษะและ
สมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องคือ ความอ่อนตัว (Flexibility) ความคล่องแคล่วว่องไว
(Agility) ความเร็ว (Speed) ความ
อดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) และความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiovascular Endurance)
การฝึกโดยการใช้น้าหนักเป็นแรงต้าน ถือเป็นรูปแบบการฝึกแบบหนึ่งของการออกกาลังกายเพือ่ สุขภาพและการฝึกซ้อมกีฬา
โดยไม่จาเป็นต้องมี
อุปกรณ์ราคาแพง เช่น การวิดพืน้ การซิดอัพ โดยการใช้น้าหนักของร่างกายตัวเองเป็นแรงต้านทาน สามารถพัฒนาความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อได้ เพราะถือเป็ นปจั จัยทีจ่ ะนาไปสู่ความเป็ นเลิศในการแข่งขันกีฬาและการออกกาลังกาย 2 การฝึกซ้อมความคล่องตัวแบบ
บันไดลิงเป็นวิธกี ารฝึก เพือ่ ปรับปรุงความเร็วในการก้าวเท้ามีความคล่องตัว ความรวดเร็วโดยรวมเป็นการประสานงานของกล้ามเนื้อและ
ประสาท การฝึกซ้อมแบบบันไดลิงเป็นการฝึกความเร็วทีม่ คี ุณภาพและมีรปู แบบการฝึกทีห่ ลากหลายถึงแม้การฝึกซ้อมจะไม่ทาให้เหนื่อย
หรือหอบในระหว่างการฝึกซ้อม การฝึกแบบบันไดลิงควรจะทาการฝึกภายหลังทีน่ กั กีฬาได้ทาการอบอุ่นร่างกายเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
เพราะภายหลังการอบอุ่นร่างกายร่างกายของนักกีฬายังจะคงมีความสดชืน่ ทาให้ระบบประสาทยังมีความจดจาทีด่ จี ะทาให้นกั กีฬาเกิดการ
จดจาการเคลือ่ นไหวในแต่ละแบบได้ดี และสามารถทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ด้อย่างเต็มทีส่ มบูรณ์แบบ เพือ่ ให้แน่ใจว่าการฝึกมีประสิทธิภาพทีด่ ตี ่อการ
เคลือ่ นไหว เนื่องจากการฝึกจะทาให้กล้ามเนื้อและประสาท สามารถดาเนินการฝึกได้ยาวนานและอดทนขึน้ 3
จากเหตุผลและหลักการดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั ต้องการทราบผลและเปรียบเทียบผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดย
การใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านและการฝึกความเร็วของสเต็ปเท้าโดยใช้บนั ใดลิงทีม่ ผี ลต่อความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬา
ฟุตซอล ว่าการฝึกรูปแบบใดจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน จะเป็นทางเลือกใหม่ทส่ี นับสนุนให้ผฝู้ ึกสอน นักกีฬาและผูส้ นใจ ได้มโี อกาส
เลือกรูปแบบการฝึก ได้อย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กบั ทีมนักกีฬาทัง้ การฝึกซ้อมและการแข่งขัน ต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกแบบน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานและโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง ทีม่ ตี ่อความเร็วและ
ความคล่องแคล่วว่องไวของ
นักกีฬาฟุตซอล
2. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาฟุตซอล ระหว่างก่อนการฝึก หลังการ
ฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และหลัง
การฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ภายในกลุ่ม ทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานและโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง
3. เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างของความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว ในนักกีฬาฟุตซอล
ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุ่ม ทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบน้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานและ
โปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง
2. เครื่องมือและวิ ธีการ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ โปรแกรมการฝึก 2 แบบ ดังนี้
1.1 โปรแกรมการฝึกแบบน้าหนักตัวเป็นแรงต้าน
1.2 โปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดสอบ ประกอบด้วย
2.1 ความเร็ว (30 Meter Sprints)
2.2 ความคล่องแคล่งว่องไว (Agility test) แบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
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ขันตอนการด
้
าเนิ นการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยมีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ศึกษา รายวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับ หลักการฝึกกีฬา การสร้างโปรแกรมการฝึก สรีรวิทยาการออกกาลังกาย การประเมินผลทาง
พลศึกษา และหลักการทดสอบสมรรถภาพ กีฬาฟุตซอล รวมทัง้ ทิศทางการวิจยั ในสาขาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา จากนัน้
รวบรวมเอกสาร งานวิจยั รวมถึงข้อมูลต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ารดาเนินการวิจยั เครือ่ งมือ อุปกรณ์ ระยะเวลา งบประมาณและสถานที่
ทีจ่ ะใช้ในการวิจยั
2. สร้างแบบบันทึกข้อมูล ของการทดสอบสมรรถภาพ ด้านความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว จากนัน้ ขอความร่วมมือจาก
นักกีฬาฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี รวมไปถึงกาหนดปฏิทนิ การฝึกและการทดสอบสาหรับกลุ่มตัวอย่าง
3. สร้างโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน (Body Weight) โปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง (Speed Ladder)
แบบทดสอบความเร็ว 30 Meter Sprints และแบบทดสอบความคล่องแคล่องว่องไว (Agility test) นาเสนอต่อ คณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
4. แก้ไขตามคาแนะนาของทีป่ รึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ นาเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน เพือ่
พิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือ (Content Validity)
5. เมือ่ ผ่านความเห็นชอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จึงนาเครือ่ งมือการวิจยั ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักฟุตซอลทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 20 คน
6. ดาเนินการขอหนังสืออนุเคราะห์การใช้สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการฝึกและการทดสอบ พร้อมทัง้ นาเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการวิจยั ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูลของการทดสอบความเร็วและการทดสอบความคล่องแคล่วว่องไวแล้วขอความร่วมมือกับ
นักกีฬาฟุตซอล ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี และผูช้ ว่ ยวิจยั รวมไปถึงปฏิทนิ การทดลองและการทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง
จากนัน้ จึงอธิบายถึงวิธกี ารทดลองและการทดสอบ แก่ผชู้ ว่ ยวิจยั และกลุ่มตัวอย่างทราบ ทาการทดสอบความเร็วและการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไวก่อนการฝึก
7. ทดสอบค่าความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวระหว่างกลุ่ม ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ก่อน
การทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way analysis of variance: ANOVA) เพือ่ ทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างทัง้ 2
กลุ่ม ก่อนการทดลองมีสมรรถภาพทางกายไม่แตกต่างกัน
8. ฝึกโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน (Body Weight) และโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง (Speed
Ladder) พร้อมกันทัง้ 2 กลุ่ม เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่วนั จันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลา 16.30-17.30 น.
โดยเริม่ ต้นตัง้ แต่เดือน 15 มกราคม2555 – 15 มีนาคม 2555
9. ทาการทดสอบความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8
10. นาผลการทดสอบทีไ่ ด้ทงั ้ หมด วิเคราะห์ผลทางสถิติ แล้วสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจยั
3. ผลการทดลอง
ผลการทดลอง
1. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน สามารถพัฒนาความ
คล่องแคล่วว่องไว ดีขน้ึ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง
สามารถพัฒนาความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไวดีขน้ึ แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน มีความเร็วไม่ต่างกัน ทัง้
3 ช่วงเวลา ด้านความคล่องแคล่วว่องไว พบว่าภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก
อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และกลุ่มทดลองทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง สามารถพัฒนาความเร็วและความคล่องแคล่ว
ว่องไว ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างไปจากก่อนการฝึก อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกด้วยโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิง สามารถพัฒนาความเร็ว ได้ดกี ว่า กลุ่มทดลองทีฝ่ ึกด้วยโปรแกรมการ
ฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทาน โดยพบความแตกต่าง อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนด้านความคล่องแคล่วว่องไวทัง้ 2
โปรแกรมสามารถพัฒนาได้ไม่แตกต่างกัน
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4. สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาถึงผลของการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานและ
การฝึกแบบบันไดลิง ก่อนการฝึก ภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 จากนัน้ ทาการเปรียบเทียบผลการฝึกในแต่
ละช่วงเวลาภายในกลุ่มและผลการฝึกระหว่างกลุ่ม ทีม่ ผี ลต่อ ความเร็วและความคล่องแคล่วว่องไว โดยอภิปรายผลในแต่ละประเด็น
ดังต่อไปนี้
จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทีฝ่ ึกโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็น
แรงต้านทาน สามารถพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวดีขน้ึ เนื่องจาก โปรแกรมการฝึก (Training Program) แบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรง
ต้านทานเป็นการฝึก ตามท่าทางทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดเอาไว้ ซึง่ ท่าของการฝึกส่วนใหญ่เป็นท่าทีต่ อ้ งบริหารกล้ามเนื้อ ขาด้านหน้า ด้านหลัง
กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อลาตัวและกล้ามเนื้อหัวไหล่ ถือเป็ นกล้ามมัดหลักทีใ่ ช้ในการเคลือ่ นทีแ่ บบเปลีย่ นทิศทาง โดยเป้าหมายหลักของ
การฝึกนัน้ เพือ่ เพิม่ ขนาดและพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญของความคล่องแคล่วว่องไวสอดคล้องกับ 4 อธิบาย
ั ยทีส่ าคัญของความคล่องแคล่วว่องไหว คือพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิง่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ๆ ทีจ่ าเป็ น
ว่า ปจจั
ต่อการเคลือ่ นไหวของร่างกาย ซึง่ จะเป็นส่วนทีช่ ่วยให้เกิดความคล่องแคล่วว่องไวได้ดี รวมทัง้ การควบคุมทิศทางในการเคลือ่ นทีไ่ ด้ดอี ีก
ด้วยเช่นเดียวกับ 5 ได้กล่าวไว้ว่าพลังและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จะช่วยเพิม่ ความคล่องแคล่วว่องไว การเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วย่อม
ต้องการกาลังอย่างมาก เพือ่ ให้ร่างกายหยุด หรือเพือ่ ทาให้เปลีย่ นทิศทาง แม้กระทังการพุ
่
่งตัวออกไปก็ขน้ึ อยู่กบั กาลังและความแข็งแรง
ร่วมทัง้ ความเร็วด้วย ในการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานพบว่าไม่มผี ลต่อการพัฒนาความเร็วครัง้ นี้ อาจเป็นผลมาจาก การฝึก
แบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้านทานเป็นโปรแกรมการฝึกที่ ต้องฝึกเคลือ่ นไหวอยู่กบั ทีต่ ามท่าทางทีก่ าหนด โดยไม่มกี ารเคลือ่ นทีอ่ อกจาก
จุดเดิมซึง่ แตกต่างไปจากความหมายของความเร็วที่ 6 สรุปไว้ว่า ความเร็ว หมายถึง ความสามารถ ในการเคลื่อนที่ เดินทางหรือการ
เคลือ่ นไหวของสิง่ ต่างๆ หรือส่วนต่างๆ ของร่างกายจากจุดหนึ่ง ไปยังอีกจุดหนึ่งโดยใช้เวลาน้อยทีส่ ุด
เมือ่ เปรียบเทียบผลระหว่างโปรแกรมการฝึก พบว่าโปรแกรมการฝึกแบบบันไดลิงนัน้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน
ความเร็วได้ดกี ว่าโปรแกรมการฝึกแบบใช้น้าหนักตัวเป็นแรงต้าน เนื่องจากการฝึกแบบบันไดลิงนัน้ เป็นรูปแบบการฝึกความเร็วในการก้าว
เท้าโดยเฉพาะและมีการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความรวดเร็ว คล้ายกับการเคลือ่ นทีข่ องนักกีฬาฟุตซอล โดยการฝึกนัน้ เป็นช่วงการฝึกระยะสัน้ ๆ ใช้
เวลาประมาณ ไม่เกิน 15 วินาที จึงช่วยส่งเสริมปจั จัยด้านการเผาผลาญพลังงานแบบแอนแอโรบิก ถือเป็ นปจั จัยสาคัญในการฝึ กความเร็ว
สอดคล้องกับ 7 ได้กล่าวถึง การสร้างโปรแกรมการฝึกความเร็วระยะสัน้ ไว้วา่ ในการสร้างโปรแกรมการฝึกความเร็วระยะสัน้ ควรคานึงถึง
หลักพืน้ ฐาน 4 ประการ กล่าวคือ หลักพืน้ ฐานทางสรีรวิทยา หลักพืน้ ฐานทางชีวกลศาสตร์ หลักพืน้ ฐานทางสัดส่วนของร่างกายหลัก
พืน้ ฐานทางเทคนิคการสอน และการเรียนรู้ และโดยเฉพาะหลักพืน้ ฐานทางสรีรวิทยานัน้ ขึน้ อยู่กบั รูปแบบการใช้พลังงานเป็นสาคัญ การวิง่
เร็วระยะเวลาไม่เกิน 15 วินาที ถือเป็นหลักสาคัญของการฝึกเพือ่ พัฒนาความเร็ว เช่นเดียวกับ 8 ได้กล่าวไว้ว่าความสามารถในการใช้
พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic System) ช่วงของการฝึกการเคลือ่ นทีด่ ว้ ยความเร็วสูงสุด ใช้ระยะเวลาสัน้ ไม่เกิน 15 วินาทีต่อ
เทีย่ ว สลับกับช่วงของการพัก 2-4 นาทีต่อเทีย่ ว ถือเป็นการฝึกเพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพการทางานของกล้ามเนื้อโดยไม่อาศัยอากาศทีม่ ี
ผลต่อการพัฒนาความเร็วในการวิง่ ระยะสัน้ โดยตรง
5. ประกาศคณูปการ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก ประธานกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ชูสกุล กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ สุรชา อมรพันธุ์ ประธานกรรมการสอบ
อาจารย์ ดร.รังสรรค์ โฉมยา ผูท้ รงคุณวุฒ ิ รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ลีลายุวฒ
ั น์ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทีก่ รุณาให้
คาปรึกษา และตรวจสอบรายละเอียดตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขอขอบคุณคุณนายพรชัย สินธุประสิทธุ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจาวิทยาเขตจังหวัดอุดรธานี อาจารย์จริยา
วัฒน์ ปลัดบาง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ อาจารย์ยงยุทธ์ พิมพา รวมถึงอาจารย์ทุกท่านในคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ ทีไ่ ด้ให้โอกาสผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาต่อและการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ตลอดจน ทีค่ อยช่วยเหลือจนทาให้วทิ ยานิพนธ์ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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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
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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 HR max
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 (620) 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
Aged
Weight
Height

Mean ± SD
62.35±0.73
55.25±2.03
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

Walking
(N=20)

HR (b/min)
BLC (mmol/L)
BORG
OMNI
HR (b/min)
BLC (mmol/L)
BORG
OMNI
HR (b/min)
BLC(mmol/L)
BORG
OMNI

Stepping
(N=20)

Nine
square
(N=20)

Time
Pre
Mean (±SD)
84.85±6.45
3.08±1.26
1.00±.00
.00±.00
89.70±9.72
3.19±1.14
1.00±.00
.00±.00
87.5±7.11
3.03±.96
1.00±.00
.00±.00

3
Mean (±SD)
86.10±7.04
3.40±.75
2.80±.52
102.25 ±13.51
4.45±.94
2.55±.60
91.4±7.86
3.55±.94
2.45±.60

6
Mean (±SD)
97.40±8.81
6.75±1.16
4.75±.85
106.45±14.31
6.50±1.05
4.65±.87
94.2±7.91
5.85±.98
3.75±.63

9
Mean (±SD)
100.90±8.61
10.0±5.75
6.60±.59
110.25±13.66
10.0±.72
6.35±.67
98.15±6.85
8.60±.99
5.40±.75

12
Mean (±SD)
103.90±8.00
5.17±2.79
11.95±.51
8.00±.45
114.20±12.9
6.11±3.81
11.90±.71
7.85±.36
103.00±7.48
5.29±2.80
10.35±.67
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
Walking

Source
TIME

HR
BO
OM

Stepping

TIME

HR
BO
OM

Nine square

TIME

HR
BO
OM

Measure
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error
Contrast
Error

SS
2873.200
2497.340
1132.460
36.040
542.740
18.440
2873.200
2497.340
1132.460
36.040
542.740
18.440
6026.560
1140.640
1642.860
36.740
796.760
16.040
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df
4
76
4
76
4
76
4
76
4
76
4
76
4
76
4
76
4
51.369

MS
718.300
32.860
283.115
.474
135.685
.243
718.300
32.860
283.115
.474
135.685
.243
1506.640
15.008
410.715
.483
199.190
.312

F
91.106

Sig.
.000

649.268

.000

611.629

.000

91.106

.000

649.268

.000

611.629

.000

100.386

.000

849.601

.000

943.793

.000

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
Walking
Stepping
Nine squre

Variable
RPE Predictor
Criterion
OMNI
HR
BLC
OMNI
HR
BLC
OMNI
HR
BLC

R
.630(a)
.399(a)
.497(a)
.478(a)
.635(a)
.482(a)

R2
.397
.159
.247
.229
.403
.233

R2 adj
.392
.137
.239
.208
.397
.213

SEest

F

2.09432
3.65926
2.48319
3.54390
2.24446
3.62551

77.766
7.190
32.090
11.268
66.158
11.525

sig
.000
.011
.000
.002
.000
.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
Walking
Stepping
Nine squre

Variable
RPE Predictor
OMNI
Borg
OMNI
Borg
OMNI
Borg

R

R2*

R2 adj

SEest

F

.972(a)
.972(a)
.928(a)

.944
.946
.860

.944
.945
.859

.63696
.66770
1.08566

1998.385
1701.264
603.612

sig
.000
.000
.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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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารฐานโรงเรียนด้านการกระจายอานาจ ด้านการมีส่วน
ร่วมและด้านการบริหารจัดการที่ดี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฐานโรงเรียนที่มตี ่อคุณภาพนักเรียน
ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 3) เพื่อศึกษาการบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างซึง่ ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู และกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจานวน 400 คน จาก 40 โรงเรียนของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดศรีสะ
เกษทัง้ 4 เขต โดยการใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอนและนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์รอ้ ยละ ค่ าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Pearson Product Moment Correlation และ
Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอานาจการทานาย ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริหารฐานโรงเรียนโดยภาพรวม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถ
ดาเนินการได้อยู่ในระดับมากทัง้ ด้านการกระจายอานาจด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และด้านการมีสว่ นร่วม
2. ประสิทธิภาพการบริหารฐานโรงเรียนด้านคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. การบริหารฐานโรงเรียนทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านคุณภาพนักเรียนและความพึงพอใจของครูใน
ระดับกลาง แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในระดับค่อนข้างต่ า โดยมีค่ าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.576, 0.410 และ0.285 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดกี ารบริหารฐานโรงเรียน สามารถทานายหรืออธิบายคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู และ
ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานค่อนข้างต่ าโดยมีสมั ประสิทธิการถดถอย
( R 2) เท่ากับ
์
0.389, 0.162 และ 0.118 ตามลาดับ ทัง้ นี้มอี งค์ประกอบด้านการกระจายอานาจและด้านการบริหารจัดการทีด่ ี
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สามารถทานายหรืออธิบายคุณภาพนักเรียน ส่วนการบริหารจัดการที่ดเี ท่านัน้ ที่สามารถทานายหรืออธิบาย
ความพึงพอใจของครูและความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา
คาสาคัญ: การบริหารฐานโรงเรียน ประสิทธิภาพ คุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษา

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
2

regression coefficients ( 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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Keyword: School-based Management, Efficiency, Student quality, Teacher’s job, The
satisfaction of the school committee members

บทนา
ยุคโลกาภิวตั น์เป็ นยุคไร้พรมแดนการเปลีย่ นแปลงเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ความรูท้ ม่ี อี ยู่อาจจะล้าสมัยไปอย่าง
รวดเร็ว จาต้องแสวงหาความรูใ้ หม่ ๆ มาทดแทนอย่างต่อเนื่องโดยจาต้องเปลีย่ นแปลงความรูท้ างวิชาการและ
วิธกี ารปฏิบตั ิ จึงจะนาไปสูค่ วามสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็ นบุคลากรหลักทีส่ าคัญของ
สถานศึกษา และเป็ นผูน้ าวิชาชีพทีจ่ ะต้องมีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดทัง้
จรรยาบรรณวิชาชีพทีด่ ี จึงจะนาไปสูก่ ารจัดและการบริหารสถานศึกษาทีด่ ี มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ(ธี
ระ รุญเจริญ, 2550 : 7)
การบริหารโดยใช้ฐานโรงเรียน (School–based Management หรือ SBM ) เป็ นแนวคิดทีก่ าเนิดขึน้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผูร้ บั บริการไม่พงึ พอใจในระบบการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาทีต่ กต่า จึงมี
แนวคิดทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงระบบการบริหารและจัดการศึกษาเสียใหม่ โดยให้มกี ารบริหารฐานโรงเรียนเกิดขึน้
และได้เชื่อมโยงแนวคิดนี้เข้ากับการปฏิรปู การศึกษาและการกระจายอานาจให้โรงเรียนมีอสิ ระในการบริหารตนเอง
ดังนัน้ การบริหารฐานโรงเรียนจึงเป็ นนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีอสิ ระในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอน (ธีระ รุญเจริญ,2553 )
แนวทางการปฏิรปู ระบบการบริหารการศึกษา เพื่อกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยัง
สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน โดยเฉพาะแนวทางการปฏิรปู ของกระทรวงศึกษาธิการนัน้ มี 4
ด้าน คือ ปฏิรปู สถานศึกษา ครู หลักสูตรการเรียนการสอนและระบบบริหารการศึกษา แต่เนื่องจากสภาพการจัด
การศึกษาทีผ่ ่านมาของไทย ยังมีปญั หาเกีย่ วกับโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารงานบุคคลในเรื่องต่าง ๆ
ั
( สานักงานปฏิรปู การศึกษา, 2543:50 ) และจากสภาพปญหาดั
งกล่าวจึงทาให้เกิดการปฏิรปู การศึกษาขึน้
โดยเฉพาะการบริหารและจัดการศึกษา มีการกระจายอานาจจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ให้สถานศึกษามี
อิสระในการตัดสินใจมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 ซึง่ มีความหลากหลายทัง้ ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม มี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสร้างคุณภาพของ
นักเรียน และต้องปรับเปลีย่ นวิธกี ารบริหารจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียน
ปญั หาระดับโรงเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีความยุง่ ยากในการจัดการศึกษา มีการจัด
การศึกษาหลายระดับคือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 17 ยังได้กาหนดให้มกี ารศึกษา
ภาคบังคับจานวน 9 ปี บังคับให้เด็กทีม่ อี ายุย่างเข้าปีท่ี 7 เข้าเรียนในโรงเรียนขัน้ พืน้ ฐานจนกว่าอายุจะย่างเข้า
ปี ท่ี 16 เว้นแต่สอบได้ชนั ้ ปีท่ี 9 ของการศึกษาภาคบังคับ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และให้โรงเรียนทีจ่ ดั การศึกษาภาคบังคับทุกโรงเรียน เปิ ดสอนใน
ระดับอนุบาลรับเด็กทีม่ อี ายุย่างเข้าปี ท่ี 5 เข้าเรียนในระดับอนุบาล1รวมทัง้ ได้กาหนดอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่ผเู้ กีย่ วข้อง
ในการประกาศส่งเด็กเข้าเรียน การแต่งตัง้ เจ้าพนักงาน การปฏิบตั งิ านของเจ้าพนักงาน การจัดการศึกษาให้แก่
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เด็กทีม่ คี วามบกพร่องและเด็กทีม่ คี วามสามารถพิเศษ ให้ผปู้ กครองส่งเด็กในปกครองเข้าเรียน ตลอดจนวิธกี าร
ยกเว้นผ่อนผันและการลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนไว้ดว้ ย จึงทาให้คุณภาพนักเรียนส่วนมากยังไม่ได้มาตรฐาน ด้านการคิด
ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน ริเริม่ สร้างสรรค์ ตลอดจนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนยังไม่อยู่ในเกณฑ์น่าพอใจ การสอนจานวนมากยัง
์
ไม่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญเพราะครูไม่เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการสอน ยังยึดการสอนแบบเดิมและงบประมาณมี
จากัด มักนางบประมาณไปใช้ดา้ นอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ความไม่ชดั เจนในการบริหารโดยใช้ฐานโรงเรียน มี
ความสับสนในรูปแบบการจัดโรงเรียน เช่น โรงเรียนในฝนั โรงเรียนในกากับ โรงเรียนวิถพี ุทธ โรงเรียนสีขาว
โรงเรียนสีเขียว ความไม่เป็ นตัวของตัวเองคือไม่ค่อยพึง่ ตัวเอง การใช้ทรัพยากรท้องถิน่ ยังไม่เต็มที่
ปญั หาผูบ้ ริหารสถานศึกษา เช่น ความไม่เป็ นมืออาชีพ ความสนใจในงานวิชาการน้อย การสนใจใฝร่ กู้ ารศึกษา
เรียนรูน้ ้อย ภาวะผูน้ าด้านการเปลีย่ นแปลงยังไม่เหมาะคือติดกรอบเดิม บริหารโดยใช้ฐานโรงเรียนไม่เป็ น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการบริหารโรงเรียน ผูบ้ ริหารไม่ค่อยส่งเสริมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
เพราะงานบริหารมีมากไม่มเี วลานิเทศการสอน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติพทุ ธศักราช 2547 ยังใช้วฒ
ั นธรรมการบริหารเดิม การใช้เวลาอยู่ทโ่ี รงเรียนน้อย
ปญั หาชุมชนและบริบทแวดล้อม เช่น ผูป้ กครองไม่สนใจให้ความร่วมมือในกระบวนการเรียนการสอน ไม่ให้
ความร่วมมือและสนใจต่อโรงเรียน มักส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมือง สิง่ แวดล้อมรอบโรงเรียนไม่เอือ้
การไม่รบั ผิดรับชอบร่วมกับโรงเรียน
ปญั หานักเรียน เช่น ขาดความสนใจใฝร่ ู้ ไม่มที กั ษะการคิด ไม่ค่อยคิดริเริม่ สร้างสรรค์และขาด
ความขยันหมันเพี
่ ยร มีความฟุม่ เฟือย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4 เป็ นโรงเรียนทีจ่ ดั
การศึกษาภาคบังคับ มีการจัดการศึกษาหลายระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มีปญั หายุง่ ยากเช่นเดียวกับทีก่ ล่าว เนื่องจากลักษณะในองค์ประกอบของการบริหารในยุคนี้
ต้องนาการบริหารแบบฐานโรงเรียน (School–Based Management) มาใช้ เช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆ ซึง่ ได้
ดาเนินการมานานพอควรตัง้ แต่ปีการศึกษา 2542 ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าถ้าได้มกี ารศึกษา การบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ผี ล
ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ จะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารและ
การจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาทีม่ ตี ่อคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เฉพาะดังนี้
1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารฐานโรงเรียนด้านการกระจายอานาจ ด้านการมีสว่ นร่วมและด้านการ
บริหารจัดการทีด่ ี
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2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ตี ่อคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู
ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3. เพื่อศึกษาการบริหารฐานโรงเรียน ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ของจังหวัดศรีสะเกษ

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝา่ ยวิชาการ
ั บนั 3 ปี ขึน้ ไป ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ครูและกรรมการสถานศึกษาทีป่ ฏิบตั งิ านในโรงเรียนปจจุ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เขตที่ 1 – 4 มีจานวน 8,085 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง 381 คน จาก 40 โรงเรียน โดยกระจายจานวนโรงเรียนตามสัดส่วนของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา แล้วใช้วธิ สี มุ่ โรงเรียนอย่างง่าย
ตารางที่ 1 จานวนกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 และตาแหน่ง
ของบุคลากร
เขตพืน้ ที่
การศึกษา
ประถมศึกษา

จานวนโรงเรียน

กลุ่มตัวอย่าง

รวม

ทัง้ หมด

กลุ่ม
ตัวอย่าง

ผูบ้ ริหาร

ครู

กรรมการ
สถานศึกษา

ศรีสะเกษเขต 1

64

11

22

44

44

110

ศรีสะเกษเขต 2

42

7

14

28

28

70

ศรีสะเกษเขต 3

59

10

20

40

40

100

ศรีสะเกษเขต 4

66

12

24

48

48

120

รวม

231

40

80

160

160

400

ทีม่ า : กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4
3. ในการวิจยั ครัง้ นี้ครอบคลุมเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (quantitative) ทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ทีม่ ตี ่อ คุณภาพนักเรียน
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ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านของครู ความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามและ
แบบประเมินไปสอบถามและประเมินบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อันได้แก่ ผูอ้ านวยการ
โรงเรียน รองผูอ้ านวยการโรงเรียนฝา่ ยวิชาการ ในกรณีทโ่ี รงเรียนไม่มรี องผูอ้ านวยการโรงเรียนฝา่ ยวิชาการ ให้
ครูหวั หน้าฝา่ ยวิชาการตอบแทน ครู กรรมการสถานศึกษา ในโรงเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 เขต ของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 - 4 ซึง่ ผลของ
การวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียน ให้มกี ารดาเนินการบริหาร
ฐานโรงเรียนอย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงเรียนสูค่ วามสาเร็จใน
การบริหารและเกิดการพัฒนาอย่างยังยื
่ นต่อไป
เครือ่ งมือที่ใช้และการหาคุณภาพ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า (Rating Scal) และแบบประเมินรวม 4 เรื่อง
ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามสภาพการบริหารฐานโรงเรียน
2. แบบประเมินความพึงพอใจของครู
3. แบบประเมินความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา
4. แบบประเมินคุณภาพนักเรียน
โดยแบ่งเป็ น 3 ชุด คือชุดสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษา ชุดสาหรับครู และสาหรับกรรมการสถานศึกษา
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยนาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่านตรวจสอบ
คุณภาพของแบบสอบถามและแบบประเมินในลักษณะความเทีย่ งตรง (Validity) ด้านเนื้อหา และนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tryout) จากกลุ่มตัวอย่างทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะใช้จริงในเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 จานวน 35 คนแล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมันของเครื
่
่องมือ
ผลปรากฏว่ามีความเชื่อมันในระดั
่
บสูง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ดาเนินได้นาเคื่องมือทัง้ 3 ชุดไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองทัง้ 40 โรงเรียนทีเ่ ป็ น
แหล่งเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างซึง่ ได้รบั คืนมาทัง้ หมด
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ตามสถิตพิ น้ื ฐาน เกีย่ วกับสภาพการบริหารฐานโรงเรียนกับประสิทธิภาพการ
บริหารฐานโรงเรียนซึง่ ใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ลักษณะที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลในเชิงสหสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารฐานโรงเรียนกับประสิทธิภาพในการบริหาร
ฐานโรงเรียนโดยใช้สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ( Pearson Product Moment Correlation) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ และ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงซ้อน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อวิเคราะห์อานาจการทานายและใช้อธิบายประสิทธิภาพการบริหารฐานโรงเรียน
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ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรื่อง การบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ
จังหวัดศรีสะเกษ พอสรุปผลได้ดงั นี้
1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ ดาเนินการบริหารฐานโรงเรียนทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
การกระจายอานาจ ด้านการมีสว่ นร่วม และด้านการบริหารจัดการทีด่ อี ยู่ในระดับมาก ทัง้ โดยภาพรวมและราย
ด้าน
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหารฐานโรงเรียน (1 ) นักเรียนมีคุณภาพ
ทัง้ ดี เก่งและมีความสุข อยู่ในระดับมาก , ระดับมากและระดับมากทีส่ ดุ ตามลาดับ (2) ครูมคี วามพึง
พอใจต่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน ต่อการได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริหารและต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมากและ (3) กรรมการสถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการมีสว่ นร่วม ต่อผลการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและต่อการจัดการเรียนการสอนของครูอยู่ในระดับมากทุกด้าน
3. การดาเนินการบริหารฐานโรงเรียนส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน และต่อความพึงพอใจของครูอยู่ในระดับ
ปานกลางและต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาอยู่ในระดับค่อนข้างต่า คือการบริหารฐานโรงเรียน
สามารถอธิบายคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครูและความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาได้ประมาณ
ร้อยละ 57.60, ร้อยละ 41.00 และร้อยละ 28.50 ตามลาดับ ดังตาราง 2
ตารางที่ 2 สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ระหว่างการบริหารฐานโรงเรียนกับคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู
และความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา

2

ความสัมพันธ์ระหว่าง

ค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ ( R )

1.การบริหารฐานโรงเรียนกับคุณภาพนักเรียน

0.576

2.การบริหารฐานโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู

0.410

3.การบริหารฐานโรงเรียนกับความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา

0.285

142

8

ผลการวิ เคราะห์อานาจการทานายของการบริหารฐานโรงเรียนต่อคุณภาพนักเรียน ต่อความพึงพอใจของ
ครู และต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาแสดงไว้ในตาราง 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบการบริหารฐานโรงเรียนทีส่ ามารถทานายประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ
ผลการทานาย

ตัวแปรทีม่ สี ว่ นในการทานาย

สัมประสิทธิ ์
2

การทานาย ( R )
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพนักเรียนโดยรวม ( Yt )

การกระจายอานาจ( X3 )

0.370

การบริหารจัดการทีด่ ี ( X3 )

0.389

ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของครูโดยรวม
( Zt )

การบริหารจัดการทีด่ (ี X3 )

0.162

ประสิทธิภาพด้านความพึงพอใจของกรรมการ
สถานศึกษาโดยรวม( St )

การบริหารจัดการทีด่ ี ( X3 )

0.118

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษมา
จากผลการดาเนินงานของการบริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษในแต่ละด้าน ปรากฏผล
ดังนี้
1. ด้านคุณภาพนักเรียนโดยรวม( Yt ) มาจากผลการดาเนินงานการบริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ 2 ด้าน เรียงตามลาดับดังนี้ 1) การบริหารจัดการทีด่ สี ามารถทานาย
ได้รอ้ ยละ 37.00 2) การกระจายอานาจสามารถทานายได้ ร้อยละ 38.90 ส่วนด้านการมีสว่ นร่วมไม่สามารถ
ทานายได้
2. ด้านความพึงพอใจของครู ( Zt )มาจากผลการดาเนินงานการบริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ 1 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการทีด่ เี พียงอย่างเดียวซึง่ สามารถทานายได้
ร้อยละ 16.20
3. ด้านความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา( St )มาจากผลการดาเนินงานการบริหารฐานโรงเรียนของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ 1 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการทีด่ เี พียงอย่างเดียวซึง่
สามารถทานายได้ ร้อยละ 11.80
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สรุปและอภิ ปรายผล
สรุป งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารฐานโรงเรียนด้านการกระจายอานาจ ด้าน
การมีสว่ นร่วมและด้านการบริหารจัดการทีด่ ี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ตี ่อคุณภาพ
นักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 3 ) เพื่อศึกษาการบริหารฐาน
โรงเรียนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ และผ่าน
การตรวจสอบคุณภาพกับกลุ่มตัวอย่างซึง่ ประกอบด้วย ผูอ้ านวยการโรงเรียน รองผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู และ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจานวน 400 คน จาก 40 โรงเรียนของเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาของ
จังหวัดศรีสะเกษทัง้ 4 เขต โดยการใช้การส่งแบบหลายขัน้ ตอนและนาผลการวิจยั มาวิเคราะห์รอ้ ยละ ค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ Peason Product Moment Correration และ
Stepwise Multiple Regression Analysis เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และอานาจการทานาย ผลการวิจยั พบว่า
1. การบริหารฐานโรงเรียนโดยภาพรวม โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ สามารถ
ดาเนินการได้อยู่ในระดับมากทัง้ ด้านการกระจายอานาจด้านการบริหารจัดการทีด่ ี และด้านการมีสว่ นร่วม
2. ประสิทธิภาพการบริหารฐานโรงเรียนด้านคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียนขยายโอกาสของจังหวัดศรีสะเกษทุกด้านอยู่ในระดับมาก
3. การบริหารฐานโรงเรียนทัง้ 3 ด้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพด้านคุณภาพนักเรียนและความพึงพอใจของครูใน
ระดับกลาง แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษาในระดับค่อนข้างต่ า โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.576, 0.410 และ0.285 ตามลาดับ
อย่างไรก็ดกี ารบริหารฐานโรงเรียน สามารถทานายคุณภาพนักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจ
2

ของกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานค่อนข้างต่าโดยมีสมั ประสิทธิการถดถอย
( R ) เท่ากับ 0.389, 0.162 และ
์
0.118 ตามลาดับ ทัง้ นี้มอี งค์ประกอบด้านการกระจายอานาจและด้านการบริหารจัดการทีด่ ี สามารถทานาย
คุณภาพนักเรียน ส่วนการบริหารจัดการทีด่ เี ท่านัน้ ทีส่ ามารถทานายความพึงพอใจของครูและความพึงพอใจของ
กรรมการสถานศึกษา
อภิ ปรายผล ในการวิจยั เรื่อง การบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ อธิบายได้ว่า
1. ผลจากการวิจยั เรื่อง การบริหารฐานโรงเรียนทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ของจังหวัดศรีสะเกษ อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะโลกในปจั จุบนั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
อันเป็ นไปตามกระแสโลกาภิวตั น์สง่ ผลกระทบต่อทุกโรงเรียนซึง่ จะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดและพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่อง การเปลีย่ นแปลงเหล่านี้นบั เป็ นความท้าทายกับโรงเรียน ก่อให้เกิดทัง้ โอกาสและข้อจากัดต่อการ
ดาเนินงานของโรงเรียน ซึง่ ย่อมจะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันและสิง่ สาคัญทีจ่ ะนาไปสูค่ วามสามารถใน
การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันใหม่ ๆ จึงอยู่ทค่ี วามสามารถในการเรียนรูข้ องบุคลากรในโรงเรียน หาก
บุคลากรในโรงเรียนใดมีการเรียนรูท้ ร่ี วดเร็วกว่าย่อมนาโรงเรียนไปสูค่ วามสามารถในการเสริมสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันได้ดี
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จากการดาเนินการบริหารฐานโรงเรียน ตามมาตรฐานและตัวบ่งชีท้ ส่ี านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
พัฒนาขึน้ และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ได้นาไปดาเนินการได้ค่อนข้างดี ซึง่
แสดงให้เห็นว่าการกระจายอานาจ การมีสว่ นร่วมและการบริหารจัดการทีด่ ี เป็ นแนวทางทีน่ ่าจะถูกต้องในการ
นามาใช้ในการบริหารฐานโรงเรียน ซึง่ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติทก่ี าหนดไว้ให้โรงเรียนบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน โดยกาหนดให้โรงเรียนนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารให้องค์กร ชุมชนมีสว่ น
ั
ร่วมในการพัฒนาจัดการเรียนรูต้ ามสภาพท้องถิน่ และสภาพปญหาความต้
องการทีแ่ ท้จริงของผูเ้ รียน ผูร้ บั บริการ
หรือผูเ้ กีย่ วข้องทุกกลุ่มมีความพอใจต่อการบริการของสถานศึกษาและกาหนดให้มรี ะบบประกันคุณภาพภายใน
โดยถือให้เป็ นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กอปรทัง้ สามารถรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้
นอกจากนี้จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ครูมคี วามพึงพอใจในด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมาก และกรรมการ
สถานศึกษาก็มคี วามพึงพอใจในด้านต่าง ๆ อยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน
อนึ่งจากผลการวิจยั ข้างต้น ส่วนใหญ่สอดคล้องกับหลักการปฏิรปู การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (อุทยั
บุญประเสริฐ, 2545) ดังนี้
1) ยึดโรงเรียนเป็ นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-Based Decision Making) เป็ นแนวคิดทีม่ ุ่งให้โรงเรียน
มีอสิ ระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ทจ่ี ะเกิดกับผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2) การมีสว่ นร่วมและการร่วมคิดร่วมทา(Participation and Collaboration) ถือว่าการศึกษาเป็ นเรื่องของ
สาธารณชน
3) การกระจายอานาจ (Decentralization) โดยคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กบั ผูอ้ ยู่ใกล้ชดิ เด็ก คือ
ผูบ้ ริหาร ครูและชุมชน เป็ นความเชื่อทีว่ ่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อการศึกษาหรือผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ชดิ เด็ก จะสามารถจัด
การศึกษาให้กบั เด็กได้ดที ส่ี ดุ ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รียนและชุมชนได้ดที ส่ี ดุ อานาจการ
ตัดสินใจอยูใ่ นระดับปฏิบตั ิ คือสถานศึกษา
4) ภารกิจทีต่ รวจสอบได้ (Accountability) ต้องมีการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและภารกิจของผูบ้ ริหาร
ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนอย่างชัดเจน เป็ นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึน้ อย่าง
แท้จริง
2. การบริหารฐานโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวมและราย
ด้านโรงเรียนสามารถปฏิบตั ไิ ด้อยู่ในระดับมาก มีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษอยู่ในระดับปานกลาง และการบริหารฐานโรงเรียนทุกด้านส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ถงึ ร้อยละ 59.02 ซึง่ เป็ นการส่งผลค่อนข้างสูงเป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานที่ 2 พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
โรงเรียนบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน(SBM) ยึดหลักการกระจายอานาจ การมีสว่ นร่วม และ การบริหาร
จัดการตนเอง (มติ ครม. เมื่อ 26 ตุลาคม 2547) ซึง่ อีแวนส์ (Dimmock. 1993 : 92-112; Citing Evans. 1993)
กล่าวว่า จากแนวทางการกระจายอานาจการบริหารนัน้ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เกีย่ วเนื่องกับการ
บริหารทางกายภาพ และทรัพยากรมนุษย์ทส่ี ถานศึกษาทุกแห่งต้องปฏิบตั ติ าม สอดคล้องกับทีก่ ลุ่มนโยบายและ
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แผน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้าน
การบริหารจัดการ ของ สมศ.รอบที่ 2 โรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดศรีสะเกษของ สามารถปฏิบตั ไิ ด้อยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.27) และทีอ่ ุมงั สวาลัง(2545 : 3-7) ได้ศกึ ษาการบริหารฐานโรงเรียนจากผูบ้ ริหารและครูโรงเรียน
ประถมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเห็นว่าได้ดาเนินการบริหารฐานโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
การนาการบริหารฐานโรงเรียนมาใช้ในการบริหารการศึกษาเหมาะสมแล้วควรนามาใช้และพัฒนาต่อไป อีกทัง้ ยัง
สอดคล้องกับ ชุลี คณะสุวรรณ (2546) ได้ศกึ ษาความพร้อมในการบริหารฐานโรงเรียนจากครูผสู้ อนโรงเรียน
มัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการบริหารฐานโรงเรียนอยูใ่ นระดับปานกลาง
ฤทัยวรรณ หาญกล้า (2547) ได้ศกึ ษาระดับของการบริหารฐานโรงเรียน โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
สุพรรณบุรี จากผูบ้ ริหาร พบว่า การบริหารฐานโรงเรียนได้ดาเนินการอยู่ในระดับมาก ซึง่ ใกล้เคียงกับ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้
3. จากผลการศึกษาครัง้ นี้ทพ่ี บว่า การบริหารฐานโรงเรียนไม่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพทัง้ ทางด้านคุณภาพ
นักเรียน ความพึงพอใจของครู และความพึงพอใจของกรรมการสถานศึกษา ค่อนข้างน้อย แสดงว่า การปฏิรปู
การศึกษาทีอ่ อกแบบไว้ว่าการบริหารฐานโรงเรียนน่าจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน อาจจะเป็ นเพียง
หลักการหรือทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการศึกษาของไทย อาจจะไม่เป็ นไปตามทีค่ าดหวังไว้ ทัง้ นี้
อาจจะเป็ นเพราะ
1) การบริหารฐานโรงเรียน บุคลากรทุกฝา่ ยทัง้ ในและนอกโรงเรียนจะต้องมีการปฏิบตั ใิ นกิจกรรมต่าง ๆ เพิม่
มากขึน้ เห็นว่าเป็ นการเพิม่ ภาระในการปฏิบตั ิ นาไปสูค่ วามไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ไ็ ด้
2) บุคลากรทางการศึกษามีความรูแ้ ละประสบการรวมทัง้ การปฏิบตั ใิ นกรอบเดิม การทีม่ สี งิ่ ใหม่ทจ่ี ะต้องทา
จึงไม่มคี วามถนัดหรือต้องการก็ได้
3) นโยบายของหน่วยงานระดับเหนือขึน้ ไป ไม่สง่ เสริมหรือจริงจังกับการบริหารฐานโรงเรียน ทัง้ ๆที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเฉยเมยหรือความไม่กระตือรือร้นในกิจกรรมใหม่ ๆ
เมื่อให้ปฏิบตั ใิ นกิจกรรมการบริหารฐานโรงเรียนจึงก่อให้เกิดความไม่พงึ พอใจ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความ
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา 2) เพื่อศึกษาระดับของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษา 3) เพื่อศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
4) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างการประเมินโดยกลุ่มนักเรียน กับ กลุ่ม
ผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครอง กลุ่มตัวอย่างมี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูประจาชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 และชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ครูวชิ าการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง
รวมทัง้ สิน้ จานวน 580 คน จากโรงเรียน 116 แห่ง กลุ่มที่ 2 นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 และชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 รวม 896 คน จากโรงเรียน 24 แห่ง เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเป็ นบุคคลแห่งการ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
เรียนรูข้ องนักเรียน เครื่องมือเป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับ ปจจั
นักเรียนประถมศึกษา และแบบประเมินตนเองของนักเรียนเกีย่ วกับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามมีค่าอยู่ระหว่าง
4.60-5.00 แบบประเมินตนเองของนักเรียน มีค่าอยู่ระหว่าง 4.80 - 5.00 และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
เท่ากับ 0.988 แบบประเมินเท่ากับ 0.985 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสั
ู แบบขัน้ ตอน
์ มพันธ์ และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ผลการวิจยั พบว่า
1.โรงเรียนประถมศึกษาดาเนินการจัดองค์การ จัดการเรียนรู้ ใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน จัด
บรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมของผูป้ กครอง อยู่ในระดับมาก
2.นักเรียนประถมศึกษามีความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูท้ งั ้ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ด้านพฤติกรรม
การเรียนรูแ้ ละด้านความสามารถของนักเรียนอยูใ่ นระดับมาก
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ั ยด้านการจัดองค์การ ภาวะผูน้ าผูบ้ ริหารโรงเรียน การจัดการเรียนรูข้ องครู การจัดบรรยากาศ
3. ปจจั
และแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมของผูป้ กครอง ส่งผลต่อความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ั ยดังกล่าวสามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวน ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน ได้ถงึ
โดยปจจั
ร้อยละ 61.90
4. ผลการประเมิน ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยกลุ่มนักเรียนเอง สอดคล้องกับ
ผลการประเมินโดย ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง ซึง่ พบว่าผลการประเมินของทัง้ สองกลุ่มอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน
คาสาคัญ : ปจั จัยทีส่ ง่ ผล,ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้

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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บทนา
กระแสโลกาภิวตั น์ทเ่ี ต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และหลากหลายทัง้
ด้าน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สารการเปลีย่ นแปลง ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองการปกครอง ก่อให้เกิดปญั หาหลายด้านตามมา วิถกี ารดาเนินชีวติ ในปจั จุบนั จึงขึน้ อยู่กบั อานาจของ
ข้อมูลข่าวสาร ดังนัน้ จึงจาเป็นทีจ่ ะต้องพัฒนาให้ทุกคนเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Personship)
เพื่อให้ทุกคนมีภมู คิ มุ้ กันในตนเองทีด่ ี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้าน [1]
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 8
การจัดการศึกษา เป็ นการศึกษาตลอดชีวติ สังคมมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสระ และกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง และในมาตรา 22 หลักการจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ [2] นันหมายถึ
่
งว่าสังคมไทยต้องพัฒนาให้เป็ นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ทกุ ที่ ทุกเวลา และพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูโ้ ดยถือว่าผูเ้ รียนทุก
คนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ละสามารถพัฒนาตนเองได้
ั บนั กลับพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริงโดยพิจารณาจาก
แต่ในปจจุ
ประเด็นแรกในระดับบุคคล ยังมีความกระตือรือร้นในการเรียนรูน้ ้อย และเมื่อนาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้
ไม่ได้สนใจศึกษาแนวคิดเบือ้ งหลัง หรือความเป็ นเหตุผลด้านต่าง ๆ ขาดวัฒนธรรมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ และ
การคิดยังเป็ นการคิดในกรอบ ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะของบุคคลแห่งการเรียนรูแ้ ล้ว ถือได้ว่ายังไม่
สอดคล้องกับการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ [3] และยังพบว่าคุณภาพการเรียนรู้ และทักษะของเด็กไทย ตกต่า
ต่อเนื่องถึง 5 ปี โดยพิจารณาจากผลการประเมินของ PISA (Program for International Student
Assessment) ปี 2552 ซึง่ วัดทักษะ 3 ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จาก 40-50 ประเทศ
พบว่า เด็กไทยมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนต่ากว่าค่าเฉลีย่ นานาชาติทุกวิชา [4] และผลการประเมินคุณภาพ
์
ภายนอกของสถานศึกษารอบสอง จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) [5]
พบว่า ค่าเฉลีย่ รายมาตรฐานต่าสุด 3 มาตรฐาน ซึง่ มี มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นตาม
หลักสูตร ค่าเฉลีย่ รายมาตรฐานได้เท่ากับ 2.67 มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์ ค่าเฉลีย่ รายมาตรฐานได้
เท่ากับ 2.70 และมาตรฐานที่ 6ผูเ้ รียนมีทกั ษะในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องค่าเฉลีย่ รายมาตรฐานได้เท่ากับ2.93
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาเกีย่ วกับปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่ามีปจั จัย
อะไรบ้าง เพื่อนาข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษา เสนอหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ อันจะนาไปสูก่ าร
พัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึง่ เป็ นอนาคตของชาติให้มคี วามเจริญก้าวหน้าอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษา
2) เพื่อศึกษาระดับของความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
3) เพื่อศึกษาปจจั
4) เพื่อศึกษาความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างการประเมินโดยกลุม่
นักเรียน กับ กลุ่มผูบ้ ริหาร ครู และผูป้ กครอง

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้มกี ลุ่มตัวอย่าง 2 กลุม่ ดังนี้ 1) กลุม่ ตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 และชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ครูวชิ าการ
โรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็ นผูแ้ ทนผูป้ กครอง ในโรงเรียนทีม่ จี านวนนักเรียนตัง้ แต่ 121 คน
ขึน้ ไป สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ปี การศึกษา 2554 การ
กาหนดจานวนกลุม่ ตัวอย่าง ใช้อตั ราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างและจานวนพารามิเตอร์ หรือตัวแปร เป็ น 20 :
1 ซึง่ ตัวแปรทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษามี จานวน 29 ตัวแปร ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ จานวน 580 คน โดยใช้การสุม่ แบบ
หลายขัน้ ตอน (multi-stage random sampling) 2) กลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันความเป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยนักเรียนเอง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 จานวน 467 คน และชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 429 คน รวม 896 คน จากโรงเรียนจานวน 24 แห่ง
เครือ่ งมือที่ใช้และการหาคุณภาพ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มี 2 ฉบับ 1) แบบสอบถามปจจั
ของนักเรียนประถมศึกษา แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบ ตอนที่ 2
ั
สอบถามการปฏิบตั ติ ามปจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน ตอนที่ 3
สอบถามเกีย่ วกับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน 2) แบบประเมินความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
โดยนักเรียนเอง ซึง่ ข้อคาถามเป็นชุดเดียวกันกับตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม หาคุณภาพเครื่องมือโดยนา
แบบสอบถาม และแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผทู้ รงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความ
เทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยมีเกณฑ์ขนั ้ ต่าทีก่ าหนด คือ ค่าเฉลีย่ 4.00 ขึน้ ไป [6] ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามพบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 4.60-5.00 และแบบประเมินอยู่ระหว่าง 4.80-5.00
นาแบบสอบถาม แบบประเมิน ทีป่ รับปรุงแล้วไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมายทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
นาผลการทดลองมาวิเคราะห์ หาค่าความเชื่อมัน่ โดยวิธหี าค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค
ได้ค่าความ
์
เชื่อมันของแบบสอบถามเท่
่
ากับ 0.988 ค่าความเชื่อมันของแบบประเมิ
่
นเท่ากับ 0.985
การเก็บรวบรวมและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลทีใ่ ช้ในการวิจยั โดยผูว้ จิ ยั ส่งแบบสอบถาม
จานวน 580 ฉบับและได้รบั แบบสอบถามคืนมาจานวน 534 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 92.07 ส่งแบบประเมิน
จานวน 896 ฉบับ จาก 24 โรงเรียน ได้รบั กลับคืน 720 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 80.36 แล้วทาการวิเคราะห์
ั ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็นบุคคลแห่ง
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของการปฏิบตั ติ ามปจจั
การเรียนรูข้ องนักเรียน และระดับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน วิเคราะห์สมั ประสิทธิสหสั
์ มพันธ์
ั
แบบ Pearson Product Moment Conefficent เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปจจัย กับความเป็ นบุคคลแห่ง
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การเรียนรูข้ องนักเรียน วิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
เพื่อค้นหาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เพื่อหาความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนระหว่างประเมินโดยกลุ่ม
นักเรียน กับกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู และผูป้ กครอง

ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษา แสดงไว้ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษา
ตัวแปร
ด้านการจัดองค์การ
ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู
ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง
ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
รวมเฉลีย่

X

4.15
4.13
4.13
3.90
4.11
4.08

S.D.
0.54
0.56
0.45
0.55
0.44
0.51

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ั ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่ง
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า การปฏิบตั ติ ามปจจั
ั ยทีม่ ี
การเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงจากปจจั
ค่าเฉลีย่ จากระดับมากไปหาน้อย พบว่า ปจั จัยด้านการจัดองค์การมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านการ
จัดการเรียนรูข้ องครู ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
และ ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา แสดงไว้ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ตัวแปร
X
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
1.แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
4.03
2.พฤติกรรมการเรียนรู้
3.97
3.ความสามารถของนักเรียน
3.83
รวม
3.94

152

S.D.

ระดับ

0.41
0.47
0.50
0.43

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงจากลาดับมากไปหาน้อย คือ ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และ ด้านความสามารถของนักเรียน ตามลาดับ
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
3.ผลการวิเคราะห์ปจจั
ั ยกับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา แสดง
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
ไว้ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยกับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ปจั จัย
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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**
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (p ≤ .01)
ั ยกับความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างปจจั
นักเรียนประถมศึกษาเป็ นไปในทางบวก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 ทุกค่า
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
3.2 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิถดถอยของป
จจั
์
นักเรียนประถมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคณ
ู แบบขัน้ ตอน (Stepwise Multiple Regression
Analysis) แสดงไว้ตารางที่ 4-7
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิการถดถอยของป
จั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
์
นักเรียนประถมศึกษา
ตัวแปร
R2
b
t
β
Constant
.664
5.516
1.ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3)
.517
.378
.393 9.079
2. ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ น
.591 .298
.303 6.966
โรงเรียน (X5)
3. ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4)
.611
.179
.231 5.646
4. ด้านการจัดองค์การ (X1)
.615
-.152 -.192 -3.390
5. ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน (X2)
.619
.102
.131 2.165
2
R=.787
R = .619
SE est = .267
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (p ≤ .01)
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Sig
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**
0.001**
0.031*

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน
ประถมศึกษาสูงสุดคือด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3) รองลงมาคือด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียน(X5) และด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 และด้านภาวะผูน้ าของ
ั ยทีส่ ง่ ผลทางลบต่อความเป็ นบุคคลแห่งการ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน(X2) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.05 และปจจั
เรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา คือ ด้านการจัดองค์การ (X1) อย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ 0.01 โดยทัง้ 5 ปจั จัย
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาได้ถงึ ร้อยละ 61.90
ตารางที่ 5 ระดับปจั จัยหรือตัวแปรต้นทีส่ ง่ ผลต่อองค์ประกอบความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษาในด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (Y1)
R2

ตัวแปร
Constant
1.ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3)
2. ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียน (X5)
3. ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4)
4. ด้านการจัดองค์การ (X1)
5. ด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน (X2)
R=.789
R2 = .623
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (p ≤ .01)

.513

b
.888
.347

.378

t
7.757
8.765

Sig
0.000**
0.000**

.596

.317

.337

7.786

0.000**

.608 .140
.614 -.192
.623 .158
SE est = .254

.189
-.254
.213

4.637
-4.495
3.539

0.000**
0.000**
0.000**

β

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา ในด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ (Y1) คือ ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู(X3) ด้าน
การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน(X5) ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4) ด้านภาวะผูน้ าของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน (X2) ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางลบต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน
ประถมศึกษาในด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ คือด้านการจัดองค์การ (X1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ั ยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาด้าน
โดยทัง้ 5 ปจจั
แรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ ได้ถงึ ร้อยละ 62.30 %
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ตารางที่ 6 ระดับปจั จัยหรือตัวแปรต้นทีส่ ง่ ผลต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ (Y2)
R2

ตัวแปร
Constant
1.ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3)
2. ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4)
3. ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ น
โรงเรียน (X5)
4. ด้านการจัดองค์การ (X1)
R=.744
R2 = .553
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (p ≤ .01)

.422
.500

b
.652
.381
.267

.361
.314

t
4.600
8.107
7.089

Sig
0.000**
0.000**
0.000**

.529

.376

.347

7.502

0.000**

.553
-.204
SE est = .317

-.235

-5.306

0.000**

β

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการ
เรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู(X3) ด้านการ
จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน (X5) ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4) ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางลบต่อ
องค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ คือ
ด้านการจัดองค์การ(X1) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยทัง้ 4 ปจั จัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ ได้ถงึ ร้อยละ 55.30 %
ตารางที่ 7 ระดับปจั จัยหรือตัวแปรต้นทีส่ ง่ ผลต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาในด้านความสามารถของนักเรียน (Y3)
ตัวแปร
R2
b
t
Sig
β
Constant
.448
2.685 0.007**
1.ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3)
.403
.450
.399 8.452 0.000**
2. ด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ น
.447 .265
.230 4.880 0.000**
โรงเรียน (X5)
3. ด้านการส่งเสริมของผูป้ กครอง (X4)
.454
.112
.123 2.554
0.011*
2
R=.674
R = .454
SE est = .373
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 (p ≤ .01)
จากตารางที่ 7 ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อองค์ประกอบของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียนประถมศึกษา ในด้านความสามารถของนักเรียน คือ ด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู (X3) ด้านการจัด
บรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน (X5) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ด้านการส่งเสริมของ
ผูป้ กครอง (X4) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยทัง้ 3 ปจั จัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนความ
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาด้านความสามารถของนักเรียน ได้ถงึ ร้อยละ 45.40 %
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4. ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ระหว่างการประเมินโดย กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง กับประเมินโดยกลุ่มนักเรียน ซึง่ พิจารณาจาก
ระดับเกณฑ์ค่าเฉลีย่ ของการประเมินในแต่ละกลุ่ม เพื่อตรวจสอบยืนยันความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
นักเรียน แสดงไว้ตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการประเมินความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง กับกลุ่มนักเรียน

ตัวแปร
ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์
ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้านความสามารถของนักเรียน
สรุปความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้

กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู
ผูป้ กครอง
X S.D. ระดับ
3.87 0.62
มาก
3.78 0.69
มาก
3.74 0.72
มาก
3.80 0.64
มาก

กลุ่มนักเรียน

X

4.03
3.97
3.83
3.94

S.D.
0.41
0.47
0.50
0.43

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ผลการประเมินความสอดคล้องของความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษาระหว่างกลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง กับกลุ่มนักเรียน พบว่าผลการประเมิน
มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน

สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผล
1. การปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน
ประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านเรียงจากลาดับมากไปหาน้อย พบว่า
การจัดองค์การมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การจัดการเรียนรูข้ องครู ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน
การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน และการส่งเสริมของผูป้ กครอง ตามลาดับ
2. ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายองค์ประกอบ เรียงจากลาดับมากไปหาน้อย พบว่า ด้านแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มีค่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ และ ด้านความสามารถของนักเรียน ตามลาดับ
3. ปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาสูงสุดคือด้าน
การจัดการเรียนรูข้ องครู รองลงมาคือด้านการจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ด้านการส่งเสริมของ
ั ยทีส่ ง่ ผลทางลบต่อความเป็ นบุคคลแห่งการ
ผูป้ กครอง และด้านภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน ส่วนปจจั
เรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา คือ ด้านการจัดองค์การ โดยทัง้ 5 ปจั จัยร่วมกันอธิบายความแปรปรวน
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา ร้อยละ 61.90
4. ความสอดคล้องของ ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง นักเรียนประถมศึกษา ระหว่างกลุม่ ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ครู ผูป้ กครอง กับ กลุม่ นักเรียน พบว่าผลการประเมินความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูโ้ ดยกลุ่มนักเรียน
สอดคล้องกับ กลุ่มผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง โดยผลการประเมินอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
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อภิ ปรายผล
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
ในการวิจยั เรื่อง ปจจั
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาใน
การอภิปรายออกเป็ น 3 ส่วน ส่วนแรก การปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา ส่วนทีส่ อง ปจั จัยทีศ่ กึ ษาและนามาใช้ในการประเมินในสภาพจริง มีผลต่อ
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา และส่วนทีส่ าม ความสอดคล้องของการประเมินความ
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูท้ ป่ี ระเมินโดยกลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง กับกลุ่มนักเรียน ซึง่ ในแต่ละส่วนมี
ประเด็นสาคัญทีน่ ามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. จากผลการวิเคราะห์การปฏิบตั ติ ามปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ของนักเรียนประถมศึกษา ในภาพรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้านเรียงจากค่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย พบว่าการจัดองค์การมีค่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การจัดการเรียนรู้
ของครู ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน การจัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน และ การส่งเสริมของ
ผูป้ กครอง ตามลาดับ ซึง่ ผลการวิจยั สอดคล้องกับงานวิจยั ของทิศนา แขมมณี และคณะ [7] ทีไ่ ด้ศกึ ษาพบว่า
ผูบ้ ริหารและการบริหารจัดการ ยุทธวิธใี นการเปลีย่ นแปลงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นักเรียน
ผูป้ กครองและชุมชนเป็ นปจั จัยสาคัญทีเ่ ป็ นแรงผลักดันช่วยให้การปฏิรปู การเรียนรูข้ องโรงเรียนประสบ
ั ยด้านครู นักเรียน ผูบ้ ริหาร บิดา
ความสาเร็จ และสอดคล้องงานวิจยั ของนงลักษณ์ วิรชั ชัย [8] ทีไ่ ด้พบว่าปจจั
ั ยทีม่ ผี ลต่อการปฏิรปู โรงเรียน เหตุทก่ี ารปฏิบตั ติ ามปจจั
ั ยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา
มารดาผูป้ กครอง เป็ นปจจั
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาอยูใ่ นระดับมากนัน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ ผูบ้ ริหาร
ั
โรงเรียน ครู ผูป้ กครอง ตระหนักถึงสภาพปจั จุบนั ปญหาอั
นเกิดจากกระแสโลกาภิวตั น์ ซึง่ เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารทีส่ ามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย วิถกี ารดาเนินชีวติ ในปจั จุบนั ขึน้ อยู่กบั อานาจของ
ข้อมูล ข่าวสาร ดังนัน้ จึงจาเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาให้บุตรหลาน หรือนักเรียนให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
(Learning Persons) ขณะเดียวกัน กฎหมายเกีย่ วกับการศึกษา พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
ได้กาหนดเนื้อหา สาระ หลักการทีช่ ดั เจน ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา ระบบครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพ ทรัพยากรทางการศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึง่
มุ่งหวังให้เกิดการจัดการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ มีเอกภาพ และเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย [9] ดังนัน้ จึงมีผลทา
ให้โรงเรียนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้แก่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู พ่อแม่ผปู้ กครอง มีการดาเนินการและปฏิบตั ใิ นการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนสูค่ วามเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก
2. ปจั จัยทีศ่ กึ ษาและนามาใช้ในการประเมินในสภาพจริง มีผลต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ อง
ั ยทีส่ ง่ ผลต่อความ
นักเรียนประถมศึกษา ซึง่ จะเห็นได้จากค่าความสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิถดถอยของป
จจั
์
เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา ทาให้มนใจได้
ั่
ว่าถ้าโรงเรียนใดดาเนินการพัฒนาตามปจั จัย
ทัง้ 5 ด้าน อย่างจริงจัง ได้แก่ การจัดองค์การ การจัดการเรียนรูข้ องครู การใช้ภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารโรงเรียน
จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ และการส่งเสริมของผูป้ กครอง ก็จะทาให้นกั เรียนมีแรงจูงใจใฝส่ มั ฤทธิ ์ มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ และมีความสามารถในการเรียนรู้ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู พบว่า
เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษามากทีส่ ดุ ซึง่ ตรงกับ
แนวคิดของทิศนา แขมมณี [10] ทีว่ ่าพฤติกรรมการสอนของครูสง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องนักเรียน และ
มาร์ซาโน(Marzano) [11] อธิบายว่าผลสัมฤทธิของนั
์ กเรียนขึน้ อยู่กบั ชนิดและคุณภาพในการสอนของครู
นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของบุญเรือง ศรีเหรัญ [12] ทีพ่ บว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
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ห้องเรียน มีความสัมพันธ์และมีอทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และสอดคล้องกับมานะ สินธุวงษานนท์
์
[13] ได้ศกึ ษาพบว่า ปจั จัยส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับห้องเรียน ได้แก่ ความกระตือรือร้นของครู และการ
จัดการชัน้ เรียน มีอทิ ธิพลต่อคุณภาพนักเรียนในทางบวก เหตุทป่ี จั จัยด้านการจัดการเรียนรูข้ องครู เป็ นปจั จัย
ทีส่ ง่ ผลทางบวกต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษามากทีส่ ดุ นัน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีผลให้เกิดการปฏิรปู การศึกษา อันเป็ นวาระสาคัญแห่งชาติ มี
สาระสาคัญทัง้ สิน้ 9 หมวด โดยเฉพาะหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา เป็ นการปฏิรปู การเรียนรู้ ทีถ่ อื ว่า
เป็ นหัวใจของการปฏิรปู การศึกษา เป็ นสาระทีเ่ กีย่ วกับการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนสาคัญทีส่ ดุ [14] อีกทัง้ การ
จัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นนักเรียนเป็ นสาคัญ เป็ นกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ (Learning Paradigm) ทีต่ อ้ งใช้
ทักษะการจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ครูและนักเรียน โดยจะต้องจัดให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง คิดเป็ น
วิเคราะห์เป็ น อาศัยครูเป็ นผูใ้ ห้คาแนะนา ปรึกษาอานวยความสะดวกในการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ภายใต้
สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ ต็มศักยภาพ เมื่อนักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ก็จะ
ส่งผลให้มกี ารหลังสารเคมี
่
ในสมอง เช่น โดปามีน (Dopamine) นอร์เอพิเนฟริน (norepinephrine) ทาให้มี
ความสุข ส่งผลให้นกั เรียนกระตือรือร้น สนใจไขว่คว้าอยากทีจ่ ะเรียนรู้ เกิดพลังทีจ่ ะทาสิง่ ต่างๆมากมาย มี
พลังทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ต่างๆ ทาให้มกี ารเรียนรูเ้ พิม่ มากขึน้ [15] ดังนัน้ การจัดการเรียนรูข้ องครูจงึ เป็นปจั จัยทีส่ ง่ ผล
ต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนมากทีส่ ดุ
ส่วนปจั จัยทีส่ ง่ ผลทางลบต่อความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาจากผลการ
ั ยเดียวทีส่ ง่ ผลทางลบ คือปจจั
ั ยด้านการจัดองค์การ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า มีเพียงปจจั
จัดองค์การ ซึง่ ประกอบด้วยโครงสร้างองค์การ วิสยั ทัศน์องค์การ วัฒนธรรมองค์การ และกลยุทธ์ขององค์การ
ไม่สง่ ผลโดยตรงกับการจัดกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน ดังเช่น การจัดการเรียนรูข้ องครู หรือแม้กระทังการ
่
ส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูป้ กครอง ซึง่ ปจั จัยด้านการจัดองค์การนัน้ เป็ นกลไกของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ไม่ว่าจะเป็ นการแบ่งงาน การจัดสายการบังคับบัญชา (Unity of Command) การกาหนดทิศทางของ
หน่วยงาน กลุ่มงาน หรือการดาเนินงานในหน้าทีต่ ่างๆ การใช้ทรัพยากรทัง้ หลายทีม่ อี ยูใ่ นองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหล่านี้ เป็ นบทบาทสาคัญของผูบ้ ริหารทีจ่ ะนาพาองค์การไปให้ถงึ เป้าหมาย
และบรรลุผลสาเร็จ เพื่อให้บรรลุถงึ เป้าหมายขององค์การ ปจั จัยดังกล่าวจึงไม่เกีย่ วข้องโดยตรงต่อการพัฒนา
ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน
5.2.3 3. ความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษาไม่ว่าจะเป็ นการประเมินของกลุ่ม
ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู ผูป้ กครอง หรือกลุ่มนักเรียนเอง พบว่าอยูใ่ นระดับมากเช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลทีไ่ ด้มคี วามสอดรับกันตามเกณฑ์ค่าเฉลีย่ ทีก่ าหนด แต่หากพิจารณาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานพบว่า ค่า
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานยังอยูใ่ นระดับทีส่ งู แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายมาก นันหมายถึ
่
งว่า ความเป็ นบุคคล
แห่งการเรียนรูข้ องนักเรียน ยังมีความแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเป็ น เพราะสภาพบริบทของแต่ละโรงเรียนมีความ
แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็ น สภาพปจั จัยภายนอก ซึง่ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความพร้อมของ
ั ยภายใน ได้แก่
ชุมชน และผูป้ กครอง เทคโนโลยี การเมืองการปกครองท้องถิน่ เป็ นต้น และสภาพปจจั
โครงสร้างและนโยบาย คุณภาพของครู การเงิน วัสดุอุปกรณ์ การบริหารจัดการ ภาวะผูน้ าผูบ้ ริหาร เป็ นต้น
สิง่ เหล่านี้ลว้ นเป็ นปจั จัยทีท่ าให้ผลการพัฒนามีความแตกต่างกัน ซึง่ เป็ นข้อควรตระหนักแก่โรงเรียนในการ
พัฒนาความเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรูข้ องนักเรียนประถมศึกษา
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รูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริ มสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน.
A MODEL OF BOY SCOUT CAMPING MANAGEMENT AS THE LEARNING
RESOURCE FOR PROMOTING DESIRED CHARACTERISTICS OF THE YOUTH
ดร.ศรีสรุ างค์ ยังวิวฒ
ั น์1,
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ2,
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา ทัพสุวรรณ3,
4
อาจารย์ ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน 2) ทดลองใช้รปู แบบ และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ 3) เพื่อ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ขัน้ ตอน และแต่ละ
ขัน้ ตอนมีจุดมุง่ หมายและมีวธิ กี ารเฉพาะ ดังนี้ ขัน้ ตอนที่1 การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี
และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และศึกษาสภาพปญั หาและแนวทางการจัดการค่าย โดยดาเนินการจัดประชุมกลุ่มสนทนา
ผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 12 ท่าน ขัน้ ตอนที่ 2 ร่างรูปแบบตามองค์ประกอบของรูปแบบ และประเมินความสอดคล้อง
(IOC) แล้วนามาสร้างแบบประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบเบือ้ งต้นโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่านและ 9 ท่านตามลาดับ ขัน้ ตอนที่ 3 นารูปแบบไปทดลองใช้ในการฝึกอบรมลูกเสือจานวน 40
คน ทีค่ ่ายลูกเสือสวนเสาวนีย์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และจัดให้มกี ารประเมินการจัดการค่าย การพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน การประเมินผลการจัดกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการ
ค่ายเฉพาะกิจ วิทยากรและลูกเสือ ตามแบบประเมินทีไ่ ด้สร้างขึน้ ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ โดยการจัดสัมมนาเชิงประเมินของผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 14 ท่าน และได้นา
ข้อเสนอแนะ มาปรับแก้และสรุปรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชนฉบับสมบูรณ์
ผลการวิ จยั พบว่า
จากผลการศึกษาพบว่า 1) ค่ายลูกเสือยังไม่มรี ะบบในการจัดการค่าย ทาให้เกิดปญั หาด้านการ
ประสานงานและยังไม่มหี ลักสูตรทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ควรมีรปู แบบการ
จัดการค่ายให้มมี าตรฐาน 2) ผลการสร้างรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ และการประเมินความสอดคล้อง และ
ประเมินรูปแบบโดยความเห็นชอบของผูท้ รงคุณวุฒใิ นระดับมากทีส่ ดุ และ 3) จากผลการนารูปแบบไปทดลองใช้
ในการฝึกอบรมลูกเสือนาไปสูร่ ปู แบบการจัดการค่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ มีองค์ประกอบของรูปแบบ 5
องค์ประกอบ ได้แก่
1. หลักการของรูปแบบ มี 8 หลักการ ได้แก่ 1) หลักความสอดคล้องตามกระบวนการลูกเสือ
2) หลักความสอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 3) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) หลักการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ 5) หลักการมี
ส่วนร่วม การทางานเป็ นทีม 6) หลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 7) หลักการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับธรรมชาติและ
ชีวติ ประจาวัน 8) หลักการแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
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2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ เพือ่ สร้างรูปแบบการจัดการค่ายให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน8 ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวนิ ยั 4) ใฝเ่ รียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมันในการ
่
ทางาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจติ สาธารณะ
3. กลไกการดาเนิ นการของรูปแบบ โดย 1) การจัดโครงสร้างองค์กร และการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบ 2)
การจัดหลักสูตร สือ่ และฐานการเรียนรูจ้ านวน 10 ฐานการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมของลูกเสือในการฝึกอบรมให้เป็ น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน 3) การนาเอา “แผนทีค่ วามคิด” (Mind Map)
เป็ นนวัตกรรมพัฒนาวิธกี ารเรียนรูใ้ นแต่ละฐานการเรียนรู้
4. วิ ธีการดาเนิ นการ ดังนี้ 1) เตรียมความพร้อมของทุกฝา่ ย 2) นารูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ ที่
ออกแบบไว้และผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒแิ ล้วไปทดลองใช้ 3) วัดและประเมินผลการฝึกอบรมโดยจัดให้มี
การสังเกต ติดตาม เพื่อวัดและประเมินผลการจัดการฝึกอบรมของกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาเยาวชนตามเป้าหมาย
5. การวัดและประเมิ นผลรูปแบบ ประเมินโดยใช้เครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ ประกอบด้วย แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน แบบประเมินความพึงพอใจ การสัมภาษณ์ลกู เสือ และให้คณะกรรมการ
เฉพาะกิจซึง่ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมิน ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ
คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ, คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,แหล่งเรียนรู้

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

บทนา
การศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ เป็ นยุคทีก่ ารศึกษามีการเปลีย่ นแปลง จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
มีการเปลีย่ นแปลงและแผ่ขยายถึงกันอย่างรวดเร็ว ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวติ ความเป็ นอยู่ของประชาชน
ดังนัน้ การศึกษาจึงเป็ นหัวใจสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง [1] อีกทัง้ การศึกษายังมีความสาคัญ
ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้สงู ขึน้ เพราะการทีจ่ ะพัฒนาประเทศชาติ ต้องเริม่ จากการ
พัฒนาประชาชนก่อน โดยการให้การศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพตามทีต่ อ้ งการ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
รัฐจะต้องให้ความสาคัญด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพประชาชนและเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ [2] จะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็ นการสร้างคนให้มคี วามรู้ ความสามารถ มีทกั ษะพืน้ ฐานทีจ่ าเป็ น มี
ลักษณะนิสยั จิตใจทีด่ งี าม มีความพร้อมทีจ่ ะต่อสูเ้ พื่อตนเองและสังคม มีความพร้อมทีจ่ ะประกอบการงานอาชีพได้
ั
อีกทัง้ การศึกษาช่วยพัฒนาคน ทัง้ ทางปญญา
จิตใจ ร่างกาย ซึง่ เป็ นความจาเป็ นของชีวติ อีกประการหนึ่ง
นอกเหนือจากความจาเป็ นด้านอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ทีอ่ ยู่อาศัย และยารักษาโรค ดังนัน้ การศึกษาจึงนับได้ว่าเป็ น
ปจั จัยที่ 5 ของชีวติ เป็ นปจั จัยทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาทุกด้านของชีวติ และเป็ นปจั จัยสาคัญทีส่ ดุ ของชีวติ [3]สาหรับ
การทีจ่ ะสร้างคนให้เป็ นคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดังกล่าว จาเป็ นต้องมีแนวทาง รูปแบบ กระบวนการเรียนการสอน และ
วิธกี ารทีเ่ หมาะสม กล่าวคือ สอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล เรียนรูจ้ ากการทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั จิ ริง ทาให้ได้ประสบการณ์และเกิดการเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อม
รอบตัว ซึง่ กิจกรรมการอยูค่ ่ายพักแรม ตามกระบวนของลูกเสือ นับได้ว่าเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีส่ ามารถสนองตอบต่อ
กระบวนการเรียนรูด้ งั กล่าวได้ เพราะเป็ นกิจกรรมทีน่ กั เรียนสนใจและมีความต้องการอยากจะเข้าร่วม ซึง่ จะ
นาไปสูค่ ุณภาพของผูเ้ รียนตามเป้าหมายได้เป็ นอย่างดี ไม่เพียงแต่จะพัฒนาด้านทักษะเท่านัน้ ยังจะต้องควบคู่ไป
กับการพัฒนาไปทัง้ ทางปญั ญาและจิตใจด้วย
กิจกรรมลูกเสือนับได้เป็ นกิจกรรมหนึ่งทีม่ งุ่ ปลูกฝงั ระเบียบวินยั กฎเกณฑ์ และการพัฒนาคน เพื่อการ
อยู่ร่วมกันในสภาพชีวติ ต่าง ๆ อันจะนาไปสูพ่ น้ื ฐานการทาประโยชน์ให้แก่สงั คมและวิถชี วี ติ ในระบอบ
ประชาธิปไตยค่ายลูกเสือ ถือว่าเป็ นแหล่งเรียนรูภ้ ายนอกโรงเรียนหนึ่ง ทีน่ บั ได้ว่าเป็ นรูปแบบการศึกษานอกระบบ
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ตามมาตรา 15 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ทีไ่ ด้กล่าวไว้ว่า กระบวนการพัฒนาการเรียนรูอ้ ย่างยังยื
่ นจะต้องอาศัยกิจกรรมการเรียนรูท้ งั ้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ และ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
แสวงหาความรูท้ ุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษาอย่างแท้จริง ค่ายลูกเสือจึงเป็ นรูปแบบการ
จัดการศึกษาหนึ่ง ทีน่ าไปสู่ ความสาเร็จ ตามเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และมีสว่ นในการ
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน อนึ่งการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ถือเป็ น
แนวทางหลักสาคัญทีค่ วรจะพัฒนาให้เกิดขึน้ ในการเข้าค่ายพักแรม ตามกระบวนการลูกเสือ ซึง่ สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทีไ่ ด้กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มี 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวนิ ยั
4) ใฝเ่ รียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุง่ มันในการท
่
างาน 7) รักความเป็ นไทย และ 8) มีจติ สาธารณะ [4]
ดังนัน้ ในการพัฒนาค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน
นับว่ามีความสาคัญทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนได้อย่างรอบด้าน ดังจะเห็นได้จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2551 ข้อที่ 6 ทีไ่ ด้กล่าวไว้วา่ พัฒนาค่ายลูกเสือและศูนย์ยวุ กาชาดทัวประเทศ
่
ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ และเป็ นศูนย์
ปฏิบตั กิ ารลูกเสือ ยุวกาชาด ให้สามารถรองรับกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เป็ นศูนย์
การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย-ใจ สาหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทัวไป
่ [5]
สาหรับการจัดการค่ายลูกเสือส่วนใหญ่ มักจะปฏิบตั อิ ยู่ในกรอบเดิมๆได้แก่ การอานวยความสะดวก
ให้แก่ผมู้ าใช้บริการ ด้านอาหาร ทีพ่ กั สถานทีฝ่ ึ กกิจกรรม ในการฝึกอบรมเยาวชนตามกระบวนการลูกเสือ ไม่ม ี
องค์ประกอบทีม่ ุ่งเน้นให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ ซึง่ อาจจะไม่สามารถทาให้เกิดการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับยุคโลกาภิวตั น์
ั
มากนักและการจัดการค่ายจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝา่ ย จึงมักจะเกิดปญหาในการประสานงาน
พอสมควร ดังนัน้ หากมีการพัฒนารูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ โดยอาศัยหลักการ กลไกใน
การดาเนินการทีเ่ หมาะสม ก็น่าจะเกิดประโยชน์ต่อการใช้ค่ายลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
เยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเยาวชน จาเป็นต้องอาศัยรูปแบบการพัฒนาทีถ่ ูกต้องทัง้ ตาม
หลักวิชาการ ก็น่าจะก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อทัง้ การพัฒนากระบวนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้ รียน ให้สามารถดาเนินชีวติ และการอยู่รว่ มกันในสังคมได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความประสงค์จะแสวงหารูปแบบ
การจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ในการเติมเต็มเพื่อแก้ไขปญั หาและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมตาม
เจตนารมณ์ของการปฏิรปู การศึกษาได้ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ ให้เป็ น
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ดังนี้
1. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของเยาวชน
2. เพื่อทาการทดลองใช้รปู แบบในการฝึกอบรม และประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบในการจัดการค่าย
ลูกเสือ ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน
3. เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ
ขอบเขตของการวิจยั
1. การวิจยั ครัง้ นี้ มีขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ครอบคลุม การจัดการค่ายลูกเสือ ซึง่ สร้างขึน้ เป็ น
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รูปแบบการดาเนินการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อนาไปสูก่ ารเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน
โดยอาศัยองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
3) กลไกการดาเนินการของรูปแบบ 4) วิธดี าเนินการของรูปแบบ 5) การวัดและการประเมินผลของรูปแบบ
2. จุดม่งหมายของรูปแบบเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มี 8 ประการได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์ 3) มีวนิ ยั
4) ใฝเ่ รียนรู้ 5) อยู่อย่างพอพียง 6) มุง่ มันในการท
่
างาน 7)รักความเป็ นไทย 8) มีจติ สาธารณะ
3. ใช้กระบวนการลูกเสือในการดาเนินการฝึกอบรม
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ องค์ประกอบของการเรียนรู้ การจัดการ
ค่ายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน และบริบทต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
ดังนัน้ ในการวิจยั เรื่อง รูปแบบ การจัดการค่ายลูกเสือ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ผูว้ จิ ยั
จึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ดงั นี้
การพัฒนารูปแบบ
1. ผลการศึกษา ข้อมูล
สภาพ ปญั หา แนวทางการ
จัดการค่ายลูกเสือ
2. ผลการสร้างรูปแบบการ
จัดการ ค่ายเบือ้ งต้น ทีผ่ ่าน
การประเมินรูปแบบเบือ้ งต้น
3. ผลการทดลองใช้รปู แบบ
ในการฝึกอบรม เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพรูปแบบ
4.ผลการประเมินรูปแบบ
โดยการสัมมนาเชิงประเมิน
ของผูท้ รงคุณวุฒ ิ

รูปแบบการจัดการค่าย
ลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของเยาวชน
รูปแบบมี 5 องค์ประกอบ
1. หลักการ
2. จุดมุ่งหมาย
3. กลไกการดาเนินการ
4. วิธดี าเนินการ
5. การวัดและ
ประเมินผลรูปแบบ

ผลการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ของเยาวชน
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์
3. มีวนิ ยั
4. ใฝเ่ รียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการท
่
างาน
7. รักความเป็ นไทย
8.มีจติ สาธารณะ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน แต่ละขัน้ ตอนมีจุดมุ่งหมาย และวิธดี าเนินการเฉพาะดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการจัดการค่ายลูกเสือ
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพ ปญั หา และแนวทางการจัดการค่ายลูกเสือ โดยวิเคราะห์ สังเคราะห์กรอบเนื้อหา
สาระ จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา และกระบวนการดาเนินกิจกรรมของลูกเสือ และ
โดยจัดสัมมนาผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านการจัดการศึกษา และด้านลูกเสือ เพื่อนามาสรุปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั
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ขัน้ ตอนที่ 2 สร้างรูปแบบและประเมิ นรูปแบบเบือ้ งต้น
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของเยาวชน ตามองค์ประกอบ 5 ด้านทีก่ าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดสร้างเครือ่ งมือ กาหนดข้อ
คาถามในแต่ละองค์ประกอบ และสร้างแบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน
ประเมินความสอดคล้อง เมื่อผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นามาสร้างแบบประเมินความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบในการนาไปเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน โดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 9 ท่านเป็ นผูป้ ระเมินรูปแบบ นาผลวิเคราะห์การประเมินรูปแบบมาปรับปรุงรูปแบบก่อน
นาไปทดลองใช้ในการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในค่ายจริงต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 3 ทดลองใช้รปู แบบและการประเมิ นของประสิ ทธิ ภาพของรูปแบบ
ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองนารูปแบบการจัดการค่ายทีผ่ ่านการประเมินเบือ้ งต้นในขัน้ ตอนที่ 2 ไปดาเนินการ
ฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จานวน 40 คนจาก 5 โรงเรียนๆละ 1 หมู่ละ 8 คนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา ประถมศีกษา นครราชสีมา เขต 6 และ เขต 7 ณ ค่ายลูกเสือสวนเสาวณีย์ อาเภอบัวใหญ่ จังหวัด
นครราชสีมา ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
การดาเนินการจัดการค่ายลูกเสือ เริม่ ต้นจากการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และคณะวิทยากร แล้ว
ดาเนินการฝึกอบรมระยะเวลา 3 วัน 2 คืนตามตารางฝึกอบรม จัดให้ลกู เสือฝึกกิจกรรมตามระบบหมูข่ องลูกเสือ
ทัง้ 10 ฐานการเรียนรู้ โดยทุกฐานเน้นให้ลกู เสือได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงและร่วมมือกันในการปฎิบตั กิ จิ กรรม
ดาเนินการประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือทัง้
ก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบประเมินความพึงพอใจของลูกเสือทีม่ ตี ่อการอยู่คา่ ยพักแรม และแบบประเมินผล
การดาเนินกิจกรรมในแต่ละฐานการเรียนรูข้ องคณะกรรมการอานวยการค่ายเฉพาะกิจ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์
สรุปผลต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมิ นรูปแบบ
ผูว้ จิ ยั ได้จดั การสัมมนาเชิงประเมินของผูท้ รงคุณวุฒจิ านวน 14 ท่าน เมื่อเสร็จสิน้ จากการฝึกอบรมลูกเสือ
โดยเริม่ จากผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิจยั แต่ละขัน้ ตอน แล้วให้ผทู้ รงคุณวุฒอิ ภิปราย ให้ขอ้ เสนอแนะ และดาเนินการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลวิเคราะห์ผลและนาผลสรุปจากการวิจยั และข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒมิ าปรับปรุง
รูปแบบละสรุปเป็ นรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
เยาวชนฉบับสมบูรณ์

ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั เรื่อง รูปแบบการจัดการค่ายลลูกเสือ ให้เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชน สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพ และปญั หา การจัดการค่ายลูกเสือ พบว่า การดาเนินการจัดการค่ายในปจั จุบนั มีหลากหลายทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน แต่ละค่ายมีการจัดการค่ายแตกต่างกันไป ไม่มรี ะบบ ขาดการประสานงาน ซึง่ อาจนาไปสู่
ปญั หาหลายอย่างเช่นไม่มหี ลักสูตรฝึกอบรมทีม่ ุ่งเน้นในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน วิทยากร
ประจาค่ายยังขาดความรูค้ วามสามารถ ฐานฝึกกิจกรรมโดยทัวไปจะมุ
่
ง่ เน้นการฝึกทักษะทางกาย ดังนัน้ แนวทาง
ในการดาเนินการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นระบบ และมีมาตรฐานให้เป็ นรูปแบบ จึงควรจะต้องมุง่ เน้นหลักการที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม และต้องเน้นการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยให้ผเู้ ข้าฝึกอบรมได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองอย่างแท้จริง
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2. รูปแบบทีส่ ร้างขึน้ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) จุดมุ่งหมายของ
รูปแบบ 3) กลไกการดาเนินการของรูปแบบ 4) วิธดี าเนินการของรูปแบบ และ 5) การวัดและการประเมินผลของ
รูปแบบ ซึง่ ทัง้ 5 องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับการนาไปใช้ในการจัดการค่ายลูกเสือ เพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ และผูท้ รงคุณวุฒปิ ระเมินแล้วว่ารูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความเหมาะสม มี
ความเป็ นไปได้ และมีประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของลูกเสือทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม ในระดับ
มากทีส่ ดุ
3. การทดลองการจัดการค่ายตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ลูกเสือจากระดับปานกลางไปสูร่ ะดับมากถึงมากทีส่ ดุ และลูกเสือมีความพึงพอใจกับการดาเนินการจัดการค่าย
ลูกเสือในระดับมาก และพบว่ากิจกรรมทีจ่ ดั ไว้ในแต่ละฐานการเรียนรู้ เมื่อดาเนินการตามรูปแบบแล้ว สามารถ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนทัง้ 10 ฐานการเรียนรู้
4. การประเมินรูปแบบ โดยการสัมมนาเชิงประเมินของผูท้ รงคุณวุฒ ิ ปรากฏว่า รูปแบบการจัดค่าย
ลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน มีความเหมาะสม มีความเป็ นไป
ได้ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับมากทีส่ ดุ
จากผลการดาเนินการข้างต้น พอสรุปเป็ นรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพือ่
เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน ได้ดงั นี้
รูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนที่
มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมองค์ประกอบของรูปแบบ 5 องค์ประกอบ มีสาระสาคัญ ดังนี้
1 หลักการของรูปแบบ
หลักการของรูปแบบ ครอบคลุม 8 หลักการ ได้แก่ 1) หลักการของกระบวนการลูกเสือ 2) หลักความ
สอดคล้องคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 3) หลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (4) หลักการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ 5) หลักการมีสว่ นร่วม การทางานเป็ นทีม 6)
หลักการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 7) หลักการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับธรรมชาติและชีวติ ประจาวัน (8)หลักการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
2. จุดมุ่งหมายของรูปแบบ
จุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชนทัง้ 8 ประการได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) ซื่อสัตย์สจุ ริต 3) มีวนิ ยั 4) ใฝเ่ รียนรู้ 5)
อยู่อย่างพอพียง 6)มุ่งมันในการท
่
างาน 7)รักความเป็ นไทย 8) มีจติ สาธารณะ
3. กลไกการดาเนิ นการของรูปแบบ
กลไกการดาเนินการของรูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของเยาวชน มีกลไกการดาเนินการ ดังนี้
1) การจัดโครงสร้างองค์กร แบ่งหน้าทีใ่ ห้แต่ละฝา่ ยดูแล รับผิดชอบ และประสานงานกันทุกฝา่ ย โดย
ใช้หลักการบริหารค่ายพักแรม และการจัดการค่ายทีด่ ี
2) การจัดหลักสูตร กิจกรรม สือ่ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงทัง้ 10
ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ (1) คิดและจา จะทาอย่างไร (2) ถวายปณิธานตามรอยพ่อหลวง (3) ขวานทองของไทย
(4) อยู่ง่าย กินง่าย ในค่ายลูกเสือ (5) อยู่อย่างไรให้พอเพียง (6) ค่าย 5 ส. (7) สารวจธรรมชาติ (8) สุขภาพดีมี
วินยั (9) เอกลักษณ์ไทย (10) ลานธรรมนาชีวติ
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3) การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยการใช้แผนทีค่ วามคิด (Mind Map) ตลอดจนทีมงานวิทยากรที่
สามารถถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั คณะลูกเสือทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมลูกเสือตามรูปแบบมีประสิทธิภาพใน
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชนได้เป็ นอย่างดี
4. วิ ธีการดาเนิ นการของรูปแบบ
1) เตรียมความพร้อมของทุกฝา่ ยทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ มีการประชุมวางแผนการปฏิบตั กิ ารเพื่อเตรียม
ความพร้อม
2) ดาเนินการฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน ให้ทุกฝา่ ยดาเนินตามตารางการฝึกอบรม
3) วัดและประเมินผลการฝึกอบรมประเมินโดยใช้เครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ประกอบด้วย (1) แบบประเมินระดับการปฏิบตั พิ ฤติกรรมทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน
โดยลูกเสือประเมินตนเองก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังการเข้ารับการฝึกอบรม (2) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของลูกเสือทีม่ ตี ่อการอยู่ค่ายพักแรม (3) แบบสัมภาษณ์ลกู เสือให้แสดงความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการฝึกอบรม (4) แบบ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทงั ้ 10 ฐานการเรียนรู้ ซึง่ คณะกรรมการเฉพาะ
กิจเป็ นผูป้ ระเมิน โดยจัดให้มกี ารสังเกต ติดตาม เพื่อวัดและประเมินผลการจัดการฝึกอบรมของกิจกรรมต่าง ๆ
ลูกเสือทีเ่ ข้ารับการฝึกอบรม
5. การวัดและการประเมิ นผลของรูปแบบ
การวัดและการประเมินผลของรูปแบบ โดยผูท้ รงคุณวุฒริ ่วมอภิปรายและประเมินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และประโยชน์ของรูปแบบ และประเมินจากคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยคณะกรรมการอานวยการเฉพาะกิจ และมีการประเมินตนเองของลูกเสือ

สรุปและอภิ ปรายผล
1. รูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความสอดคล้องกับ การบริหารจัดการค่ายลูกเสือ ของ
คงศักดิ ์ เจริญรักษ์และคณะ [7] ซึง่ กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารค่ายพักแรม เริม่ จากการตัง้ เป้าหมาย การ
วางแผนงาน การจัดองค์กร การดาเนินงานตามแผนงาน การติดตามงาน การวัดและประเมินผลและรูปแบบการ
จัดการค่ายทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ก็มคี วามสอดคล้องกับบทบาทหน้าทีข่ องค่ายลูกเสือ ตามที่ สุธรรม พันธุศกั ดิ ์ [8] ได้
กล่าวไว้ว่า 1) ค่ายลูกเสือเป็ นแหล่งเรียนรูท้ างการศึกษา (Center of Excellence) 2) ค่ายลูกเสือเป็ นสถานทีท่ ่ี
ช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ 3) ค่ายลูกเสือเป็ นสถานทีส่ ง่ เสริมทักษะการเป็ นผูน้ า (Leadership)และการใช้ชวี ติ
กลางแจ้ง (Outdoor Living) ให้กบั เยาวชน
2. การจัดการค่ายลูกเสือ กิจกรรมในฐานการเรียนรู้ ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จะต้องให้ผเู้ รียนมี
กระบวนการคิด ทา และได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ตามทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ [9] นับว่าเป็ นแนวทางทีถ่ ูกต้องในการจัดการศึกษา ซึง่ นาไปสูค่ ุณภาพ
การศึกษา และทีส่ าคัญผูส้ อนและผูเ้ รียนจะต้องมีปฎิสมั พันธ์ ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ เป็ น
องค์ประกอบทีส่ าคัญประการหนึ่งของการเรียนการสอนแบบบูรณาการทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
3. สาหรับกิจกรรมทีไ่ ด้กาหนดไว้ในรูปแบบเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณ์อนั พึงประสงค์ของเยาวชนทัง้ 10
ฐานการเรียนรูน้ นั ้ จะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับแนวทางการจัดคุณลักษณ์ศกึ ษา (The Six E’s of Character
Education ) ของไรอัน(Ryan) ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) Example การยกตัวอย่างและปฏิบตั เิ ป็ น
แบบอย่าง (2) Explanation การใช้เหตุผล (3) Exhortation การเชิญชวนให้ทาความดี (4) Ethical Environment
การจัดการสิง่ แวดล้อมเชิงคุณธรรม (5) Experience การจัดประสบการณ์ (6) Expectations of Excellence การ
คาดหวังความเป็ นเลิศ [10]
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4. ผลจากการทดลองใช้รปู แบบในการจัดการค่ายลูกเสือ ได้รบั การพัฒนาคุณลักษณะเพิม่ ขึน้ จากระดับ
ปานกลาง ไปสูค่ ุณลักษณะในระดับมาก กอปรทัง้ การจัดการค่ายลูกเสือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู เสือในทุก ๆ
ด้าน ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ถ้าจัดการค่ายได้ดเี หมาะสมแล้ว จะสามารถบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ได้ดี
ขึน้ โดยการบูรณาการ แนวทาง หลักการ ของกระบวนการลูกเสือกับกระบวนการจัดการศึกษาตามทีอ่ อกแบบไว้
นันคื
่ อการดาเนินการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ กล่าวคือจัดกิจกรรมการให้การศึกษาอบรมทีส่ อดคล้องกับ
ลักษณะธรรมชาติของผูเ้ รียน ซึง่ จะทาให้ได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและบรรลุผลได้ดขี น้ึ
5. จากการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่า การดาเนินการจัดการค่ายจะให้ได้ผลดี จาเป็ นต้องอาศัยการ
วางแผนทีเ่ ป็ นระบบ วิทยากร และกิจกรรมหลากหลาย ซึง่ จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมทัง้ สถานที่ บุคลากร และ
กิจกรรม ซึง่ ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ยดึ การจัดกิจกรรมในฐานการเรียนรูท้ งั ้ 10 ฐานการเรียนรูเ้ ป็ นหลัก
6. รูปแบบการจัดการค่าย ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ ครัง้ นี้เป็ นรูปแบบทีส่ อดคล้องกับหลักวิชาและ
กระบวนการลูกเสือ ซึง่ สามารถนาไปใช้ได้ในการจัดการค่ายทัวไป
่ แต่จาเป็ นต้องมีการปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์
และควรจะได้นารูปแบบไปพัฒนาให้เป็ นรูปแบบทีห่ ลากหลายมากขึน้ อันเป็ นการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้เพราะทันกับการเปลีย่ นแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจยั เรื่อง รูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของเยาวชน ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1.1 สานักงานลูกเสือแห่งชาติ และหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลกิจการลูกเสือ สามารถนา
ผลการวิจยั ไปใช้เพื่อกาหนดนโยบาย ซึง่ เป็ นแนวทางพัฒนาให้ค่ายลูกเสือมีมาตรฐานในการจัดการค่ายลูกเสือให้
เป็ นระบบ และให้แต่ละค่ายมีการกาหนดหลักสูตร ฐานการเรียนรู้ กิจกรรม กระบวนการเรียนรูใ้ ห้ชดั เจน ให้
สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละวัย
1.2 ค่ายลูกเสือหรือสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆทีจ่ ะนารูปแบบการจัดการค่ายไปใช้ ควร
ศึกษารูปแบบให้เข้าใจ ก่อนนารูปแบบไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของค่าย เพื่อจัดระบบการจัดการค่ายให้มี
มาตรฐาน มีการประสานงานกันอย่างเป็ นระบบ
1.3 การเตรียมความพร้อมด้านวิทยากร เป็ นเรื่องทีส่ าคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ทีว่ ทิ ยากรจะต้องมี
ความรู้ ความข้าใจและสามารถดาเนินการให้การฝึกอบรมตามรูปแบบเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเยาวชน
1.4 ฐานการเรียนรู้ ตามรูปแบบทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถปรับเปลีย่ นได้เพื่อให้เหมาะกับวัยวุฒแิ ละ
วัตถุประสงค์ของการมาเข้าค่ายพักแรมของแต่ละคณะ
1.5 ระยะเวลาอยู่ค่ายพักแรมอาจเพิม่ ขึน้ เป็ น 4 วัน 3 คืน เพื่อเพิม่ เวลาให้บางฐานทีจ่ ะต้องใช้
เวลาในการฝึกอบรมมากขึน้
1.6 ควรจะต้องมีการวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม หรือประเมินระดับการปฏิบตั พิ ฤติกรรม
ทัง้ ก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลในการจัดการฝึกอบรมในแต่ละครัง้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครังต่
้ อไป
2.1 ควรมีวจิ ยั ติดตามผลการนารูปแบบการจัดการค่ายลูกเสือ โดยการจัดการฝึกอบรมเพื่อ
ติดตามผลการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็ นระยะ ๆ อาจจะมีการติดตามผล 3-6 เดือน โดยอาศัยหลัก
ของความต่อเนื่องเพื่อให้ลกู เสือผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม
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2.2 อาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม หรือจากรูปแบบการจัดการค่าย โดยการฝึกอบรมค่ายลูกเสือ
อาจจะปรับเป็ นค่ายคุณธรรม หรือค่ายวิชาการทีเ่ สริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่ายผูน้ าเพื่อทีจ่ ะพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน
2.3 อาจจัดแบ่งได้เป็ นหลายหลักสูตรทีอ่ าจจะมีวตั ถุประสงค์เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือเพียง 2-3 ด้าน
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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.
2.
3.

What are The Competency of School administrators by Office of Education in The Northeastern of Thailand
What are The indicator of academic management of School administrators by Office of Education in The Northeastern of Thailand
How to justify The indicator of academic management of School administrators

The purpose of the research
1.
2.
3.

To study Competency of School administrators by Office of Education in The Northeastern of Thailand
To Development indicators of academic management of School administrators by Office of Education in The Northeastern of Thailand
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
Vision
Planning
Analysis and synthesis

Leadership

Decision.
Research to improve learning

Educational Management

Learning Management

Competency

Human relations

Development of learning materials
Create environments.
Moral growth
Developing rapport
Team development
Motivation
Self-development

Professional 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 indepth 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 indepth 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, the 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
Perceived Organizational Support (POS)
Procedural Justice (PJ)
Job Satisfaction (JS)

Factor Loadings
.608-.899
.866-.890
.723-.859

Cronbach Alpha
0.919
0.926
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
Mean
3.365
3.051
S.D
.879
.977
Perceived Organizational Support (POS)
1.000
Procedural Justice (PJ)
.731**
1.000
Job Satisfaction (JS)
.343**
.355**
Gender (GEN)
.148**
.180**
*p<.05, **p<.01

JS
3.609
.745

GEN
n/a
n/a

1.000
.223**

1.000

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 R2

0.159
a

*p<.05, **p<.01, 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
Job Satisfaction (JS)
Organizational Commitment (OC)
Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Factor Loadings
.723-.859
.606-.878
.601-.727

Cronbach Alpha
0.853
0.829
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
3.609
.745
1.000
.548**
.470**
.223**

Mean
S.D
Job Satisfaction (JS)
Organizational Commitment (OC)
Organizational Citizenship Behavior (OCB)
Gender (GEN)
*p<.05, **p<.01

OC
3.943
.702

OCB
4.088
.491

GEN
n/a
n/a

1.000
.508**
.144**

1.000
.057

1.000

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)
0.286**
(0.057)

Job Satisfaction (JS)

Organizational Commitment (OC)

0.360**
(0.056)

Gender (GEN)

0.119
(0.096)

Adjusted R2

0.308
a

*p<.05, **p<.01, 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.

KEYWORDS: Audit Experience, Audit Quality, Audit Reputation
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

185

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 nonresponse 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
Audit
Experience (AE)

Dependent Variables
Audit Quality (AQ)
Audit Reputation (AR)
.514***
(.045)

Audit Quality
(AQ)
Age
Gender
2

R
2
Adjusted R

.704***
(.040)
-.334***
.034
(.089)
(.079)
.112
-.048
(.092)
(.080)
.313
.488
.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
Plan: Prepare the project; set the project organizers; set project period;
communicate with other organizations to choose the seminar programs.
(In this case the seminar on using the curriculum in class.)

Development Operation : Loop 2
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 principles 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) 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 that encourage students to learn and working together
were organized.

2 activities
90%
90%
80%

3 activities
89%
92%
74%

Successful
Unsuccessful
Successful
Unsuccessful

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.
8) The number of sporting activities organized.

2 activities
3 activities

2 activities
2 activities

Successful
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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การพัฒนาบทปฏิ บตั ิ การวิ ทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
Development of a Laboratory Science Packages : The Separation of Substance for
Prathomsuksa 6 students
ปภัชญา สังชาตรี1 เนตรชนก จันทร์สว่าง2 และ นิ ตยา แซ่ซิ้ม3
Papatchaya Sangchatree1 Natchanok Jansawang2 and Nittaya Sasim3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั คือ 1) พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที 6 ให้มปี ระสิทธิภาพ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารทาง
์
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร และ 3) เปรียบเทียบผลของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้ บทปฏิบตั กิ าร
ทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 35 คน โรงเรียนอัคคะวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน และแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนเฉลีย่
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t - test (dependent sample)
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.89 /75.58 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
์
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ประสิทธิภาพของบทปฏบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ทักษะกระบวนการ
์
วิทยาศาสตร์
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศกึ ษา(แขนงเคมี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กศ.ด. อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2
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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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บทนา
ั บนั เป็ นทีย่ อมรับกันว่าวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลีย่ นแปลงชีวติ ของมนุ ษย์ วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่
ปจจุ
ั บนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องกับชีวติ ของทุกคน ทัง้ ในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่าง ๆ
ในสังคมโลกปจจุ
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้เพือ่ อานวยความสะดวกในชีวติ และในการทางาน ล้วนเป็นผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผสมผสาน กับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อน่ื ๆ ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชว่ ยให้เกิดองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมายมีผลให้เกิดการ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีกม็ สี ่วนสาคัญมากทีจ่ ะให้มกี ารศึกษาค้นคว้าความรูท้ างวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่
หยุดยัง้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 1) ตลอดจนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากขึน้
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึง่ มีอทิ ธิพลต่อการดาเนินชีวติ และค่านิยมของคนในชาติ จึงจาเป็น
อย่างยิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งพยายามเรียนรูแ้ ละปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ ความรูเ้ กีย่ วกับ
วิทยาศาสตร์เป็นสิง่ ไม่แน่นอนมีการเปลีย่ นแปลง และได้จากประสบการณ์หรือการทดลอง ประกอบด้วยข้อสรุปหรือข้อวินิจฉัย มโนภาพ
และขบวนการสร้างสรรค์ เกิดจากรากฐานทางสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนามาจากการสังเกต (Bell, 2007 อ้างถึงใน สงกรานต์ มูลศรี
แก้ว : 2553) ซึง่ สอดคล้องกับ ภพ เลาหไพบูลย์ (2537 : 118 ) กล่าวไว้ว่า “ทัง้ นี้เป็นเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นปจั จัย
สาคัญทีท่ าให้การดารงชีวติ ของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมเปลีย่ นไปจากเดิม การเปลีย่ นแปลงทางวิทยาศาสตร์ทาให้มนุษย์มชี วี ติ ความเป็นอยู่ท่ี
ดีขน้ึ สะดวก สบาย มีชวี ติ ในสังคมทีด่ ”ี เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8
(พุทธศักราช 2540 - 2544) ได้ให้ความสาคัญต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ และการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ า้ น
วิทยาศาสตร์ พอสรุปได้ว่าการจัดการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ควรมุง่ เน้นให้นกั เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และมุง่
พัฒนาศักยภาพทางสติปญั ญา โดยเน้นให้นกั เรียนค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตัวเองให้มากทีส่ ุด การจัดการศึกษาในประเทศไทยนัน้ ทาง
กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ และสมดุลทัง้ ด้านจิตใจ ร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และสังคมมุง่ เน้นการพัฒนาให้มคี วามรู้
ความสามารถทัง้ ทางด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวติ เพือ่ ให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพึง่ ตนเองได้ อยู่รว่ มกับ
ผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม(กรมวิชาการ. 2545 : 1) โดยมีหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เป็น
กรอบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึง่ กาหนดสาระการเรียนรูต้ ามหลักสูตร ซึง่ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการการเรียนรู้
และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้ รียนเป็น 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูใ้ นหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มงุ่ หวังให้ผเู้ รียน ได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเ่ี น้นการเชือ่ มโยงความรูก้ บั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปญั หาทีห่ ลากหลาย การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จาเป็นต้อง เรียนรูใ้ ห้ครบองค์
รวมของการพัฒนาตามศักยภาพของผูเ้ รียน ทัง้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ/กระบวนการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม โดยอาศัย
การกาหนดเป็นงาน (Task) ตามโครงสร้างของกลุ่มสาระใช้การบูรณาการภายในกลุ่มสาระ เพือ่ ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบตั งิ านตาม
กระบวนการเรียนรูต้ ่าง ๆ 4 ลักษณะ ได้แก่ การจัดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง การเรียนรูจ้ ากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ การเรียนรูจ้ ากการทางานกลุ่ม และเริม่ ต้นจากรูปแบบใดก่อนหลังก็ได้ อาจครบหรือไม่ครบทัง้ 4 รูปแบบก็ได้จนบรรลุ
ตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ก่ี าหนด การทีผ่ เู้ รียนได้พฒ
ั นากระบวนการเรียนรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์ทงั ้ 4 ลักษณะได้ครบสมบูรณ์นนั ้ จะทาให้
มีการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ และการทีผ่ เู้ รียนจะสามารถพัฒนากระบวนการเรียนได้ครบสมบูรณ์นนั ้ บทบาทของครูผสู้ อนและ
การศึกษาค้นคว้าของผูเ้ รียนนับว่าเป็นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ไม่ว่าจะเป็นวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการลงมือปฏิบตั จิ ริงของผู้ เรียน โดย
ทีม่ คี รูผสู้ อนคอยให้คาปรึกษา การศึกษาค้นคว้า และสรุปข้อมูลทีศ่ กึ ษา ด้วยตัวผูเ้ รียนเอง จะสามารถทาให้การพัฒนากระบวนการเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั จิ ริง จะทาให้นกั เรียนมี
ประสบการณ์ได้สมั ผัสจริงด้วยตัวเองการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยการใช้บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์เป็นการทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือ
ปฏิบตั จิ ริง ให้ผเู้ รียน ได้ศกึ ษาค้นคว้าข้อมูลก่อนทาการทดลอง ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คอื การสังเกต การตัง้ สมมุตติ
ฐาน การออกแบบการทดลอง การลงมือปฏิบตั กิ ารทดลอง การแปลข้อมูล การสรุปข้อมูลและการรายงานข้อมูล นอกจากนี้ผเู้ รียนยังได้
ฝึกการทางานเป็นกลุ่ม มีน้ าใจ มีการรับฟงั ความคิดเห็นคนอืน่ ทาให้ผเู้ รียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ทาให้ผเู้ รียนไม่รสู้ กึ เบือ่
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หน่ายกับวิชาวิทยาศาสตร์เพราะเป็นวิชาทีน่ กั เรียนทาความเข้าใจได้ยาก ถ้าผูเ้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง มีประสบการณ์จริง ก็จะทาให้การ
เรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยังมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบั
ผูเ้ รียนด้วย ซึง่ สอดคล้องกับ
ศุภานัน เอกธีรธรรม (2540 : 109) กล่าวไว้ว่า “การจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ กั เรียนโดยใช้วธิ สี อนเน้น
การปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้ลงมือกระทา จัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ให้ผเู้ รียน เรียนรูแ้ ละสรุปความเข้าใจด้วยตนเอง จะเป็นการช่วย
ให้นกั เรียนสามารถค้นพบความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้” และสอดคล้องกับ พัสตราภรณ์ แสงปญั ญา (2553 : 12 ) กล่าวไว้ว่า “วิธกี ารจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ปฏิบตั กิ ารเป็นวิธที ใ่ี ห้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นร่วมในการปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนการทดลองด้วยตนเองมากทีส่ ุด โดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ผูเ้ รียนเป็ นผูก้ ระทาการทดลอง เป็ นผูแ้ ก้ปญั หา เป็ นผูค้ น้ คว้าแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน” จากข้อความทีก่ ล่าว
มาข้างต้นสรุปได้ว่า บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ หมายถึง การเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
ลงมือปฏิบตั กิ ารทดลอง โดยใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธที างวิทยาศาสตร์
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทักษะกระบวนการของผูเ้ รียน โดยมีการพัฒนาทัง้ ทางด้านความคิด การแก้ปญั หา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการใช้บทปฏิบตั กิ ารก็เป็นการฝึกฝนการใช้ทกั ษะต่างๆทางวิทยาศาสตร์ ได้พฒ
ั นา
ผูเ้ รียนอย่างครบสมบูรณ์ ทัง้ 4 ลักษณะคือ การจัดการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง การเรียนรูจ้ ากการศึกษาค้นคว้า การเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ การเรียนรูจ้ ากการทางานกลุ่ม ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร ขึน้ มาเพือ่ ใช้ในการ
จัดการเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที 6 ให้มปี ระสิทธิภาพ
75/75
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร ก่อน
์
เรียนกับหลังเรียน
3. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ งการแยก
สาร ก่อนเรียนกับหลังเรียน
สมมติ ฐานการวิ จยั
นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
์
สูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร
ประชากรคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอัคคะวิทยา ต.อัคคะคา อ.โพธิชั์ ย
จ.ร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จานวน 70 คน
กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอัคคะวิทยา ต.อัคคะคา อ.โพธิชั์ ย จ.ร้อยเอ็ด
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 1ห้อง จานวน 35 คน กาหนดกลุ่มตัวกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้มดี งั นี้
ตัวแปรอิ สระ คือ
วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์เรือ่ งการแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6
ตัวแปรตาม คือ
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาในการวิจยั ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 ถึงเดือน มีนาคม 2555 ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
์
3. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
วิ ธีดาเนิ นการสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
1. การสร้างบทปฏิ บตั ิ การทางวิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ พุทธศักราช 2551 รายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน
2 ศึกษาหลักและวิธกี ารสร้างบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์
3 ออกแบบเนื้อหา โดยเนื้อหาทีอ่ อกแบบยึดตาม หลักสูตร จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เสนออาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ
4 พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
5 นาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้องของบทปฏิบตั กิ ารแล้วแก้ไขปรับปรุงบท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ความเหมาะสมอยู่ในระดับ 3.64 อยู่มนระดับดี
6 นาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ ไปใช้ทดลองสอนนักเรียนกลุ่มย่อย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านนาเลา
ตาบลอัคคะคา
อาเภอโพธิชั์ ย จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 12 คน เพือ่ นามาปรับปรุงด้านเนื้อหา ภาษาทีใ่ ช้ และ
ความเหมาะสมของเวลาทีท่ าการสอน
7 นาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ หาค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
ตามเกณฑ์ 75/75 ผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารได้ค่าเท่ากับ 76.89 /75.58
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ เรียนโดยบทปฏิ บตั ิ การทางวิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6
1. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พน้ื ฐาน เรือ่ ง การแยกสาร
2. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ครอบคลุมเนื้อหา ตามหลักสูตร
3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรือ่ ง การแยกสาร เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 63 ข้อ
์
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4. นาข้อสอบทีส่ ร้างขึน้ เสร็จแล้วไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 ท่านประเมินความสอดคล้อง IOC คัดเอาข้อสอบทีม่ คี ่า IOC
0.67 ขึน้ ไปเหลือข้อสอบ 46 ข้อ
5. นาไปใช้ทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.350.82 ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.82 ค่าความเชือ่ มันแบบคู
่
เดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder -Richardson) โดยใช้สตู ร KR 20 พบว่ามี
ค่ากับ 0.864
6. นาข้อสอบไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบวัดทักษะกรบวนการวิ ทยาศาสตร์ที่เรียนโดยบทปฏิ บตั ิ การทางวิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
1. ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. สร้างแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 8 ทักษะทักษะละ 5 ข้อ แต่ละข้อเป็นแบบเลือกตอบ 4
ตัวเลือก รวมจานวน 40 ข้อ
3. นาแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการให้ผเู้ ชีย่ วชาญ พิจารณาประเมินความสอดคล้อง IOC โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 เอา
ข้อสอบทีม่ คี ่า IOC 0.67 ขึน้ ไปเหลือข้อสอบ 37 ข้อ
4. นาไปใช้ทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 40 คน มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.47-0.82
ค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.27-0.82 ค่าความเชือ่ มันแบบคู
่
เดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder -Richardson) โดยใช้สตู ร KR 20 พบว่ามีค่ากับ
0.878
5. นาข้อสอบไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทดสอบก่อนการทดลอง โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนพื
ั ้ น้ ฐาน กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
2. ทาการทดลองโดยให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างได้เรียนโดยใช้ปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร วิชาวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐาน ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6
3. เมือ่ เรียนจบในแต่ละบทให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างทาแบบฝึกหัดท้ายบท จนครบทุกบทและเมือ่ เรียนครบทุกบทแล้วให้นกั เรียน
กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบหลังเรียน และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนพื
ั ้ น้ ฐาน
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1 วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรงของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วน 5 ระดับ
2. วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรง
ของแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC
์
3 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผมสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบทดสอบวัด
์
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
4 วิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบวั
่
ดผมสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
์
แบบคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder - Richardson) โดยใช้สตู ร KR 20
5. หาประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากการตอบคาถามท้ายบทปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์และคะแนนของการทาแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียน คิดเป็นร้อยละเพือ่ หาค่า E1/E2
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วิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั ดังนี้
เปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียน
์
และหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test dependent
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 การหาประสิ ทธิ ภาพบทปฏิ บตั ิ การวิ ทยาศาสตร์เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที 6 ให้
มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 ผูว้ จิ ยั ได้นาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่
พัฒนาขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ซง่ึ ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.64 อยู่ในระดับดีผลการคานวณ
ประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารพบว่าประสิทธิภาพโดยรวมมีค่า 76.89 /75.58 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั
ตอนที่ 2 การเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทปฏิ บตั ิ การวิ ทยาศาสตร์เรื่อง การ
แยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยแบบวัด
์
์
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ แล้วนามาเปรียบเทียบผลเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรียนและ
คะแนนหลังเรียน ผลปรากฏดังตารางที1่
ตาราง 1 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน( N=35)
เครื่องมือที่ใช้วดั
แบบวัดผลสัมฤทธิ ์

ก่อนเรียน

หลังเรียน

X

S.D

X

S.D

14.80

3.31

24.94

2.69

df

t

p

34

16.64*

.000

*มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทัง้ หมด
์
35 คน มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 14.80 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 24.94 คะแนน แสดงว่าการเรียนโดยใช้บท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
์
มีนยั สาคัญที่ .05ตอนที่ 3 การเปรียบเที ยบทักษะกระบวนการวิ ทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ เรียนโดยใช้บทปฏิ บตั ิ
การวิ ทยาศาสตร์ เรื่อง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน
ผูว้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ี
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ แล้วนามาเปรียบเทียบผลเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตาราง 2 ตารางการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน( N=35)
เครื่องมือที่ใช้วดั
แบบวัดทักษะ
วิทยาศาสตร์

ก่อนเรียน

หลังเรียน

X

S.D

X

S.D

15.14

2.73

20.23

3.84

*มีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
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df

t

p

34

6.16*

.000

จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ทัง้ หมด 35 คน มีคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 15.14 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 20.23 คะแนน แสดงว่าการเรียน
โดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทีร่ ะดับ .05
สรุปและอภิ ปรายผล
1.ประสิทธิภาพบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้เกณฑ์ 75/75
มีค่า 76.89 /75.58 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้
2.นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
1. ประสิทธิภาพบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าประสิทธิภาพ
โดยรวมเท่ากับ 76.89 /75.58 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพทีต่ งั ้ ไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 คือ การวิจยั เพือ่ พัฒนาบทปฏิบตั กิ าร
ทางวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีที 6 ให้มปี ระสิทธิภาพ 75/75 ทีบ่ ทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์มคี ่า
ประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั นัน้ เนื่องมาจาก ผูว้ จิ ยั ได้สร้างบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ขน้ึ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
และบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ ได้ปรับปรุงจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ ประธาน และกรรมการทีค่ วบคุมการทาวิทยานิพนธ์
และบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ยังได้ผ่านการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ทีป่ ระเมินความสอดคล้องด้านเนื้อหา และ
ความเทีย่ งตรงด้านเนื้อหา ได้ค่าการประเมินอยู่ในระดับ 3.64 อยู่ในระดับดี
ผูว้ จิ ยั ได้นาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทผ่ี ่านการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาทดลองใช้กบั นักเรียนกลุ่มย่อย จานวน 12
คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพือ่ นาข้อบกพร่องของการทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม หลังจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นามาทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่างเพือ่ หาค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ าร ซึง่ ได้ค่าประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 76.89 /75.58 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75ทีต่ งั ้ ไว้
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรยมล บัวคีร ี (2546 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สารและสมบัตขิ อง
สาร สาหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เท่ากับ 77.75/79.33 นาไปใช้ในการเรียนการสอนได้
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วารีย์ บุญลือ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับการพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ งการปลูก
พืชแบบไฮโดรพอนิกส์ สาหรับนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3ผลการวิจยั พบว่า บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นามีประสิทธิภาพ 84.38/80.50 มี
ความเหมาะสมทีน่ าไปใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรอุมา ละมุล ( 2541 : บทคัดย่อ ) ทาการ
วิจยั เพือ่ พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ งความสามารถของวัสดุธรรมชาติในการดูดซับโลหะหนัก จากผลการทดลองใน
ห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษาผลการทดลองใช้เบือ้ งต้นกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่าบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ท่ี
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ 80.11/80.27 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้และมีความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปจัด
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
จากผลสรุปของการวิจยั การพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการหาประสิทธิภาพของบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้นนั ้ มีความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน ดังนัน้ บทปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
นัน้ มีความเหมาะสมและมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.89 /75.58 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้จงึ มีความเหมาะกับการนาไปใช้จดั กิจกรรม
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ ง การแยกสาร
์
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนโดยใช้บท
์
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ และทดสอบโดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ พบว่านักเรียนมี คะแนนหลังเรียนสูงกว่า
์
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ทัง้ นี้เพราะนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ซึง่ เป็นบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทผ่ี ่านการหา
คุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้ค่าการประเมินคุณภาพระดับ 3.64 อยู่ในระดับดี บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ได้ผ่านการทดสอบกลุ่ม
ย่อย 12 คนและนาข้อบกพร่องมาปรับปรุง และบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ยงั มีการหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 76.89 /75.58 เป็นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดและบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์แต่ละบทมีองค์ประกอบ 3 ส่วนและแต่ละส่วน เน้นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ การลง
มือปฏิบตั จิ ริง การสรุปองค์ความรูจ้ ากการได้ทดลองจริง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พันศักดิ ์ สายแสงจันทร์ (2544 : บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ งเทคนิคการแยกสารสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สยาม เจริญศรี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์
์
และความมุง่ มันสู
่ ่ความสาเร็จของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบตั กิ ารทดลองของโรงเรียนสารสาส์นพิทยา ซึง่
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยใช้ชุดกิจกรรมปฏิบตั กิ ารทดลอง
์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.01 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สันติ พันธ์ชยั ( 2554 : บทคัดย่อ ) ทีไ่ ด้
ศึกษาการพัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง พอลิเมอร์และผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั สรุป
ได้คอื นักเรียนมีผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดา้ นความรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ ถือว่าการเรียน
โดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้
์
นอกจากนี้การเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ซง่ึ เป็นวิชาทีท่ าความเข้าใจได้ยากโดยเฉพาะในหน่วยทีม่ กี ารทดลอง
เช่น การแยกสาร ทาให้นกั เรียนไม่สนใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์แต่การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้บทปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 นัน้ ทาให้นกั เรียนมีความสนใจในการปฏิบตั กิ ารทดลองในบท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ รูส้ กึ ไม่เบือ่ หน่ายต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะนักเรียนได้ลงมือปฏิบตั กิ ารทดลองด้วยตัวเองสามารถสร้างองค์
ความรูจ้ ากการทาเอกสารรายงานหลังการทดลองด้วยตัวเอง เพราะฉะนัน้ ในการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ในเรือ่ งทีน่ กั เรียนทาการ
ทดลองนัน้ จึงมีคะแนนในการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิที์ ส่ งู ขึน้
นอกจากนี้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์เรือ่ งการแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้ในบท
ปฏิบตั กิ ารแต่ละบททีป่ ระกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) ส่วนทีเ่ ป็นใบความรูป้ ระกอบบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ภาษาทีอ่ ่าน
เข้าใจง่ายเหมาะสาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีภาพตัวอย่างทีพ่ บเห็นได้ในท้อถิน่ และใบความรูย้ งั ได้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้แนะนาให้เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน 2) ส่วนทีเ่ ป็นตัวบทปฏิบตั กิ าร
ซึง่ เป็นส่วนทีผ่ เู้ รียนต้องลงมือกระทาการทดลอง อุปกรณ์และสารเคมีทผ่ี วู้ จิ ยั ได้ระบุไว้ในตัวบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์นนั ้ เป็นอุปกรณ์และ
สารเคมีทห่ี าได้งา่ ยในท้องถิน่ ของผูเ้ รียนซึง่ เป็นสิง่ ทีใ่ กล้ตวั ผูเ้ รียนทาผูเ้ รียนเกิดความสนใจทีจ่ ะทาการทดลอง และสรุปผลทีเ่ กิดจากสิง่ ที่
ผูเ้ รียนได้ลงมือกระทาด้วยตัวเอง และ 3) ส่วนทีเ่ ป็นเอกสารรายงานผลการทดลอง และคาถามท้ายการทดลองซึง่ ทาให้นกั เรียนสามารถ
บันทึกผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และตอบคาถามท้ายการทดลองซึง่ ทาให้นกั เรียนขยายองค์ความรูจ้ ากการทาการทดลองในบท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
จากผลสรุปของการวิจยั งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ าร
์
วิทยาศาสตร์ และข้อดีของการเรียนด้วยบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ทก่ี ล่าวมาข้าวต้นนัน้ จึงทาให้นกั เรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ าร
วิทยาศาสตร์ เรือ่ งการแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงทาให้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
3. ผลเปรียบเทียบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ก่อนเรียนกับหลังเรียน การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ และทดสอบโดยใช้แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ พบว่านักเรียนมี คะแนน
หลังเรียนสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
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ทัง้ นี้เพราะ นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ งการแยกสาร ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ นัน้ เป็นบทปฏิบตั กิ ารทีผ่ ่าน
ทีผ่ ่านการหาคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ได้ค่าการประเมินคุณภาพระดับ 3.64 อยู่ในระดับดี บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ได้ผ่านการ
ทดสอบกลุ่มย่อย 12 คนและนาข้อบกพร่องมาปรับปรุง และบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ยงั มีการหาค่าประสิทธิภาพ ได้เท่ากับ 75.94 /75.25
เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดได้และบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์แต่ละบทมีองค์ประกอบ 3 ส่วนและแต่ละส่วน เน้นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
การลงมือปฏิบตั จิ ริง การสรุปองค์ความรูจ้ ากการได้ทดลองจริง และเน้นการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เพราะว่าการเรียนโดย
ใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์นกั เรียนได้ลงมือปฏิบตั กิ ารทดลองจริง ได้ฝึกทักษะต่าง เช่น ทักษะการสังเกต ทักษะการลงความเห็นจาก
ข้อมูล ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการวัด ทักษะการใช้ตวั เลข ทักษะการสือ่ ความหมายข้อมูล ทักษะการพยากรณ์ และทักษะ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา เป็นต้น ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของน้าฝน คูเจริญไพศาลและณัฐมน เดชมา
(2550 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษา ผลการใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ บูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1ทีไ่ ด้รบั การเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนบู
ั ้ รณาการมีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนบู
ั ้ รณาการสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 และยังสอดคล้องกับ ศริวรรณ
เจษฎารมย์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์ทม่ี ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่
ได้รบั การจัดการเรียนรู้ โดยใช้วธิ กี ารทางวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของบีสลีย์
( Beasly. 1979 : 5428-5436A ) ได้ศกึ ษาผลของการฝึกทักษะด้วยการคิดอย่างเดียว และ
ผลของการฝึกทักษะปฏิบตั กิ ารทดลอง และการคิดร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาทีไ่ ด้รบั การฝึกทักษะภาคปฏิบตั กิ ารทดลองมีทกั ษะ
การปฏิบตั สิ งู กว่า กลุ่มทีไ่ ด้รบั การฝึกด้วยการคิดอย่างเดียวอย่างมีนยั สาคัญ ซึง่ แสดงว่าการฝึกทักษะในการปฏิบตั กิ ารทดลองทาให้ม ี
เทคนิคการทดลองถูกต้องแม่นยา
จากผลสรุปของการวิจยั และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บท
ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ ทีก่ ล่าวมาทาให้นกั เรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง การแยกสาร สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเรือ่ งอื่นๆต่อไปเพราะจะทา
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึน้
2. ควรมีการวิจยั เพือ่ พัฒนาบทปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ เรือ่ งการแยกสารโดยมีการวัดทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ท่ี
มากกว่า 8 ทักษะ
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้เพราะได้รบั ความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียงิ่ จาก ดร.นุกลู กุดแถลง และ ดร.
พรพิมล พลคา ทีใ่ ห้คาปรึกษาแนะนาแนวทางในการทาวิจยั ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ไพศาล วรคา ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ ์ คุณครูพเิ ศรษฐ์ พัฒนโชติ คุณครูประไพ แดนดงยิง่
และคุณครูสนั ติ พันธ์ชยั ทีก่ รุณาให้คาแนะนาตรวจสอบแก้ไขเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีใ่ ห้การสนับสนุนเงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และทุน
ทาวิจยั ในครัง้ นี้
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แหล่งเรียนรู้ชุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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 ฤทธิเดช1, สมบัติ ฤทธิเดช2, ทัศนีย์ นาคุณทรง3 และธารทิพย์ ขัวนา4
Prasopsuk Rittidet¹, Sombat Rittidet², Tassanee Nakunsong³, and Tanthip Khuana
บทคัดย่อ
จากกรอบนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการจัด
การศึกษาโดยให้หาส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมยังประสบปญั หาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ทีพ่ บว่า ส่วนใหญ่
ปญั หาหลักของชนบทไทย ครัวเรือนมีการก่อหนี้สนิ ซ้าซ้อนมาก เช่น เกษตรกรบ้านกุดแคนยังทานาปลูกข้าว
เลีย้ งสัตว์ และประสบปญั หาภาระหนี้สนิ ครัวเรือนละ 35,000 บาท ทาให้คณะทีมวิจยั สนใจวิธกี ารวิเคราะห์
บริบทชุมชน โดยดาเนินการวิจยั โครงการแหล่งเรียนรูช้ ุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ในชุมชนเพื่อการพึง่ ตนเองของเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึง่
แหล่งเรียนรูช้ ุมชนเป็นองค์กรเอกชน ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 1 หมูท่ ่ี 6 ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผสานวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์บอกเล่า
ระยะเวลาการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและ
ความต้องการการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ระยะที่ 2 การเขียนหลักสูตรการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ระยะที่ 3 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน และระยะที่ 4 การขยายผลการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วม
โดยองค์กรชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรบานกุดแคนไปสู่ชุมชนอื่น การเสนอบทความครัง้ นี้นาเสนอผลการวิจยั
ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและความต้องการการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ
ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
คือ เกษตรกรบ้านกุดแคน จานวน 676 คน ได้จากผลการสารวจข้อมูลจานวนเกษตรกรบ้านกุดแคนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเป้าหมายเป็ นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่
1

ph.d. (Tai Studies) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
DODT. (Doctor Organization Development and Transformation) อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
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2

206

เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ จานวน 60 คน เครือ่ งมือการวิจยั ระยะที่ 1 (1) แบบสารวจสภาพบริบท
ชุมชนและปญั หาการประกอบอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคน จานวน 20 ข้อ มีความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.90
ใช้กบั ประชากรจานวน 676 คน (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง จานวน 15 ข้อ ใช้
เพื่อการจัดกลุ่มสนทนากับเป้าหมายจานวน 60 คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจและ(3) เอกสารและ
งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการศึกษาระยะที่ 1 วัตถุประสงค์ของการวิจยั ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการ
ประกอบอาชีพและความต้องการการจัดการศึกษาสัมมา อาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรในชุมชนเพื่อการ
พึง่ ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บริบทของ
บ้านกุดแคน ประวัตกิ ารก่อตัง้ หมูบ่ า้ นมีอายุประมาณ สองร้อยกว่าปีผ่านมา ผูอ้ พยพมาตัง้ หมูบ่ า้ น มาจาก
อาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปจั จุบนั มีประชากรทัง้ หมดจานวน หกร้อยเจ็ดสิบหกคน แบ่งเขตการ
ปกครองหมู่บา้ นเป็นสองเขต คือ บ้านกุดแคนหมู่ท่ี 2 และหมูท่ ่ี 6 ชาวบ้านกุดแคนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ ปลูกข้าว อ้อย มันสาปะหลังและเลีย้ งสัตว์ นอกจากนี้บางคนอพยพเป็น
แรงงานรับจ้างในจังหวัดมหาสารคามและต่างจังหวัด มีประเพณีทร่ี ว่ มกันเหมือนชาวอีสานทัวไป
่ แต่สถานที่
สาคัญในหมู่บา้ นไม่มดี อนปู่ตาเหมือนหมูบ่ า้ นอื่นๆ เพราะชาวบ้านกุดแคนนับถือพระพุทธรูปแทนการนับถือผีปู่
ตา มีทรัพยากรธรรมชาติคอื ลาห้วยคาพุ เป็ นลาน้าธรรมชาติและปา่ สาธารณะหนองโน ซึง่ ชาวบ้านกุดแคนได้
พึง่ พาหาอาหารจากป่าและลาห้วยคาพุได้ตลอดปี นอกจากนี้ส่อื สาธารณูปโภคมีไฟฟ้า ประปา ตูโ้ ทรศัพท์
โรงเรียน และศูนย์สุขภาพชุมชนให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์รว่ มกันและการคมนาคมติดต่อสื่อสาร เป็นหมูบ่ า้ น
ชานเมืองห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 17 กิโลเมตร ข้อค้นพบสภาพปญั หาของเกษตรกรบ้านกุดแคนมี
ปญั หาลักษณะร่วมกันในแต่ละครัวเรือน คือ ปญั หาเชิงโครงสร้าง (1) มีปญั หาหนี้สนิ จากรัฐจัดสวัสดิการ
สินเชื่อการเกษตรและหนี้สนิ นอกระบบ มีภาระหนี้สนิ ผูกพันครัวเรือนละ 25,000 บาท (2) ขาดความรูเ้ รือ่ ง
การตลาด คิดเป็นร้อยละ 90 / จานวนประชากรทัง้ หมด (3) ต้นทุนการผลิตสูง คิดเป็นร้อยละ 80 / จานวน
ประชากรทัง้ หมด และความต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพคือ (1) การเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่แบบมีส่วนร่วมโดย
องค์กรในชุมชน (2) การพัฒนาการเขียนหลักสูตรสัมมาอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคนด้วยการพึง่ ตนเองใน
ระบบตลาดแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน
คาสาคัญ : แหล่งเรียนรูช้ ุมชน, จัดการศึกษาสัมมาอาชีพ, แบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน, การพึง่ ตนเอง,
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

207

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 SelfReliance 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.
บทนา
จากกรอบนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการจัด
การศึกษาโดยให้หาส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมยังประสบปญั หาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ทีพ่ บว่า ส่วนใหญ่
ปญั หาหลักของชนบทไทย ครัวเรือนมีการก่อหนี้สนิ ซ้าซ้อนมาก แม้รฐั บาลจะพยายามช่วยเหลือให้เกษตรกร
ปรับโครงสร้างการผลิตของครัวเรือน ผ่านสานักงานกองทุนฟื้ นฟูเกษตรกร มีการปฏิบตั ใิ ห้เกษตรกรพักชาระ
หนี้สนิ หรือให้ทุนกูย้ มื เพื่อเป็ นปจั จัยการผลิต แต่พบว่าเกษตรกรมีหนี้สนิ ต่อครัวเรือนละ 29,000 บาท/ปี เป็ น
เงินกูจ้ ากสหกรณ์การเกษตร ธกส. และแหล่งเงินกูน้ อกระบบทีส่ าคัญคือพ่อค้านายทุน (สาโรช อังสุมาลิน และ
คณะ. 2547 : 38) ผลการวิจยั ของสาโรช อังสุมาลิน และคณะพ้องกับ ภาระผูกพันของหนี้สนิ เกษตรกรราย
ครัว เรือ นของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ พบว่ า ครัว เรือ นภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ได้ข้นึ ทะเบีย นกู้เ งิน
80,000,000 บาท และในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม พบว่า เกษตรกรมีหนี้ส ินต่อครัวเรือนละ 118,308
บาท/ปี เป็ นเงินกู้ในระบบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และเงินกู้นายทุนพ่อค้านอกระบบ (รายงานการ
สารวจภาวะหนี้สนิ เงินกูข้ องเกษตรกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 2554 )
เนื่องจากภาระปญั หาการเป็ นหนี้สนิ ของเกษตรกร เป็ นปจั จัยหนึ่งที่ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกร ต้อง
อพยพย้ายถิน่ ไปเป็ นแรงงานรับจ้าง ในช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าว มันสาปะหลัง ไม่ได้เอาใจใส่
ในการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของตนเอง หรือได้เพิม่ เติมความรูจ้ ากหน่ วยงานของภาครัฐ ได้
เข้าไปให้การอบรมการส่งเสริมอาชีพเสริมในครัวเรือนช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งมีผลการวิจยั เรื่องตัวชี้วดั ชุมชน
เป็นสุข ได้เสนอวิธแี ก้ไขให้ชุมชนหรือครัวเรือนมีความสุขและพึง่ ตนเองได้ดว้ ยการจัดทาโครงการเสริมสร้างการ
เรียนรูเ้ พื่อเป็ นความสุขของชุมชน คือมุ่งเน้ นให้สมาชิกชุมชน ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ทัง้ นักพัฒนา
นักวิชาการ และชาวบ้านได้เกิดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน ในการขับเคลื่อน ให้ชุมชนเกิดพลังในการกาหนด
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อนาคตของตนเองได้ โดยผ่านกระบวนการสารวจปญั หาการมีภาระหนี้สนิ ของตนเอง การมีศกั ยภาพของชุมชน
และความภูมใิ จในอาชีพของตนเองและบรรพบุรษุ คือการมีโอกาสสืบทอดอาชีพบรรพบุรุษของตนเองให้สามารถ
เป็ นทีย่ อมรับหรือเป็ นทีร่ จู้ กั กันมากขึน้ เช่น การรวมกลุ่มการเกษตรอินทรีย์ การนวดแผนไทย การสานไม้ไผ่
การแปลงขยะเป็ นรายได้ ซึง่ เป็ นอาชีพทีเ่ กิดขึน้ ตามบริบทชุมชนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดความรักและหวง
แหน แผ่นดินเกิดและความภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดมาในชุมชนหลายแห่งและควรให้คนในชุมชนรูร้ ากเหง้า ภูมใิ จได้เห็น
ความหลากหลายของพืชพันธุใ์ นไร่นา (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2553 : 246)
กรณีการจัดทาโครงการแหล่งเรียนรูช้ ุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อ
การพึ่งตนเองของกลุ่มเกษตรกร เป็ นโครงการทีต่ ้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจยั ของวรากรณ์ สามโกเศศ
และคณะ (2553) ที่ให้ข้อ ค้นพบว่า ระบบการจัดการศึกษาที่เ หมาะสมเพื่อ สุขภาวะคนไทยควรเป็ นการจัด
การศึกษาแบบระบบทางเลือกพาชาติพ้นวิกฤติในประเด็นการสร้างสัมมาอาชีพเต็มพื้นที่และได้ขอ้ ค้นพบของ
งานวิจยั ของปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2553) ที่จดั โครงการเสริมสร้างการเรียนรูเ้ พื่อความเป็ นสุขของ
ชุมชนโดยมุง่ เน้นให้สมาชิกในชุมชน ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย ทัง้ นักพัฒนา นักวิชาการ ชาวบ้านได้เกิด
กระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์บริบทชุมชน โดยผ่านกระบวนการสารวจปญั หาของหนี้สนิ
เกษตรกร มีการก่อหนี้สนิ จากปจั จัยใดและจะมีโครงการจัดการศึกษาแบบระบบทางเลือกสร้างสัมมาอาชีพให้
เกิด ขึ้น ในกลุ่ ม เกษตรกรของชุ ม ชน โดยการให้ รู้จ ัก อาชีพ บรรพบุ รุ ษ ของตนเอง รู้ร ากเหง้า ชุ ม ชน มี
สภาพแวดล้อมบริบท กายภาพภูมศิ าสตร์ ดิน น้า ปา่ เหมาะสมจะทาอาชีพใด พืน้ ฐานอาชีพเดิมของชุมชนที่
เคยมีมาแล้วและต้องการเรียนรู้เพิม่ เติม อาชีพใดที่เ หมาะกับศักยภาพของตนเอง ครัวเรือนและบริบทของ
สิง่ แวดล้อมในชุมชน เพราะการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาอาชีพเป็ นทางสายกลางในการดาเนินชีวติ จาเป็ นต้อง
พัฒ นาที่ค รอบครัว การจะพัฒ นาครอบครัว ต้ อ งมีต ัว บุ ค คล และตัว บุ ค คลต้ อ งพัฒ นาที่จ ิต ใจ ถ้ า ได้เ ริ่ม
กระบวนการพัฒนาที่จติ ใจ ซึ่งในทางพุ ทธศาสนาเรียกว่า ปญั ญา เมื่อได้พฒ
ั นาที่ปญั ญาแล้ว นาปญั ญาไป
แก้ไขปญั หาในการดาเนินชีวติ และพึง่ ตนเองได้
คณะทีมวิจยั มีความสนใจทีจ่ ะดาเนินการศึกษาวิจยั โครงการแหล่งเรียนรูช้ ุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ
แบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรในชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร ซึ่ งแหล่งเรียนรูช้ ุมชนเป็ นองค์กรเอกชน
ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ 1 หมูท่ ่ี 6 ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพืน้ ทีท่ อ่ี งค์กรเอกชนได้ให้
ชุมชนในตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เข้ามาใช้สถานที่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกัน
หลากหลายกิจกรรม แต่ในกิจกรรมเรือ่ งการสร้างสัมมาอาชีพเต็มพืน้ ที่ ดังผลการวิจยั ได้ให้ขอ้ ค้นพบไว้ดงั กล่าว
มา แหล่งเรียนรู้ชุมชนไม่ได้จดั กิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้กบั สมาชิกในโครงการ กิจกรรมที่จดั ขึ้น จะเน้ น
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดขึน้ ในชุมชน ได้แก่ กิจกรรมนันทนาการแสดงดนตรีโปงลางพื้นบ้าน การ
สอนซ่อมเสริมรายวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย (ประสพสุข ฤทธิเดช และคณะ.
2554 : 20) เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงการจัดการศึกษานอกระบบผ่านแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนควรเปิดโอกาสให้สงั คม
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อ งสัมมาอาชีพทีจ่ ะช่วยแก้ไขความยากจนของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้โดย
เลือกการประกอบสัมมาอาชีพตามความสนใจ ในการทาอาชีพในครัวเรือนตนเอง ทัง้ อาชีพตามฤดูกาล หรือ
อาชีพนอกฤดูกาล ขึน้ อยูก่ บั ความสนใจของกลุ่มเกษตรกรจะเป็ นผูเ้ ลือกและตัดสินใจด้วยศักยภาพของสมาชิกที่
เข้าร่ว มโครงการ เพราะเกษตรกรบ้านกุดแคนยังทานาปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ และประสบปญั หาภาระหนี้ส ิน
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ครัวเรือนละ 35,000 บาท (รายงานแผนปฏิบตั กิ ารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม. 2553 : 10)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทาให้คณะทีมวิจยั มีความต้องการทีจ่ ะศึกษาแหล่งเรียนรูช้ ุมชนจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ
แบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน เพื่อการพึง่ ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งผลให้ได้บริบทของปญั หาการประกอบอาชีพของเกษตรกรและความต้องการจัด
การศึกษาเกีย่ วกับอาชีพทีเ่ กษตรกรสนใจ เพื่อเพิม่ รายได้ในครัวเรือน ลดภาระหนี้สนิ ให้น้อยลง มีการดารงชีวติ
ทีเ่ ป็นสุข ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ผสานวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์บอกเล่า
ระยะเวลาการวิจยั แบ่งเป็ น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและ
ความต้องการการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ระยะที่ 2 การเขียนหลักสูตรการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนของ
กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ระยะที่ 3 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน และระยะที่ 4 การขยายผลการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วม
โดยองค์กรในชุมชน ของกลุ่มเกษตรกรบานกุดแคนไปสู่ชุมชนอื่น การวิจยั ครัง้ นี้นาเสนอผลการวิจยั ระยะที่ 1
ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและความต้องการการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพของกลุ่ม
เกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีประชากรและกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชากรเกษตรกรบ้านกุดแคน จานวน 676 คน ได้จากผลการสารวจข้อมูลจานวนเกษตรกรบ้านกุดแคนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (รายงานปฏิบตั กิ ารองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม. 2553 : 30) และกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
จานวน 60 คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ เครือ่ งมือการวิจยั ระยะที่ 1 (1) แบบสารวจสภาพ
บริบทชุมชนและปญั หาการประกอบอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคน จานวน 20 ข้อ ทีผ่ ่านผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.90 ใช้กบั
ประชากรจานวน 676 คน (2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง จานวน 15 ข้อ ใช้เพื่อ
การจัดกลุ่มสนทนากับกลุ่มเป้าหมายจานวน 60 คน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ และ (3) เอกสาร
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
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ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาระยะที่ 1 ศึกษาบริบทชุมชน สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและความต้องการการจัด
การศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชนเพื่อการพึง่ ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบล
หนองโน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า บริบทของบ้านกุดแคน ประวัตกิ ารก่อตัง้ หมูบ่ า้ นมีอายุ
ประมาณ สองร้อยกว่าปีผ่านมา ผูอ้ พยพมาตัง้ หมูบ่ า้ น มาจากอาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปจั จุบนั มี
ประชากรทัง้ หมดจานวน หกร้อยเจ็ดสิบหกคน แบ่งเขตการปกครองหมูบ่ า้ นเป็นสองเขต คือ บ้านกุดแคน
หมูท่ ่ี 2 และหมูท่ ่ี 6 ชาวบ้านกุดแคนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ ปลูกข้าว อ้อย มัน
สาปะหลังและเลีย้ งสัตว์ นอกจากนี้บางคนอพยพเป็ นแรงงานรับจ้างในจังหวัดมหาสารคามและต่างจังหวัด มี
ประเพณีทเ่ี หมือนกับชาวอีสานทัวไป
่ แต่สถานทีส่ าคัญในหมูบ่ า้ นไม่มดี อนปูต่ าเหมือนหมูบ่ า้ นอื่นๆ เพราะ
ชาวบ้าน กุดแคนนับถือพระพุทธรูปแทนการนับถือผีปตู่ า มีทรัพยากรธรรมชาติคอื ลาห้วยคาพุ เป็นลาน้ า
ธรรมชาติและปา่ สาธารณะหนองโน ซึง่ ชาวบ้านกุดแคนได้พง่ึ พาหาอาหารจากป่าและลาห้วยคาพุได้ตลอดปี
นอกจากนี้สงิ่ สาธารณูปโภคมีไฟฟ้า ประปา ตูโ้ ทรศัพท์ โรงเรียน และศูนย์สุขภาพชุมชนให้ชาวบ้าน ได้ใช้
ประโยชน์รว่ มกันและการคมนาคมติดต่อสื่อสาร เป็นหมูบ่ า้ นชานเมืองห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 17
กิโลเมตร
ผลการศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน
จากการสนทนากลุ่มและการรวบรวมข้อมูลการสารวจจากแบบสารวจ มีปญั หาลักษณะร่วมกันของเกษตรกรบ้าน
กุดแคน ลาดับปญั หาจากมากและความต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน มี
ปญั หาเชิงโครงสร้างของเกษตรกรบ้านกุดแคน คือ (1) มีหนี้สนิ ผูกพันจากนโยบายรัฐจัดสวัสดิการเกีย่ วกับด้าน
สินเชื่อการเกษตร ทาให้เกษตรกรบ้านกุดแคนเป็นสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และเป็นสมาชิก
กองทุนเงินล้าน ได้กเู้ งินในระบบจากภาครัฐและหนี้เงินกูน้ อกระบบ เป็นหนี้ผกู พันแต่ละครัวเรือน ประมาณ
35,000 บาท/ปี (2) เกษตรกรขาดความรูเ้ รือ่ งการตลาด เนื่องจากมีรปู แบบการทางานของภาครัฐเข้ามา
ส่งเสริมอาชีพเป็นนกลุ่มการผลิต หลาย ๆ กลุ่มอาชีพ ไม่ได้รบั การประกันความเสีย่ ง มีตลาดจัดจาหน่ าย
ผลผลิต จะแก้ไขปญั หาตามเหตุการณ์สาคัญเช่น น้ าท่วมพืน้ ทีป่ ลูกข้าว ได้เมล็ดพันธุพ์ ชื -สัตว์ ให้ปลูกทดแทน
หลังฤดูเก็บเกีย่ วข้าว ได้ผลผลิตมาก แต่การจัดจาหน่ ายออกสู่ตลาด ไม่ได้มคี วามรูจ้ ะจัดการตลาดแบบใดให้
ครบวงจร คิดเป็น ร้อยละ 90 / จานวนประชากรทัง้ หมด และ(3) ปญั หาต้นทุนการผลิตสูงเพราะราคาสินค้า
อุปโภคและบริโภคมีราคาสูงจากการซือ้ ปจั จัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพชื และค่าจ้างแรงงานใน
การทาการเกษตรวันละ 250 บาท/คน คิดเป็นร้อยละ 80 / จานวนประชากรทัง้ หมด
ผลการศึกษาปญั หาเกีย่ วกับการประกอบอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคน ดังกล่าวมา ทาให้เกษตรกร
บ้านกุดแคนมีความต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ คือ (1) ต้องการแก้ไขปญั หาหนี้สนิ โดยการหารายได้
เสริม เกิดขึน้ ในแต่ละครัวเรือน ต้องการ ประกอบอาชีพการเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ เพราะไข่มรี าคาแพงเลีย้ งไว้เพื่อกิน
เป็นอาหารและขายเป็นรายได้เสริมในครัวเรือน เนื่องจากเกษตรกรมีพน้ื ทีเ่ หมาะสมสามารถจะเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่
ได้เพราะใช้เนื้อทีไ่ ม่มาก และมีพชื ผักในครัวเรือนจานวนมาก จาหน่ายไม่ได้ แต่ใช้ผกั เลีย้ งไก่ สามารถลด
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากเจ้าหน้าทีร่ ฐั ส่งเสริมให้ปลูกผักชดเชยพืน้ ทีน่ าข้าวทีถ่ ูกน้ าท่วม คิดเป็นร้อยละ 80 /
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ประชากรทัง้ หมด (2) ต้องการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างนักวิชาการ นักพัฒนา และคนในชุมชน มีการพัฒนาการ
เขียนหลักสูตรสัมมาอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคนเพื่อการพึง่ ตนเองในระบบตลาด แบบมีส่วนร่วมโดยองค์กร
ชุมชน
สรุปผลและอภิ ปรายผล
ผลการศึกษาระยะที่ 1 สภาพปญั หาการประกอบอาชีพและความต้องการการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ
แบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน เพื่อการพึง่ ตนเองของกลุ่มเกษตรกรบ้านกุดแคน ตาบลหนองโน อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ด้านบริบทของบ้านกุดแคน ประวัตกิ ารก่อตัง้ หมูบ่ า้ นมีอายุประมาณ สองร้อยกว่าปีผ่านมา
ผูอ้ พยพมาตัง้ หมูบ่ า้ น มาจากอาเภอสุวรรณภูม ิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปจั จุบนั มีประชากรทัง้ หมดจานวน หกร้อยเจ็ด
สิบหกคน แบ่งเขตการปกครองหมูบ่ า้ นเป็นสองเขต คือ บ้านกุดแคนหมู่ท่ี 2 และหมูท่ ่ี 6 ชาวบ้านกุดแคน
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก คือ ปลูกข้าว อ้อย มันสาปะหลังและเลีย้ งสัตว์ นอกจากนี้บางคน
อพยพเป็นแรงงานรับจ้างในจังหวัดมหาสารคามและต่างจังหวัด มีประเพณีทร่ี ว่ มกันเหมือนชาวอีสานทัวไป
่ แต่
สถานทีส่ าคัญในหมู่บา้ นไม่มดี อนปูต่ าเหมือนหมูบ่ า้ นอื่นๆ เพราะชาวบ้านกุดแคนนับถือพระพุทธรูปแทนการนับ
ถือผีปตู่ า เป็นหมูบ่ า้ นชานเมือง ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 17 กิโลเมตร ข้อค้นพบสภาพปญั หาของ
เกษตรกรบ้านกุดแคนมีปญั หาลักษณะร่วมกันในแต่ละครัวเรือน คือ ปญั หาเชิงโครงสร้าง (1) มีปญั หาหนี้สนิ
จากรัฐจัดสวัสดิการสินเชื่อการเกษตรและหนี้สนิ นอกระบบ มีภาระหนี้สนิ ผูกพันครัวเรือนละ 35,000 บาท (2)
ขาดความรูเ้ รือ่ งการตลาด คิดเป็นร้อยละ 90 / จานวนประชากรทัง้ หมด (3) ต้นทุนการผลิตสูง คิดเป็นร้อย
ละ 80 / จานวนประชากรทัง้ หมด และความต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพคือ (1) การเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่แบบ
มีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน (2) การพัฒนาการเขียนหลักสูตรสัมมาอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคนด้วยการ
พึง่ ตนเองในระบบตลาดแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรชุมชน
อภิปรายผลการศึกษา การดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 ได้ขอ้ ค้นพบปญั หาของเกษตรกรบ้านกุดแคน
โดยใช้แบบสารวจสภาพปญั หาจากกลุ่มประชากร 676 คน และจัดกลุ่มสนทนากับกลุ่มเกษตรกรทีเ่ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจานวน 60 คน ได้สภาพปญั หา คือ เกษตรกรมีหนี้สนิ ผูกพันจากภาครัฐและ
เงินกูน้ อกระบบ ซึง่ เป็ นปญั หาโครงสร้างของภาคการเกษตรในสังคมไทยทุกภาค สอดคล้องกับการสารวจ
สภาวะหนี้สนิ ของเกษตรกรทีม่ หี นี้สนิ ต่อครัวเรือนละ 29,000 บาท/ปี (สาโรช อังศุมาริน และคณะ. 2547 :
38) และวิธกี ารแก้ไขปญั หาเกษตรกรบ้านกุดแคน ต้องการจัดการศึกษาสัมมาอาชีพ การเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ โดย
การพัฒนาหลักสูตรสัมมาอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคนด้วยการพึง่ ตนเองในระบบตลาดแบบมีส่วนร่วมโดย
องค์กรชุมชน ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553) ได้ให้ขอ้ เสนอว่า การ
จัดการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสุขภาวะของคนไทย ควรเป็นการจัดการศึกษาระบบทางเลือก สร้างสัมมาอาชีพให้
เกิดขึน้ เช่นความต้องการของเกษตรกรบ้านกุดแคนดังกล่าวมา คือ การศึกษาแบบทางเลือก สัมมาอาชีพแบบ
พึง่ ตนเองในระบบตลาด โดยผ่านกระบวนการเรียนรูเ้ รื่อง การทาการเกษตรจากการเลีย้ งไก่พนั ธุไ์ ข่ ดังนัน้
การวิจยั ระยะที่ 2 ใช้ผลการศึกษาระยะที่ 1 โดยการพัฒนาหลักสูตรสัมมาอาชีพของเกษตรกรบ้านกุดแคนเพื่อ
การพึง่ ตนเองในระบบตลาดแบบมีส่วนร่วมโดยองค์กรในชุมชน

213

กิ ตติ กรรมประกาศ
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การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
Teacher Development for Critical Thinking Skill Development of Students at
Menyai School under the Office of Maha Sarakham Educational Service Area 1
ดาริ น บุญพรมมา 1 ผศ.ดร.ศิ ริ ถีอาสนา 2 ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง3
Darin Boonpromma 1 Assistant Professor Dr. Siri Theeasana 2 Dr. Natchanok Jansawang 3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่น
ใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 แบ่งขัน้ ตอนการวิจยั ออกเป็ น 3 ระยะ คือ 1) การศึกษา
สภาพปจั จุบนั ปญั หาการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5
ท่านเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สารวจสภาพปญั หาและความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 143 คน จัดสุนทรียสนทนากับกลุ่มผูว้ จิ ยั จานวน 16 คน โดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ให้กบั คณะครูกลุม่ ผูร้ ่วมวิจยั และ3) การทดลองและศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้หลักการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั จานวน 8 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตพิ น้ื ฐาน และนามาวิเคราะห์เนื้อหาเป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการวิจยั พบว่า ครูมปี ญั หาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
อยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการตัง้ คาถาม ด้านการระดมสมอง ด้านการ
จาแนก ด้านการสร้างผังมโนทัศน์ และด้านการทาโครงงาน ตามลาดับ ผลการพัฒนาครูโดยจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
พบว่า ครูมพี ฤติกรรมและมีเจตคติในการจัดการเรียนการเรียนรูก้ ารคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึน้ ส่วนผลการทดลอง
การจัดการเรียนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในวงรอบที่ 1 พบว่า คุณภาพแผนการ
จัดการเรียนรูข้ องครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มี
คุณภาพระดับดีมาก จานวน 2 คน ระดับดี จานวน 6 คน และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุงแต่
อย่างใด ผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก จานวน 2 ห้อง ระดับดี จานวน 6
ห้อง และเมื่อติดตามผลการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในวงรอบที่ 2 พบว่า
คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู มีคุณภาพระดับดีมาก จานวน 7 คน ระดับดี จานวน 1 คน ส่วนผลการ
ประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีมาก จานวน 6 ห้อง ระดับดี จานวน 2 ห้อง และไม่มี
ห้องใดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง แต่อย่างใด
คาสาคัญ : การพัฒนาครู, การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน.
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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.

บทนา
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา. 2542, 2545, 2553) ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในมาตรา 24 มี
สาระสาคัญว่า ให้สถานศึกษาฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ า
ใช้ป้องกันและแก้ไขปญั หาให้จดั กิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ดังนัน้ หลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545
: 5 , 2552 : 6) จึงมุ่งพัฒนาให้นกั เรียนเป็ นผูท้ ส่ี ามารถคิดวิเคราะห์ ปฏิบตั เิ ป็ น ใฝเ่ รียน รูจ้ กั ท้องถิน่ ของตน และเป็ น
พลเมืองดีของประเทศชาติ ในขณะเดียวกัน สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร
มหาชน) (2547 : 5 – 8, 21) ได้กาหนดมาตรฐานตัวบ่งชีส้ าหรับการประเมินภายนอกของการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไว้ใน
มาตรฐานที่ 4 ความว่า ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น โดยมีตวั บ่งชีย้ อ่ ยประกอบด้วย ผูเ้ รียนมีความ สามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ซึง่ สอดคล้องกับมาตรา 48 ของ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ทีก่ าหนดสาระสาคัญไว้ว่า ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายใน
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เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติและสนองต่อความต้องการ ของนักเรียน
ั บนั จึงต้องสร้างให้นกั เรียนเป็ นฝา่ ยรุก สนใจใฝร่ ู้ รูจ้ กั คิดตัง้ คาถาม พิจารณา
การบริหารจัดการศึกษาในปจจุ
แยกแยะ ค้นหาคาตอบ แสดงความคิดเห็น วิเคราะห์ จาแนก จัดหมวดหมู่ สรุป ประยุกต์ และคาดการณ์ได้ เพราะ
เป้าหมายการศึกษาอยูท่ ก่ี ารเรียนรู้
การสอนต่างกับการเรียนรู้ กล่าวคือ การสอนเป็ นเครื่องสนับสนุนการเรียนรู้
เป็ นเครื่องมือเพื่อให้นกั เรียนเรียนรู้ เมื่อครูสอนเสร็จนักเรียนต้องเกิดการเรียนรูใ้ นวัตถุ ประสงค์ของรายวิชานัน้
นักเรียนจะต้องมีความรูม้ ศี กั ยภาพมีเจตคติเพื่อการเรียนรู้ ต้องสนใจขวนขวายหาความรู้ การเรียนรูข้ องนักเรียน จึงไม่
จบเพียงการสอนเสร็จ (เกษม วัฒนชัย. 2545 : 30) การจัดการเรียนรู้ จะต้องจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนให้เหมาะสมกับ
วุฒภิ าวะ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างผูเ้ รียน กิจกรรมทีจ่ ดั จะต้องเกือ้ กูลส่งเสริมการเรียนรูส้ อดคล้องกับ
ธรรมชาติของกลุ่มสาระการเรียนรูน้ นั ้ สนองตอบกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนและให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั จิ ริงเพื่อเสริมทักษะเกิดความชานาญ ซึง่ จะทาให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2552 : 1)
จากรายงานผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
รอบทีส่ องของโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มาตรฐานด้านผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 4 การคิดวิเคราะห์ จานวน 119 แห่ง พบว่า โรงเรียนทีผ่ ่านการประเมินมีเพียง 44 แห่ง คิดเป็ นร้อย
ละ 36.97 และโรงเรียนทีไ่ ม่ผ่านการประเมิน จานวน 75 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 63.03 (สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1. 2552 : ไม่มเี ลขหน้า) รวมทัง้ จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานรอบ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553) ของโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ (รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่. 2549 : 30) สถานศึกษาไม่ได้รบั รองในมาตรฐานที่ 4 ครูผสู้ อนยังจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนทีไ่ ม่หลากหลาย ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับ
พอใช้ สมศ. ได้ให้ขอ้ เสนอแนะสาคัญ และกาหนดระยะเวลาทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาพัฒนาสูม่ าตรฐาน โดยจัดอบรม
ให้ผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมากขึน้
เน้นกระบวนการบูรณาการเรียนการสอน แบบโครงงาน และควรมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนา 1 ปี การศึกษา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สนใจพัฒนาและศึกษาผลการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ทาการพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน จากนัน้ จึงทดลองใช้และศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ให้เกิด
ทักษะด้านการจาแนก การสร้างผังมโนทัศน์ การตัง้ คาถาม การทาโครงงาน และการระดมสมอง โดยใช้
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research : AR) ซึง่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่เป็ นแบบอย่างแก่โรงเรียนต่าง ๆ ทีม่ บี ริบทใกล้เคียงกันสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สงู ขึน้ อย่างต่อเนื่องสืบไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
ั
1. เพื่อศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญหาการพั
ฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้าน
เม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
2. เพื่อพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ตี ่อในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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3. เพื่อทดลองและศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

ขอบเขตการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิจยั ออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. ด้านประชากรกลุ่มเป้าหมาย
1.1 ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์
ของนักเรียน และสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้ รงคุณวุฒิ
1.1.1 ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ประชากรทีท่ าการศึกษาได้แก่ ผูบ้ ริหารและครู จานวน 16 คน
นักเรียน จานวน 112 คน ผูป้ กครองนักเรียน จานวน 15 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 143 คน
1.1.2 กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 16 คน
1.1.3 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ใช้สาหรับสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อขอความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการ
เรียนรูก้ ารคิดวิเคราะห์ของนักเรียน จานวน 5 คน
1.2 ระยะที่ 2 การพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ทักษะ และเจคติเพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน
1.2.1 กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 16 คน
1.2.2 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 1 คน ครูเชีย่ วชาญ 3 คน จานวน 5 คน
1.2.3 กลุ่มวิทยากร ได้แก่ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา ผูบ้ ริหารเชีย่ วชาญและครูเชีย่ วชาญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จานวน 4 คน
1.3 ระยะที่ 3 การทดลองและศึกษาผลการทดลองการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน
1.3.1 กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 8 คน
1.3.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริหารและครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 8 คน
1.3.3 กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 1 คน ศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 1 คน ครูเชีย่ วชาญ 3 คน จานวน 5 คน
1.3.4 กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้แก่ อาจารย์สถาบันอุดมศึกษา จานวน 1 คนผูบ้ ริหารเชีย่ วชาญ จานวน
1 คน ครูเชีย่ วชาญ จานวน 2 คน ศึกษานิเทศก์จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
จานวน 1 คน จานวน 5 คน
1.3.5 นักเรียน ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 - 6 และชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 – 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2553
เป็ นกลุ่มทดลองเรียนรูจ้ ากการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
2.1 วิธกี ารจัดการเรียนรูก้ ารคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มี 5 ด้าน ดังนี้ การจาแนก การสร้างผังมโน
ทัศน์ การตัง้ คาถาม การทาโครงงาน และการระดมสมอง
2.2 การพัฒนาครู ผูว้ จิ ยั และคณะครูจะพัฒนาครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ เกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ
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3. ขอบเขตด้านสถานที่
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ
หอประชุมสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
มิถุนายน 2553 – กุมภาพันธ์ 2554

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการพัฒนาครู เพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
1. กิจกรรมทีด่ าเนินการ 3 กิจกรรม หลัก ประกอบด้วย สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อขอความ
ั การพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
คิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สารวจสภาพปญหา
ั
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจัดกิจกรรมสุนทรียสนทนา เพื่อศึกษาปญหาในการจั
ดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
2. เครื่องมือ
1. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
2. แบบสอบถาม
3. แบบบันทึกสุนทรียสนทนา
3. ระยะเวลา
เดือน มิถุนายน 2553
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้การสรุปประเด็นข้อความเพื่อสังเคราะห์เป็ นประเด็นเกีย่ วกับ
วิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ั
4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามสภาพสภาพปจั จุบนั ปญหาการพั
ฒนาครูตนเองของครู ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิง
ปริมาณ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
4.3 ข้อมูลการศึกษาปญั หาการพัฒนาครูตนเองของครูโดยวิธกี ารสุนทรียสนทนา (Dialogue) ใช้การ
สรุปประเด็นข้อความ เพื่อหาความถีแ่ ล้วคิดเป็ นร้อยละ
4.4 ผลลัพธ์
4.4.1 วิธกี ารจัดการเรียนรุใ้ นการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 5 ด้าน
4.4.2 ปญั หาการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระยะที่ 2 การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ การพัฒนาครูทกั ษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
1. กิจกรรมทีด่ าเนินการได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
2. เครื่องมือ
1. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
2. แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
3. แบบสอบถามเจตคติต่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
4. วิทยากร จานวน 4 ท่าน
3. ระยะเวลา
วันที่ 27 - 28 กันยายน 2553 จานวน 2 วัน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
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4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน
4.2 ข้อมูลจากแบบสอบถามเจตคติต่อการพัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งแบนมาตรฐาน
4.3 ผลลัพธ์ ครูมคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการ
คิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึน้
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
1. กิจกรรม ได้แก่ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 2 วงรอบ ตามขัน้ ตอนวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนผล
2. เครือ่ งมือ
2.1 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียน
2.3 แบบสังเกตการสอน
2.4 แบบสัมภาษณ์ครู
2.5 แบบประเมินผลงานเพื่อสะท้อนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
3. ระยะเวลา
เดือน พฤศจิกายน 2553 - มีนาคม 2554
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบประเมินผลงาน ซึง่ เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพนา
ข้อมูลมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบความเทีย่ งตรงของข้อมูลโดยใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลสาม
เส้า แล้วนามาวิเคราะห์โดยใช้การพรรณนาวิเคราะห์
4.2 ผลลัพธ์ แนวทางการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักรเยนมีความเหมาะสม
ยิง่ ขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาในการทดลอง มิถุนายน 53 ถึง มีนาคม 54

ผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการพัฒนาครู
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อขอความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนรูใ้ นการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั ้ 5 ท่านมีความคิดเห็นสอดคล้อง และสนับสนุนการพัฒนาทักษะของ
การคิดวิเคราะห์ทงั ้ 5 ด้าน ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์มานัน้ มีความเหมาะสม และมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะนาไปใช้ในการจัด
ั การพัฒนาครูเพื่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นกั เรียนเกิดทักษะทัง้ 5 ด้าน และ ผลการสารวจสภาพปญหา
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า ครูมปี ญั หาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิด
แบบวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ส่วน ผลการศึกษาปญั หาการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะในการ
คิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียนโดยใช้การประชุมด้วยวิธกี ารสุนทรียสนทนา (Dialogue) พบว่า คณะครูได้พดู คุย
ั
สนทนากัน โดยทุกคนยอมรับความจริงว่า ทีผ่ ่านมาตนเองมีปญหาในการจั
ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยทุกคนยอมรับว่า
ยังจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้นตัวครูเป็ นสาคัญ ยังยึดติดกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรรยาย สอนให้
นักเรียนท่องจา จดบันทึกเนื้อหาสาระองค์ความรูต้ ่าง ๆ ในหนังสือเรียนลงในสมุด
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2. ผลการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ การพัฒนาครูทกั ษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
ผลการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบครูทเ่ี ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 16 คน พบว่า ครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 16 คน ทีเ่ ข้ารับการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน มีคะแนนทดสอบก่อนอบรมเฉลีย่ เท่ากับ 8.07
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 40.36 และมีคะแนนหลังอบรมเฉลีย่ เท่ากับ 14.64 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 73.21 ส่วน
ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมครูผเู้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการอบรม พบว่า ครูผเู้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการ
อบรม มีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ สาหรับ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
พัฒนาครูครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการพัฒนาครูครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการติ ดตามจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน : การติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนรูข้ องครู รอบที่ 1 – 2
หลังจากพัฒนาครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแล้ว อีกประมาณ 1 เดือน ผูว้ จิ ยั และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ออกติดตามผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ทาการประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละสะท้อนผลปฏิบตั ติ ามวิธกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั ิ การ
สังเกต และการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสะท้อนผล
3.1 ผลการติ ดตามประเมิ นผลแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รอบที่ 1 (Loop1)
3.1.1 วางแผน (Plan1) เชิญประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเตรียมการ กาหนด วัน เวลา สถานทีด่ าเนินการ
กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาทีท่ าการประเมิน กาหนดวิธกี ารประเมินแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
3.1.2 ปฏิบตั ติ ามแผน (Act1) ผูว้ จิ ยั ได้เชิญคณะครูซง่ึ เป็ นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาครู มีผมู้ าร่วม
ประชุม จานวน ทัง้ หมด 16 คน ครบตามทีก่ าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั และคณะครูได้กาหนดประเด็นสาหรับประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์ของนักเรียน คือ 1) สาระสาคัญ 2) จุดประสงค์การ
เรียนรู้ 3) สาระหารเรียนรู้ 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล 6) สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ วิธกี ารประเมิน ได้แบ่งครูทเ่ี ข้ารับการประเมินออกเป็ น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้
นาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูในกลุ่มทราบรายละเอียด จากนัน้ ให้เพื่อนครูได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์
ให้ขอ้ เสนอแนะ และประเมินแผนการจัดการเรียนรูล้ งในแบบประเมินซึง่ มีลกั ษณะแบบประมาณค่า 5 ระดับ
จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละคน ทาการแปลผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
3.1.3 สังเกต (Observe1) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูข้ องคณะครู โรงเรียนบ้าน
เม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ผลการประเมินทีม่ คี ุณภาพระดับดี
มาก จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ระดับดี 2 จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ผี ลการ
ประเมินระดับปรับปรุง
3.1.4 สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) จากการแสดงความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูเ้ ข้า
รับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีสาระสาคัญอันจะนาไปสู่การปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ ในการดาเนินงานครัง้ ต่อไป คือ
ควรจัดทุกระดับชัน้ และกาหนดเป็ นนโยบายของโรงเรียนสนับสนุ นงบประมาณในการผลิตสื่อและแหล่งเรียนรู้ ครูต้อง
เปิ ดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกาหนดกิจกรรม มีการอบรมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
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3.2 ผลการติ ดตามประเมิ นผลแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รอบที่ 2 (Loop2)
3.2.1 วางแผน (Plan2) ผูว้ จิ ยั เชิญประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเตรียมการ กาหนด วัน เวลา สถานที่
ดาเนินการ กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาทีท่ าการประเมิน กาหนดวิธกี ารประเมินผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน
3.2.2 ปฏิบตั ติ ามแผน (Act2) ผูว้ จิ ยั ได้เชิญคณะครูซง่ึ เป็ นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาครู โดยผูว้ จิ ยั
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และคณะครูได้กาหนดประเด็นสาหรับประเมินผลการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ของ
นักเรียน วิธกี ารประเมิน ได้แบ่งครูทเ่ี ข้ารับการประเมินออกเป็ น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้
นาเสนอผลงาน หรือชิน้ งานทีเ่ กิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ เพื่อนครูในกลุ่มทราบรายละเอียด จากนัน้ ให้เพื่อน
ครูได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ และประเมินผล ซึง่ มีลกั ษณะแบบประมาณค่า 5 ระดับ จากนัน้ ทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละคน ทาการแปลผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
3.2.3 สังเกต (Observe2) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูข้ องคณะครู โรงเรียน
บ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ผลการประเมินทีม่ คี ุณภาพ
ระดับดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ระดับดี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ี
ผลการประเมินระดับปรับปรุง
3.2.4 สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect2)
จากการแสดงความคิดเห็นของผูว้ จิ ยั คณะครู
ภายในโรงเรียน และคณะครูผเู้ ข้ารับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ มีสาระสาคัญอันจะนาไปสู่การปฏิบตั ทิ ด่ี ขี น้ึ
ในการดาเนินงานครัง้ ต่อไป คือ ผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะนัน้ ทุกคนยืนยันว่า ควรจะนารูปแบบการสอนทีพ่ ฒ
ั นา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ สอนในวิชาและระดับชัน้ ทีต่ นเองรับผิดชอบ และผูบ้ ริหารก็ยนิ ดีทจ่ี ะสนับสนุ นส่งเสริ ม
และเผยแพร่ผลการพัฒนา โดยจะดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนให้กบั ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงได้รบั รูต้ ่อไป
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
ผลการศึกษาสภาพปญั หาการพัฒนาครูตนเองของครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวม พบข้อมูลสาคัญ กล่าวคือ
ั
ครูมปี ญหาและความต้
องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับมาก
ทัง้ 5 ด้าน ซึง่ การทีค่ รูมปี ญั หาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบ
วิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน นันแสดงว่
่
าครูยงั ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ครูสว่ นใหญ่มกั จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นตนเองเป็ นสาคัญ
สอดคล้องกับผลการสังเคราะห์แนวคิดของบลูม มาร์ซาโน และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) และควรจะอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้ครูมคี วามรู้ ทักษะแลเจตคติ
2. การพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และเจคติ การพัฒนาครูทกั ษะในการคิ ดแบบวิ เคราะห์ของนักเรียน
จากการศึกษาปญั หาและความต้องการพัฒนาตนเองของครูเพือ่ พัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์ของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในภาพรวม พบข้อมูลสาคัญ
กล่าวคือ ครูมปี ญั หาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่
ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการคัดเลือกครูในโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ เพื่อทาการพัฒนาให้มี ความรู้
ทักษะ และเจคติการพัฒนาครูทกั ษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนให้สงู ขึน้ กว่าเดิม โดยมีความเชื่อว่า ความรู้ ทักษะ

222

และเจคติเป็ นสิง่ ทีส่ ามารถสร้างขึน้ ได้โดยผ่านกระบวนการฝึ กอบรมและการพัฒนา (ประจักษ์ ทรัพย์อุดม. 2550 และ
Scott B. Parry. 2004. อ้างถึงใน สุกญ
ั ญา รัศมีธรรมโชติ. 2553) และผลการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยใช้หลักการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร รอบที่ 1- 2 นัน้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตหลายประการและขออภิปรายเพิม่ เติม ดังนี้
2.1 ข้อสังเกตจากการใช้หลักกระบวนการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ส่วนใหญ่ประสบ
ความสาเร็จด้วยดี ผลการพัฒนาความรู้ พบว่า ครูมคี วามรูเ้ ป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จะเห็นได้จากคะแนนทดสอบ
หลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรม และครูมคี ะแนนพัฒนาการทุกคน ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถปฏิบตั งิ านตามใบงาน/แบบฝึ กหัดในระหว่างการฝึ กอบรมได้ตามเกณฑ์ท่ี
กาหนดเช่นกัน ด้านเจตคติทม่ี ตี ่อการอบรมพบว่าผูเ้ ข้ารับ การฝึ กอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ตามหลักการของการวิจยั แบบนี้ ดังเช่น วิโรจน์ สารรัตนะ (2553 : 47-49)
2.2 ข้อสังเกตจากการพัฒนาครู
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต
1 ทัง้ ในระหว่างการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และการติดตามประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ การ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) จะเห็นได้ว่าประสบความสาเร็จเช่นกัน ผูเ้ ข้ารับอบรมมีความพึงพอใจ จะเห็นได้จาก
การสะท้อนผลของกลุ่มเป้าหมาย ได้สะท้อนความรูส้ กึ ให้ขอ้ เสนอแนะในช่วงของการสะท้อนผลของการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร (Action Research: AR) จะสอดคล้อง ชารี มณีศรี (2542 : 120) กล่าวว่าการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร เป็ น
กลวิธที จ่ี ดั ให้บุคคล เพื่อเพิม่ พูนความรูใ้ หม่ ทักษะ มุง่ เปลีย่ นพฤติกรรมผูท้ าหน้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ สอดคล้องกับ
ธงชัย สันติวงษ์ (2545 : 213) ซึง่ กล่าวว่าการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเป็ นวิธกี ารหนึ่งทีใ่ ช้การพัฒนาครูบุคลากรซึง่
การอบรมเป็ นกระบวนการทีม่ รี ะบบมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ และเจตคติทด่ี เี พื่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงใน
การทางานของบุคลากร ผูท้ ไ่ี ด้รบั การฝึกอบรมจะทาให้สามารถปฏิบตั งิ านได้ดขี น้ึ โดยเฉพาะในระยะที่ 2 พัฒนาครู
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต
1 คล้ายคลึงกับกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารโดย ศิริ ถีอาสนา (2553)
2.3 จากการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติของครู พบว่า ครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ มีความรู้ ทักษะ
และเจตคติเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของกานเย รูปแบบการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาจิตพิสยั เป็ นรูปแบบมุ่งช่วยพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรู้สกึ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมทีพ่ งึ
ประสงค์ และเป็ นไปตามแนวคิดของศิริ ถีอาสนา (2553) กล่าวถึงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และธงชัย สันติวงษ์
(2545 : 213)
2.4 ผลจากการติดตามประเมินผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียน ของครูโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ พบว่า
ผลการประเมินทีม่ คี ุณภาพระดับดีมาก จานวน 2 คน คิด
เป็ นร้อยละ 25.00 ระดับดี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทีผ่ ลออกมาเช่นนี้ เชื่อมันว่
่ า เกิดจากการพัฒนาอย่างเข้มข้น การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร มีส่วนช่วยได้
มาก ดังเช่น ชารี มณีศรี (2542) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการฝึกอบรมไว้ว่า เป็ นสิง่ ทีจ่ าเป็ น บุคคลทีท่ างานใหม่
ย่อมต้องการทักษะในการทางาน ต้องการเข้าใจนโยบายวิธกี ารดาเนิน ในส่วนผูม้ ปี ระสบการณ์กต็ อ้ งการความรูข้ นั ้ สูง
เพื่อปรับประยุกต์กบั การทางาน
2.5 ผลจากการติดตามประเมินผลทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระดับชัน้ ทีค่ รูกลุ่มเป้าหมายทัง้ 8 คน จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 วงรอบที่ 2 พบว่า ผลการประเมินที่
นักเรียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก จานวน 6 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ระดับดี จานวน 2 ห้อง
คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และไม่มหี อ้ งใดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง ผูว้ จิ ยั เห็นว่าทีผ่ ลออกมาเช่นนี้เพราะว่า ครู
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ได้นาความรูแ้ ละประสบการณ์ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารตามหลักสูตรฝึ กอบรม และคาแนะนา
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรูน้ าไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับทิศนา แขมมณี (2546) แบคเนอร์ และคอร์เนต (Backner ; Cornett 2001 : 121)
กล่าวว่า สมมุตฐิ านเบือ้ งต้นของการจัดกิจกรรมนักเรียน ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับกิจกรรม ได้ใช้พลังงานอันเหลือเฟือไปในทางทีถ่ ูกต้องปลอดภัย เพิม่ โอกาสให้นกั เรียนได้รบั การยอมรับ
นับถือ การได้รบั ความสาเร็จ

สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาการพัฒนาครู
1.1 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุม่ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ เพื่อขอความคิดเห็นเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนทุกประการ
1.2 ผลการสารวจสภาพปญั หา การพัฒนาครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน พบว่า ครูมี
ปญั หาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนอยู่ในระดับมากทัง้ 5 ด้าน 1.3
ครูยงั ขาด ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิค วิธกี าร และแนวทางปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ หม่ ๆ
ขาดทีป่ รึกษา ทีจ่ ะคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ มีความกังวล กลัวว่าจะสอนเนื้อหา สาระความรูต้ ่าง ๆ ในหนังสือ
เรียนให้นกั เรียนไม่ทนั และ มีภาระหน้าที่ งานพิเศษ มาก
2. ผลการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ การพัฒนาครูทกั ษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน
2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนการทดสอบครูทเ่ี ข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ จานวน 14 คน พบว่า มีคะแนนทดสอบก่อนอบรมเฉลีย่ เท่ากับ 8.07
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 40.36 และมีคะแนนหลังอบรมเฉลีย่ เท่ากับ 14.64 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 73.21
2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมครูผเู้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการอบรม พบว่า ครูผเู้ ข้ารับการ
พัฒนาระหว่างการอบรม มีพฤติกรรมโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
2.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการติ ดตามจัดการเรียนรูข้ องครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิ ดวิ เคราะห์ของนักเรียน : การติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนรูข้ องครู รอบที่ 1 – 2
3.1 ผลการติ ดตามประเมิ นผลแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รอบที่ 1 (Loop1)
3.1.1 วางแผน (Plan1) เชิญประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเตรียมการ กาหนด วัน เวลา สถานทีด่ าเนินการ
กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาทีท่ าการประเมิน กาหนดวิธกี ารประเมินแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
3.1.2 ปฏิบตั ติ ามแผน (Act1) ผูว้ จิ ยั ได้เชิญคณะครูซง่ึ เป็ นกลุ่มเป้าหมายมาร่วมประชุม กาหนดประเด็น
สาหรับประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ คือ
1) สาระสาคัญ 2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 3) สาระการเรียนรู้ 4)
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) การวัดและประเมินผล 6) สื่อและแหล่งเรียนรู้ มี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้นาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูในกลุ่มทราบรายละเอียด จากนัน้ ให้เพื่อน
ครูได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ และประเมินแผนการจัดการเรียนรูล้ งในแบบประเมินซึง่ มีลกั ษณะแบบ
ประมาณค่า 5 ระดับ จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละคน ทาการแปลผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
3.1.3 สังเกต (Observe1) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูข้ องคณะครู โรงเรียนบ้าน
เม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ระดับดีมาก จานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 75.00 ระดับดี 2 จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง
ส่วนผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระดับชัน้ ทีค่ รูก ลุ่มเป้าหมายทัง้ 8
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คน จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนบ้าน
เม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 พบว่า ระดับดีมาก จานวน 2 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ระดับดี จานวน
6 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 75.00 และไม่มหี อ้ งใดทีม่ ผี ลการประเมินระดับปรับปรุง
3.1.4 สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect1) ผูว้ จิ ยั และผูช้ ย่ี วชาญ ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะนัน้ ว่าควรลดบทบาท เปิ ดโอกาสให้นักเรียนมีสว่ นร่วมในการกาหนดกิจกรรม
สนับสนุ นงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ทค่ี รูจะใช้ในการจัดทาสื่อประกอบการสอน และมีการแต่งตัง้ คณะครูทส่ี อนในกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ดียวกันคอยให้ความช่วยเหลือ และเป็ นทีป่ รึกษาเพื่อให้คาแนะนาเพิม่ เติมด้วย
3.2 ผลการติ ดตามประเมิ นผลแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขต
พืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รอบที่ 2 (Loop2)
3.2.1 วางแผน (Plan2) ผูว้ จิ ยั เชิญประชุมผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อเตรียมการ กาหนด วัน เวลา สถานที่
ดาเนินการ กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาทีท่ าการประเมิน กาหนดวิธกี ารประเมินผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน
3.2.2 ปฏิบตั ติ ามแผน (Act2) ผูว้ จิ ยั ได้เชิญคณะครูซง่ึ เป็ นกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาครู โดยผูว้ จิ ยั
ผูเ้ ชีย่ วชาญ และคณะครูได้กาหนดประเด็นสาหรับประเมินผลการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบ
วิเคราะห์ของนักเรียน ทัง้ 5 ด้าน วิธกี ารประเมิน ได้แบ่งครูทเ่ี ข้ารับการประเมินออกเป็ น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้ครูผสู้ อนแต่ละคนได้นาเสนอผลงาน หรือชิน้ งานทีเ่ กิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เพื่อนครูในกลุ่มทราบ
รายละเอียด จากนัน้ ให้เพื่อนครูได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ให้ขอ้ เสนอแนะ และประเมินผลซึง่ มี ลกั ษณะแบบประมาณค่า 5
ระดับ จากนัน้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลของแต่ละคน ทาการแปลผลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
3.2.3 สังเกต (Observe2) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูข้ องคณะครู โรงเรียน
บ้านเม่นใหญ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ผลการประเมินทีม่ คี ุณภาพ
ระดับดีมาก จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ระดับดี จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.50 และไม่มผี ใู้ ดทีม่ ี
ผลการประเมินระดับปรับปรุง และผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
ระดับชัน้ ทีค่ รูกลุ่มเป้าหมายทัง้ 8 คน พบว่า ผลการประเมินทีน่ ักเรียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก
จานวน 6 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 75.00 ระดับดี จานวน 2 ห้อง คิดเป็ นร้อยละ 25.00 และไม่มหี อ้ งใดทีม่ ผี ลการ
ประเมินระดับปรับปรุง
3.2.4 สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect2)
ผูว้ จิ ยั และผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระเมินผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะนัน้ ทุกคนยืนยันว่า
ควรทีจ่ ะนาวิธกี ารจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปใช้ สอนในวิชาและทุกระดับชัน้ และกาหนดเป็ น
นโยบายของโรงเรียนและสับสนุนเรื่องงบประมาณในการผลิตสือ่ สนับสนุ นส่งเสริม และเผยแพร่ผลการพัฒนา โดยจะ
ดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการเพื่อดาเนินการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนให้กบั ชุมชนและโรงเรียน
ใกล้เคียงได้รบั รูต้ ่อไป

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 ผูบ้ ริหารและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ควรจัดกิจกรรมพัฒนาครูให้มคี วามรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ หลักการ
แนวคิดทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องในการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ และการผลิตสือ่ นวัตกรรม ซึง่ จะนาไปสูค่ ุณภาพ
การศึกษาทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
1.2 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมกี ารพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างน้อยปี การศึกษา
ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็ นการพัฒนาตนเองทัง้ ด้านความรู้ และทักษะใหม่ ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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1.3 ในขณะทีด่ าเนินการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ บู้ ริหารควรลดภาระงานอย่างอื่นทีอ่ าจส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 ควรดาเนินการพร้อมกันทัง้ โรงเรียน เพื่อให้เกิดการส่งต่อการพัฒนาครูและคุณภาพนักเรียนได้อย่าง
ยังยื
่ น

2.ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรวิจยั เกีย่ วกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะในการคิดแบบวิเคราะห์ของ
นักเรียน

2.2 ควรวิจยั เชิงปริมาณ เพื่อหาปจั จัยเชิงสาเหตุทส่ี ง่ ผลต่อความสาเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ั บนั ปญั หาและความต้องการพัฒนาตนเองในด้านอื่น ๆ ของครูเพื่อจะได้
2.3 ควรทาการศึกษาสภาพปจจุ
หาแนวทางพัฒนาเพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน
ต่อไป
2.4 จากการสะท้อนผลการวิจยั พบว่า ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกิจกรรมการคิด
วิเคราะห์อยูใ่ นระดับต่า ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในระดับ
ั
ต่าง ๆ ควรทาการวิจยั และพัฒนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปญหาดั
งกล่าวทัง้ ระบบ ซึง่ หากปล่อยปญั หานี้เอาไว้ ก็จะ
ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศชาติต่อไป
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Training Curriculum Development for Competency Improvement of Child Caretakers in Childhood
Development Centers under Local Administration
Pradit Ekgathat, Thatsnee Nakhunsong, Prasopsuk Rithidetch
Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
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: 1415). 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.) Selfdevelopment 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.
บทคัดย่อ
ในการวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแบบวัดภาคปฏิบตั ิ วิชางานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
ของกลุ่มเครือข่ายพรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี และหาคุณภาพของแบบวัด
ภาคปฏิบตั ิ วิชางานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้คอื กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีก่ าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 4 โรงเรียน จานวน 124 คน ซึง่ ได้มาโดย
วิธกี ารสุ่มแบบหลายขันตอน
้
สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมกับแบบวัดภาคปฏิบตั ิ ค่าสัมประสิทธิสั์ มพันธ์ระหว่างคะแนนจากการตรวจของผูว้ จิ ยั กับครูผสู้ อนคนที่ 1 ค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนจากการตรวจของผูว้ จิ ยั กับครูผสู้ อนคนที่ 2 ค่าสัมประสิทธิสั์ มพันธ์ระหว่างคะแนนจากการตรวจของครูผสู้ อนคนที่ 1 ครูผสู้ อนคนที่ 2
เกณฑ์ทก่ี าหนดกับรายละเอียดการให้คะแนนของแบบวัดภาคปฏิบตั ิ ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง ค่าสัมประสิทธิ ์ความเชือ่ ถือได้ ค่าความยาก
ค่าอานาจจาแนก และค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัดในการวิจยั ครัง้ นี้ได้ทดลองการใช้เครือ่ งมืออยู่ 3 ชนิดการทดลองครัง้ ที่ 1 และการ
ทดลองครัง้ ที่ 2 เป็นการทดลองเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพรายข้อ การทดลองครัง้ ที่ 3 เป็นการทดลองเพือ่ ตรวจสอบคุณภาพทัง้ ฉบับ
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ผลการวิจยั พบว่า
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวัดภาคปฏิบตั ปิ ระกอบด้วยแบบวัดทักษะภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี เรือ่ งการ
ขยายพันธุไ์ ม้ดอก จานวน 4 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการตอนกิง่ จานวน 14 ข้อ ฉบับที่ 2 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดย
การติดตา จานวน 12 ข้อ ฉบับที่ 3 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการต่อกิง่ จานวน 13 ข้อ ฉบับที่ 4 เรื่องการขยายพันธุพ์ ชื โดยการทาบกิง่
จานวน 12 ข้อ
2. คุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบตั ิ ทีส่ ร้างขึน้ มีค่าความยากตัง้ แต่ ตัง้ แต่ .40 ถึง .80 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .20 ถึง .93 ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของผูส้ งั เกตให้คะแนน 3 คน มีค่าตัง้ แต่ 0.927 ถึง 0.980 , 0.882 ถึง 0.924 , 0.953 ถึง 0.961 , 0.934 ถึง 0.958
, ตามลาดับ ค่าสัมประสิทธิความเชื
อ่ ถือได้มคี ่าตัง้ แต่ 0.7884 ถึง 0.9199 ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 14.196 , 13.344 , 14.459 และ 13.803
์
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานตัง้ แต่ 5.458 , 5.486 , 5.214 และ 4.918 ตามลาดับ ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัดมีค่าตัง้ แต่ 3.0399
ถึง 4.0226 และเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขัน้ เป็นดังนี้คอื ขันเตรี
้ ยม 20 % ขัน้ ปฏิบตั แิ ละผลงาน 60 % และขัน้ กิจนิสยั 20 %
แบบวัดภาคปฏิบตั กิ ารสร้างแบบวัดทักษะภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก มีค่าความ
ยาก ค่าอานาจจาแนก ค่าความเทีย่ งตรง ค่าความเชือ่ ถือได้อยู่ในเกณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและสอดคล้องกับสภาพจริงจึงสามารถนาไปใช้เป็นเครือ่ งมือใน
การวัดภาคปฏิบตั ชิ นั ้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้
บทนำ
การวัดและประเมินผล เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญ ในระบบการเรียนการสอนเพราะเป็นสิง่ หนึ่ง ทีช่ ใ้ี ห้เห็นข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อย
ของระบบว่ามีอยู่ทใ่ี ดบ้าง การวัดและประเมินผลทีด่ เี ปรียบเสมือนคาติชมในเชิงสร้างสรรค์ให้กบั ผูส้ อน ผูเ้ รียน และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มองเห็นร่วมกันว่า
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างไรดังนัน้ เมือ่ ต้องการทราบถึง ศักยภาพของผูเ้ รียน สิง่ หนึ่งทีจ่ าเป็นต้องกระทา คือ การวัดและประเมินผลผูเ้ รียนให้ ครอบคลุม
สมรรถภาพทัง้ 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านพุทธพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั แต่จากสภาพปจั จุบนั ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่
มักจะ เน้นหนักไปในด้านพุทธพิสยั หรือเรียกว่าการวัดในเชิงทฤษฎี หรือการวัดภาคความรู้ ส่วนอีก 2 ด้าน มีผใู้ ห้ความสนใจน้อย โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การวัดด้านทักษะพิสยั หรือ เรียกว่าการวัดภาคปฏิบตั ทิ งั ้ ๆ ทีก่ ารปฏิบตั ทิ ด่ี เี กิดจากความรู้ ความเข้าใจ การสังเคราะห์ ความรูส้ กึ รักใคร่ ชืน่ ชม
ในงาน ตลอดจนความคล่องแคล่วในงาน เมือ่ ต้องการจะทราบถึงสมรรถภาพของผูเ้ รียนจึงจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องใช้เครือ่ งมือตรวจสอบ แต่
เครือ่ งมือทีจ่ ะนามาตรวจสอบการปฏิบตั ยิ งั มีน้อย และค่อนข้างจะไม่ เป็นปรนัยในการให้คะแนน การวัดประเมินด้วยการปฏิบตั ไิ ม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เป็นวิธกี ารดัง้ เดิมทีท่ ากันมานานแล้วในการวัด ประเมินผลซึง่ ครูผสู้ อนต้องใช้วธิ กี ารและเครือ่ งมือประเมินทีห่ ลากหลาย เพือ่ พิจารณาตัดสินผลการ
เรียนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้มากกว่าใช้เปรียบเทียบระหว่างผูเ้ รียน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552: 2) ดังนัน้ จึงจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนาเครือ่ งมือวัดภาคปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเชือ่ ถือได้ยงิ่ ขึน้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุ ทธศักราช
2551 เป็นกลุ่มประสบการณ์หนึ่งทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียน ทางานเป็นด้านการปฏิบตั งิ านมากกว่าด้านความรู้ การวัดและประเมินผลก็เน้นการวัดผลภาค
ปฏิบตั มิ ากกว่าภาคความรูเ้ ช่นกัน ดังนัน้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีจงึ เหมาะสมอย่างยิง่ ทีจ่ ะนามาสร้าง เครือ่ งมือวัดภาคปฏิบตั ิเพือ่ ตรวจสอบ
ความสามารถของผูเ้ รียนว่าสามารถปฏิบตั ใิ นแขนงงานอื่น ๆ หรือวิชาอื่น ๆ อันก่อประโยชน์แก่การวัดและประเมินผลต่อไป
จากเหตุผลและความสาคัญ ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี จึงมีความต้องการ
พัฒนาแบบวัดภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี ซึง่ เป็นสิง่ จาเป็นทีจ่ ะสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่ มการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ให้มปี ระสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงมีความสนใจ ทีจ่ ะสร้างแบบวัด
ภาคปฏิบตั กิ ลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ มี
ั
ปญหาและคาดว่
าแบบวัดภาคปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างขึน้ ในครัง้ นี้จะมีประโยชน์แก่การวัด และประเมินผลการศึกษา
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพือ่ สร้างแบบวัดภาคปฏิบตั ิ วิชางานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6
2. เพือ่ หาคุณภาพแบบวัดภาคปฏิบตั ิ วิชางานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพเทคโนโลยี
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
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ขอบเขตของกำรวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 124 คน ในกลุ่มเครือข่าย
โรงเรียนพรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีก่ าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
พรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 4 โรงเรียน ซึง่ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random Sampling) จากทัง้ 4 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ประชากร 50
คน กลุ่มตัวอย่าง 35 คน โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ ประชากร 40 คน กลุ่มตัวอย่าง 26 คน โรงเรียนไตรมิตรวิทยา ประชากร 11
คน กลุ่มตัวอย่าง 11 คนและโรงเรียนหนองตอวิทยา ประชากร 23 คน กลุ่มตัวอย่าง 23 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ ทัง้ สิน้ 95 คน
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
หน่วยที่ 2 เกษตรน่ารู้ เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ เวลาเรียน 15 ชัวโมง
่
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทาการศึกษาทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างแบบทดสอบภาคปฏิบตั ิ เพือ่ จะได้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี พุทธศักราช 2551
2. วิเคราะห์กจิ กรรมและกาหนดพฤติกรรมทีจ่ ะประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
3. ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับพฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัด
4. สร้างแบบวัดภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
5. การทดลองครัง้ ที่ 1 ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดภาคปฏิบตั ไิ ปทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 โดยนาแบบวัดทัง้ 4 ฉบับ ทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบกับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 6 ทีเ่ รียนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ใช้กบั นักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยา จานวน 11 คน และมีผสู้ งั เกตให้คะแนน 3 คน คือผูว้ จิ ยั กับครูผสู้ อน
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาอีก 2 คน
6. วิเคราะห์เครือ่ งมือวัดภาคปฏิบตั เิ พือ่ หาคุณภาพโดยนาผลการทดลองทีไ่ ด้หาความเชือ่ มันของผู
่
ส้ งั เกต 3 คน หาค่าอานาจจาแนกของ
แบบวัดภาคปฏิบตั ิ โดยใช้สตู ร D.R.Whitney และ D.L Sabers และปรับปรุงข้อบกพร่องหรือส่วนทีไ่ ม่สมบูรณ์ ให้แบบวัดนัน้ สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
7. การทดลองครัง้ ที่ 2 ขัน้ ตอนดาเนินการเหมือนครัง้ ที่ 1 ทุกประการ โดยนาแบบวัดภาคปฏิบตั ิ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนหนองตอวิทยา จานวน 24
คน ซึง่ มีผสู้ งั เกตให้คะแนน 3 คน คือ ผูว้ จิ ยั กับครูผสู้ อนโรงเรียนหนองตอวิทยาอีก 2 คน
8. นาผลการทดลองทีไ่ ด้จากการทดสอบวัดภาคปฏิบตั ิ ทุกฉบับมาวิเคราะห์หาคุณภาพเหมือนข้อที่ 6
9. การทดลองครัง้ ที่ 3 เป็นการนาไปใช้จริง ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดภาคปฏิบตั ิ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2
เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ ด้ปรับปรุงแก้ไขไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 61 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 ใช้กบั นักเรียนโรงเรียนจตุรพักตรพิมาน และโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ ซึง่ มีผสู้ งั เกตให้ คะแนน 3 คน คือ ผูว้ จิ ยั กับ
ครูผสู้ อนโรงเรียนจตุรพักตรพิมานและโรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ โรงเรียนละ 2 คน
10. วิเคราะห์เครือ่ งมือวัดคุณภาพแบบวัดภาคปฏิบตั ิ นาผลทีไ่ ด้จาการทดสอบมาวิเคราะห์
10.1 หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของแบบวัดภาคปฏิบตั ิ ค่าเฉลีย่ ของคะแนน (Mean) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Decviation)
10.2 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับงานทีก่ าหนดให้ปฏิบตั แิ ละดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างคะแนน
เกณฑ์ทก่ี าหนดกับรายละเอียดการให้คะแนนโดยการคานวณหาค่า IOC
10.3 หาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกของแบบวัดภาคปฏิบตั ิ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ ง
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชัน้ ประถมศึกษาปี่ท่ี 6
10.4 หาค่าความยากรายข้อของแบบวัดภาคปฏิบตั กิ ลุ่มการงานอาชีพเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้สตู ร
ของ Whitney และ Sabers
10.5 ความเชือ่ ได้ของการสังเกตจากผูส้ งั เกตมากกว่า 2 คน โดยวิธกี ารวิเคราะห์ความแปรปรวนของ ฮอยท์
10.6 หาค่าความเป็ นปรนัยของการตรวจให้คะแนน โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนทีไ่ ด้จากการสังเกตของ
ผูว้ จิ ยั ครูสอนคนที่ 1 และครูสอนคนที่ 2
10.7 ความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัด (Standard error of measurement)
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11. ขันตอนการจั
้
ดทาคู่มอื การใช้แบบวัดภาคปฏิบตั ิ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ ง
การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 แล้วนาไปปฏิบตั กิ ารประเมินโดยผูว้ จิ ยั และผูร้ ่วมประเมิน อีก 2 คน
ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
แบบวัดภาคปฏิบตั ิ

ค่าดัชนี
ความ
สอดคล้อง

ค่าความ
ยาก

ค่าอานาจ
จาแนก

ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ผูว้ จิ ยั กับ
ครูผสู้ อน
คนที่ 1

ฉบับที่ 1 เรือ่ งการตอน
กิง่
ฉบับที่ 2 เรือ่ งการติดตา

.67-1.00

.57-.80

.20-.67

.073-.968

.67-1.00

.53-.80

.43-.73

.773-.934

ฉบับที่ 3 เรือ่ งการต่อกิง่

.67-1.00

.53-.80

.23-.67

.737-1.00

ฉบับที่ 4 เรือ่ งการทาบ
กิง่

.67-1.00

.40-.73

.27-.60

.670-1.00

ผูว้ จิ ยั กับ
ครูผสู้ อน
คนที่ 2
.031.968
.729.936
.7021.00
.6511.00

ค่า
สัมประสิทธิ ์
ความเชือ่ ถือ
ได้

ค่า
ความคลาด
เคลือ่ น

.9199

.0399

.766-.936

.7911

.0226

.734-1.00

.7884

.7920

.670-1.00

.8475

.2938

ระหว่าง
ครูผสู้ อนคน
ที่ 1 กับคน
ที่ 2
.613-1.00

สรุปผลกำรวิ จยั
1. ผลการสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั วิ ชิ างานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุ์ ไม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วยแบบทดสอบ
ภาคปฏิบตั ิ จานวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการตอนกิง่ จานวน 14 ข้อ วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือนักเรียน
สามารถขยายพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารตอนกิง่ ได้ ฉบับที่ 2 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการติดตา จานวน 12 ข้อ วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม คือ
นักเรียนสามารถขยายพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารติดตาได้ ฉบับที่ 3 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการต่อกิง่ จานวน 13 ข้อ วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมคือ
นักเรียนสามารถขยายพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารต่อกิง่ ได้และฉบับที่ 4 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการทาบกิง่ จานวน 12 ข้อ วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
คือ นักเรียนสามารถขยายพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารทาบกิง่ ได้
2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบตั วิ ชิ างานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 คือ
ฉบับที่ 1 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการตอนกิง่ มีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับงานทีก่ าหนดให้ปฏิบตั ติ งั ้ แต่
.67 ถึง 1.00 มีค่าความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับรายละเอียดการให้คะแนน ตัง้ แต่ .67 ถึง 1.00 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .20
ถึง .67 ค่าความยากตัง้ แต่ .57 ถึง .80 ค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบวัด มีค่าเท่ากับ .9199 ค่าความคาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัดมีค่าเท่ากับ
3.0399 ความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนรายข้อมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ตงั ้ แต่ .031 ถึง 1.00 และทัง้ ฉบับตัง้ แต่ .927 ถึง 1.00
ฉบับที่ 2 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการติดตา มีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับงานทีก่ าหนดให้ปฏิบตั ติ งั ้ แต่
.67 ถึง 1.00 มีค่าความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับรายละเอียดการให้คะแนนตัง้ แต่ .67 ถึง1.00 ค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่ .43 ถึง
.73 ค่าความยากตัง้ แต่ .53 ถึง .80 ค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบวัดมีค่าเท่ากับ .7911 ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัดมีค่าเท่ากับ 4.0226
ค่าเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนรายข้อมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ตงั ้ แต่ .729 ถึง .936 และทัง้ ฉบับตัง้ แต่ .884 ถึง .924
ฉบับที่ 3 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการต่อกิง่ มีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับงานทีก่ าหนดให้ปฏิบตั ติ งั ้ แต่
.67 ถึง 1.00 มีค่าความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับรายละเอียดการให้คะแนนตัง้ แต่ .67 ถึง 1.00 ค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่ .33
ถึง .67 ค่าความยากตัง้ แต่ .53 ถึง .80 ค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบวัดมีค่าเท่ากับ .7884 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการวัดมีค่าเท่ากับ
3.7920 ค่าเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนรายข้อมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ตงั ้ แต่ .702 ถึง 1.00 และทัง้ ฉบับตัง้ แต่ .954 ถึง .964
ฉบับที่ 4 เรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื โดยการทาบกิง่ มีค่าความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับงานทีก่ าหนดให้ปฏิบตั ิ
ตัง้ แต่ .67 ถึง 1.00 มีค่าความสอดคล้องระหว่างเกณฑ์การให้คะแนนกับรายละเอียดการให้คะแนนตัง้ แต่ .67 ถึง 1.00 ค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่
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.27 ถึง .60 ค่าความยากตัง้ แต่ .40 ถึง .73 ค่าความเชือ่ ถือได้ของแบบวัดมีค่าเท่ากับ .8475 ค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัดมีค่า
เท่ากับ 3.2938 ค่าเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนรายข้อมีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ตงั ้ แต่ .651 ถึง 1.00 และทัง้ ฉบับตัง้ แต่ .934 ถึง .973
อภิ ปรำยผล
1. การสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั วิ ชิ างานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แบบวัดภาคปฏิบตั กิ ลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) หน่วยที่ 2 เรือ่ งการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ชุดนี้สร้างขึน้ เพือ่ ใช้ทดสอบนักเรียนในขณะทีป่ ฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนการสอนในวิชา กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี (งานเกษตร) ทัง้ นี้เพือ่ ให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ทิ กั ษะการขยายพันธุพ์ ชื โดยวิธกี ารตอนกิง่ การติดตา การต่อกิง่ และการทาบกิง่ โดยมี
จุดมุง่ หมายให้ครูผสู้ อนได้มคี ่มู อื ในการประเมินภาคปฏิบตั กิ ลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) เพือ่ จะนาคะแนนทีไ่ ด้ไปปรับปรุงการเรียน
การสอน และเพือ่ นาไปพิจารณาตัดสินผลการเรียนรวมกับงานอื่นๆในกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี สอดคล้องกับบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์
(2544 : 94) กล่าวว่า การสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั นิ นั ้ เพือ่ การประเมินว่านักเรียนสนใจสิง่ ใดเป็นรายบุคคลและการลงมือปฏิบตั จิ ริงเป็นการระบุชนิด
ของการปฏิบตั แิ ละประเมินผลภาคปฏิบตั ิ
2. การหาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบตั วิ ชิ างานเกษตร เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
2.1 ค่าความยากและค่าอานาจจาแนก จากผลการวิจยั พบว่าการสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุ์ไม้ดอก ระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มเครือข่ายพรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 ฉบับ มีค่าความยากตัง้ แต่ .40 ถึง .80 และ
ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ .20 ถึง .93 ซึง่ ทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ ค่าความยาก ตัง้ แต่ .20 ถึง 1.00 ทัง้ นี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
ปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.2 ความเป็นปรนัยในการตรวจให้คะแนนรายข้อของแบบวัดภาคปฏิบตั ทิ งั ้ 4 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ตงั ้ แต่ .331 ถึง
1.00 และทัง้ ฉบับมีค่าตัง้ แต่ .882 ถึง .980 ซึง่ ทุกค่ามีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าแบบวัดภาคปฏิบตั ทิ งั ้ 4 ฉบับ มีความเป็นปรนัยในการ
ตรวจให้คะแนน ซึง่ หมายถึงรายละเอียดการให้คะแนนทีผ่ วู้ จิ ยั ได้กาหนดไว้ในคู่มอื มีความชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิทกั ษ์ นิลดอนวาย
(2546 77 - 78 ) ทีไ่ ด้สร้างแบบวัดภาคปฏิบตั แิ ละแบบทดสอบวัดความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานบ้าน) และ
หาคุณภาพของแบบวัดภาคปฏิบตั แิ ละแบบทดสอบวัดความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2546 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน กิง่ อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จานวน 70 คน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบวัดภาคปฏิบตั แิ ละแบบวัดความเข้าใจ ผลการวิจยั พบว่า ค่าอานาจจาแนกอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าความเชือ่ มันของผู
่
ส้ งั เกต 2
คน มีค่าตัง้ แต่ 0.882 ถึง 0.952 ค่าความเชือ่ มันเฉลี
่ ย่ ตัง้ แต่ 1.005 ถึง 1.626 แบบทดสอบวัดความเข้าใจ จานวน 1 ฉบับ มีค่าอานาจจาแนก
รายข้อตัง้ แต่ 0.220 ถึง 1.000 ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบวั
่
ดความเข้าใจมีค่าเท่ากับ 0.865 และค่าความคลาดเคลือ่ นมาตรฐานในการวัด
เท่ากับ 2.201 ดังนัน้ แบบวัดภาคปฏิบตั ทิ ส่ี ร้างขึน้ ทุกฉบับ มีความเชือ่ มัน่
2.3 ค่าความเชือ่ ถือได้ จากผลการวิจยั พบว่าแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของ
กลุ่มเครือข่ายพรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 ฉบับ มีค่าความเชือ่ ถือได้ ตัง้ แต่ .7884 ถึง .9199 ซึง่ มีค่า
ค่อนข้างสูงทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มเครือข่ายพรหมพิมาน
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทัง้ 4 ฉบับ มีความสัมพันธ์กนั สูง ลักษณะทีพ่ บสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ผุสดี อัศวชัยสุวกิ รม
(2536 : บทคัดย่อ) ได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิวิ์ ชางานผ้าและการตัดเย็บ 1 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีม่ คี ่าความเชือ่ ถือได้
ตัง้ แต่ .9601 ถึง .9892
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มเครือข่ายพรหมพิมาน
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปใช้
1.1 ผูด้ าเนินการสอบควรศึกษาเกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดในการให้คะแนนให้ละเอียดก่อนนาไปใช้ในการทดสอบ
1.2 ผูร้ ่วมสังเกตและให้คะแนนแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอก ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของกลุ่มเครือข่าย
พรหมพิมาน อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
1.3 ควรมีการแจ้งให้ผเู้ รียนทราบล่วงหน้าก่อนทีจ่ ะมีการสอบภาคปฏิบตั ิ
2. ข้อเสนอแนะในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างแบบวัดภาคปฏิบตั ิ เรือ่ งการขยายพันธุไ์ ม้ดอกอื่น ๆ ได้แก่ การขยายพันธุไ์ ม้ประดับ งานบ้าน งาน
ประดิษฐ์ และงานทีเ่ ตรียมไปสูอ่ าชีพ
2.2 ควรสร้างเกณฑ์ในการให้คะแนนภาคปฏิบตั ใิ ห้ละเอียดมากขึน้
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2.3 ควรมีการวัดจิตพิสยั ร่วมในการวัดภาคปฏิบตั ดิ ว้ ย เช่น ดูคุณลักษณะ การรักงาน ความรอบคอบ การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื
ความรับผิดชอบ ความซือ่ สัตย์เป็นต้น
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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, socioeconomic 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
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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
4Multiple 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.
Difficulty parameter (b)

Higher in

Item

Male (M)

Female (F)

b

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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M

F







Table 1 (continue)
Difficulty parameter (b)

Higher in

Item

Male (M)

Female (F)

b

d

M

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

F

.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 indistrict 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.
Difficulty parameter (b)

Higher in

Item

Urban (l)

Suburb (O)

b

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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l

O






Table 2 (continue)
Difficulty parameter (b)

Higher in

Item

Urban (l)

Suburb (O)

b

d

l

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

O



.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 indistrict 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 outschool-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 indistrict 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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การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริ มความคิ ดสร้างสรรค์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6
The Development of a Curriculum for Creative Thinking Promotion for Sixth Grade
Students
มณีวรรณ ฤทธิ ์น้ ำคำ1, ประสพสุข ฤทธิเดช2, และณัฐพงศ์ ฉลำดแย้ม3
Maneewan Ritnamkham1, Pasosuk Rittidet2, Nattapong Shalardyam3
บทคัดย่อ
บุคคลทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่ำของสังคมในกำรช่วยพัฒนำชำติให้เจริญก้ำวหน้ำ
เนื่องจำกเป็ นผูท้ ม่ี องกำรณ์ไกล เข้ำใจปญั หำ หำแนวทำงแก้ไขปญั หำด้วยวิธกี ำรแปลกใหม่หลำกหลำยและมี
ประสิทธิภำพ เพรำะวิธคี ดิ สร้ำงสรรค์เป็ นวิธคี ดิ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละบุคคลแตกต่ำงกันด้วยกำรได้รบั กำรศึกษำทัง้ ใน
ระบบกำรศึกษำ นอกระบบและตำมอัธยำศัย ทำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษำเรื่องกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำ เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วธิ กี ำร
วิจยั และพัฒนำ (Research and Development) แบ่งกำรศึกษำเป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ (1) กำรศึกษำข้อมูล
พืน้ ฐำน (2) กำรสร้ำงหลักสูตร (3) กำรทดลองและกำรใช้หลักสูตร และ (4) กำรศึกษำผลกำรขยำยกำรใช้
หลักสูตร กำรเสนอบทควำมครัง้ นี้นำเสนอผลกำรศึกษำ ขัน้ ตอนที่ 1 วัตถุประสงค์กำรวิจยั เพือ่ ศึกษำข้อมูล
พืน้ ฐำนสภำพปญั หำและควำมต้องกำรจำเป็ นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษำ สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะเวลำกำรวิจยั
เดือนมีนำคม - เมษำยน พ.ศ. 2555 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย แบ่งเป็ น 3 กลุม่ (1) ประชำกรทีใ่ ช้ในกำร
ตอบแบบสำรวจ ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ครูผสู้ อน และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2 จำนวน 4,446 คน ได้ใช้วธิ กี ำรสุม่ อย่ำงง่ำย (Sample Random
Sampling) โดยใช้ตำรำงเลขสุม่ (Random Numbers Table) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 354 คน (2)
กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ ช้ในกำรสัมภำษณ์ ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษำปี ท่ี 6 ทีเ่ ป็ นครูตน้ แบบกำรปฏิรปู กำรศึกษำ
สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 มีประสบกำรณ์สอนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน
10 คน และกลุ่มที่ (3) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ ตำบลศรีสว่ำง อำเภอโพน
ทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
กำรวิจยั (1) เอกสำรและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (2) แบบสำรวจสภำพปญั หำและควำมต้องกำรจำเป็ นต่อกำร
พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำ จำนวน 40 ข้อ มีค่ำควำมเชื่อมัน่
.90 (3) กำรจัดกลุ่มสนทนำ ใช้แบบสัมภำษณ์มโี ครงสร้ำงและไม่มโี ครงสร้ำง จำนวน 10 ข้อ นำเสนอผล
ั
กำรศึกษำแบบพรรณนำวิเครำะห์ พบว่ำผลกำรศึกษำ สภำพปญหำกำรพั
ฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิด
ั
สร้ำงสรรค์สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำ มีสภำพปญหำของครู คือ (1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของ
ครูไม่เน้นกระบวนกำรให้นกั เรียนได้พฒ
ั นำในด้ำนกำรคิดโดยเฉพำะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ไม่ให้นกั เรียนแสดงควำม
คิดเห็น ร้อยละ 84 (2) ครูขำดกำรแสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเอง ร้อยละ 80 (3) รูปแบบกำรสอนครูเน้นกำรสอน
1

นิสติ ปริญญำเอก สำขำวิชำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
ปร.ด. (ไทศึกษำ) อำจำรย์ สำขำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม
3
ศษ.ด. (หลักสูตรและกำรสอน) อำจำรย์พเิ ศษสำขำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
มหำสำรคำม
2
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ั
หนังสือมำกกว่ำกำรสอนคน ปญหำของนั
กเรียน ขำดกำรคิดหลำกหลำยรูปแบบ ร้อยละ 75 และปญั หำของ
นักเรียนขำดกำรคิดหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ (1) กำรคิดละเอียดลออ ร้อยละ 83.37 (2) กำรคิดริเริม่ ร้อย
ละ 79.58 (3) กำรคิดยืดหยุ่น ร้อยละ 76.09 และ (4) กำรคิดคล่องแคล่ว ร้อยละ 68.79 และมีปญั หำด้ำน
บุคลิกภำพ นักเรียนไม่มคี วำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น ร้อยละ 80 และขำดควำมเชื่อมันในตนเองไม่
่
กล้ำแสดงออก
ร้อยละ 70 นอกจำกนี้มปี ญั หำเรื่องหลักสูตร พบว่ำ สถำนศึกษำไม่เข้ำใจกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำร
ใช้หลักสูตร ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับสภำพสังคม หรือท้องถิน่ ของตนเอง
ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ท่ี 6 จำกกำรตอบแบบสำรวจและกำรสัมภำษณ์ พบว่ำ ครู ศึกษำนิเทศก์ ผูบ้ ริหำร และนักเรียน
ร้อยละ 80 ต้องกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์แบบพหุมติ ิ คือ เน้นให้นกั เรียนมีมติ ดิ ำ้ นกำรคิด
3 มิติ คือ (1) มิตดิ ำ้ นกำรคิด (2) มิตดิ ำ้ นจิตใจ และ(3) มิตดิ ำ้ นผลผลิต และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนได้ปฏิบตั จิ ริง กระบวนกำรกลุ่ม กำรใช้คำถำมแบบปลำยเปิ ด กำรระดมสมอง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
คาสาคัญ : กำรพัฒนำหลักสูตร, ควำมคิดสร้ำงสรรค์

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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บทนา
บุคคลทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์ เป็นทรัพยำกรทีม่ คี ุณค่ำของประเทศในกำรช่วยพัฒนำชำติให้
เจริญก้ำวหน้ำ เพรำะผูท้ ม่ี คี วำมคิดสร้ำงสรรค์เป็นผูท้ ม่ี องกำรณ์ไกล เข้ำใจปญั หำ สำมำรถคิดหำ
แนวทำงในกำรแก้ปญั หำทีแ่ ปลกใหม่หลำกหลำยและมีประสิทธิภำพ มองปญั หำในแง่มมุ ใหม่ทไ่ี ม่
ยึดติดกับกรอบควำมคิดหรือวิธกี ำรแก้ปญั หำแบบเดิม ไม่จนต่อสถำนกำรณ์ หรือสภำพแวดล้อมที่
กำหนดไว้ (สุวทิ ย์ มูลคำ. 2550 : 9) ควำมคิดสร้ำงสรรค์จงึ เป็ นพลังควำมคิดทีส่ ำคัญหำกได้รบั
กำรกระตุน้ และส่งเสริมพัฒนำอย่ำงเป็ นระบบและหำกนำมำใช้อย่ำงเหมำะสมก็จะเกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและประเทศชำติ กำรพัฒนำบุคคลให้เป็ นคนทีม่ คี วำมคิดสร้ำงสรรค์จงึ เป็นเป้ำหมำยหลักที่
สำคัญยิง่ ของสังคมและประเทศชำติ ประเทศไทยให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคนให้เกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยกำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมำตรำ 24 ข้อ 2 และ ข้อ 3 ว่ำ “ให้สถำนศึกษำฝึก
กระบวนกำรคิด กำรจัดกำรเผชิญกับสถำนกำรณ์และกำรประยุกต์ควำมรูม้ ำใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง ฝึกกำรปฏิบตั ิ ให้ทำได้ คิดเป็ น ทำเป็ น
รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รอู้ ย่ำงต่อเนื่อง กำรคิดเป็ นอย่ำงมีเหตุผล และกำรไตร่ตรองรอบคอบ
ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจเชื่อหรือกระทำสิง่ ใด ๆ กำรคิดดังกล่ำวจะส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้
ตลอดชีวติ ของบุคคล” (รำยงำนผลกำรศึกษำของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2548 : 2)
จุดเน้นของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 มุง่ เน้น
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยให้เข้ำสู่สงั คมแห่งกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่ำงยังยื
่ น ให้ควำมสำคัญกับกำร
เรียนรูใ้ นห้องเรียนและกำรเรียนรูน้ อกห้องเรียน และสร้ำงนิสยั ใฝร่ มู้ ที กั ษะในกำรคิดวิเครำะห์
แก้ปญั หำเฉพำะหน้ำและรับฟงั ควำมเห็นของผูอ้ ่นื และกำรต่อยอดสู่ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรพัฒนำ
คนให้มศี กั ยภำพต้องให้ควำมรู้ กำรศึกษำจึงเป็ นเครือ่ งมือสำคัญในกำรพัฒนำคนให้สำมำรถใช้ชวี ติ
อยูใ่ นสังคมไทยได้อย่ำงมีควำมสุข ทำให้ระบบกำรศึกษำจำเป็นต้องปรับตำมโลกอำเซียนศึกษำ
โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นำในด้ำนกระบวนกำรคิด เพื่อพัฒนำเยำวชนของชำติเข้ำสู่โลกยุคศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม รักควำมเป็นไทย มีทกั ษะกำรคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์
มีทกั ษะด้ำนเทคโนโลยีสำมำรถทำงำนร่วมกับผูอ้ ่นื และสำมำรถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมโลกได้อย่ำง
สันติ (แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 2554 : 46)
สภำพปญั หำกำรจัดกำรศึกษำไทยทีผ่ ่ำนมำ พบว่ำ ขำดกำรส่งเสริมควำมคิดให้แก่ผเู้ รียน
ในทุกระดับกำรศึกษำ กล่ำวคือ กำรศึกษำยังไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และสังคม เน้นกำรท่องจำ
ไม่พฒ
ั นำกระบวนกำรคิด และกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนยึดครูเป็นศูนย์กลำง ดังรำยงำนกำรวิจยั
ของสำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2550 : 1-2) มีปญั หำในกำรจัดทำและกำรใช้หลักสูตรใน
สถำนศึกษำ ระบบกำรศึกษำไทยไม่สำมำรถพัฒนำทักษะกำรคิดของผูเ้ รียน เพรำะกำรจัดกำร
เรียนรูม้ ุ่งให้นกั เรียนคิดตำมผูส้ อนทีป่ ้ อนควำมรูใ้ ห้ และผลกำรสังเครำะห์สภำวะกำรศึกษำไทย
ช่วงปี 2551-2552 ปรำกฏว่ำ คุณภำพกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนในทุกระดับมีควำมแตกต่ำงกันสูง
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คะแนนเฉลีย่ ทัง้ ประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ต่ำ โดยเฉพำะจำกกำรทดสอบในระดับช่วงชัน้ ป.6 ม.3 ม.6
วิชำส่วนใหญ่ได้เฉลีย่ ต่ำกว่ำร้อยละ 50 และคะแนนตกต่ ำลงจำก 5 ปีก่อน (วิทยำกร เชียงกูล.
2553 : online) ซึง่ ผลกำรประเมินดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อ
พัฒนำด้ำนกำรคิดของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน สำเหตุหลักทีท่ ำให้เด็กคิดไม่เป็น
เนื่องมำจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่ น้นครูเป็ นศูนย์กลำงและกำรสอนทีใ่ ห้ควำมสำคัญกับควำมรู้
ควำมจำมำกกว่ำระบบกำรคิด (มำรศรี ญำณะชัย. 2549 : 22 ; ภิรมยำ อินทรกำแหง. 2549
: 42) ทำให้ ผูว้ จิ ยั มีควำมสนใจเรือ่ งกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 ของสถำนศึกษำขัน้ พืน้ ฐำนในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนำผูเ้ รียนให้ม ี
ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์หลำยรูปแบบ โดยในกำรดำเนินกำรวิจยั เรือ่ งนี้ในระยะที่ 1 ผูว้ จิ ยั ต้องกำร
ศึกษำข้อมูลพืน้ ฐำน สภำพปญั หำ ควำมต้องกำรจำเป็ นเพื่อส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยใช้
วิธกี ำรสำรวจและกำรจัดกลุ่มสนทนำ เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่กำรพัฒนำกำรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์ให้เกิดขึน้ ตรงกับปญั หำทีแ่ ท้จริงของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 เพรำะจุดมุง่ หมำย
ของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน พุทธศักรำช 2551 มีเป้ำหมำยต้องกำรให้นกั เรียนมี
สมรรถนะทำงด้ำนกำรคิด เพื่อเป็ นพลเมืองทีด่ แี ละสำมำรถนำทักษะกำรคิดไปแก้ปญั หำในกำร
ดำรงชีวติ ของตนเอง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
กำรวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ ี กำรวิจยั และพัฒนำ (Research and Development) แบ่งออกเป็น 4
ขัน้ ตอน คือ (1) กำรศึกษำข้อมูลพืน้ ฐำน (2) กำรสร้ำงหลักสูตร (3) กำรทดลองและศึกษำผลกำร
ใช้หลักสูตร และ (4) กำรศึกษำกำรขยำยผลกำรใช้หลักสูตร โดยมีรำยละเอียดของกำรดำเนินกำร
วิจยั ดังนี้ ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย ประกอบด้วยประชำกร 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ประชำกร
ทีใ่ ช้ในกำรตอบแบบสำรวจ เพื่อศึกษำข้อมูลพืน้ ฐำน ได้แก่ ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์
ครูผสู้ อน นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
จำนวน 4,446 คน ได้ใช้วธิ กี ำรสุ่มอย่ำงง่ำย (Sample Random Sampling) โดยใช้ตำรำงเลข
สุ่ม (Random Numbers Table) ได้กลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 354 คน (2) กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ ช้ใน
กำรสัมภำษณ์ ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 ทีเ่ ป็ นครูตน้ แบบกำรปฏิรปู กำรศึกษำ สังกัด
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 มีประสบกำรณ์สอนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
จำนวน 10 คน และกลุ่มที่ (3) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ ตำบล
ศรีสว่ำง อำเภอโพนทรำย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 25 คน โดยกำรเลือกแบบเจำะจง
(Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในกำรวิจยั (1) เอกสำรและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง (2) แบบ
สำรวจสภำพปญั หำและควำมต้องกำรจำเป็นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 จำนวน 40 ข้อ โดยผูเ้ ชีย่ วชำญตรวจสอบควำมเทีย่ งตรง
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เชิงเนื้อหำ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรวิจยั มีค่ำควำมเชื่อมัน่ .90 (3) กำรจัดกลุ่มสนทนำ ใช้
แบบสัมภำษณ์มโี ครงสร้ำงและไม่มโี ครงสร้ำง จำนวน 10 ข้อ นำเสนอผลกำรศึกษำแบบพรรณนำ
วิเครำะห์
ผลการวิ จยั
ผลกำรศึกษำขัน้ ตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพืน้ ฐำน สภำพปญั หำและควำมจำเป็ นต่อกำร
พัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 ระยะเวลำกำร
วิจยั เดือน มีนำคม – เมษำยน พ.ศ. 2555 ข้อมูลจำกแบบสำรวจ ส่งแบบสำรวจไปหำผูบ้ ริหำร
โรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ครูผสู้ อน นักเรียน ทัง้ หมด 354 คน ผลกำรวิจยั ข้อมูลจำกแบบ
สำรวจ สำรวจจำกกลุ่มตัวอย่ำง ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ครูผสู้ อน นักเรียน จำก
ประชำกรทัง้ หมด 4,446 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 354 คน พบว่ำ (1) กำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนกำรสอนของครูไม่เน้นกระบวนกำรให้นกั เรียนได้พฒ
ั นำในด้ำนกำรคิดโดยเฉพำะกำรคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่ให้นกั เรียนแสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 84 (2) ครูขำดกำรแสวงหำควำมรูด้ ว้ ย
ตนเอง ร้อยละ 80 (3) รูปแบบกำรสอนครูเน้นกำรสอนหนังสือมำกกว่ำกำรสอนคน ร้อยละ 75
และปญั หำของนักเรียน ขำดกำรคิดหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ (1) กำรคิดละเอียดลออ ร้อยละ
83.37 (2) กำรคิดริเริม่ ร้อยละ 79.58 (3) กำรคิดยืดหยุน่ ร้อยละ 76.09 และ (4) กำรคิด
คล่องแคล่ว ร้อยละ 68.79 และมีปญั หำด้ำนบุคลิกภำพ นักเรียนไม่มคี วำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น ร้อย
ละ 80 และขำดควำมเชื่อมันในตนเองไม่
่
กล้ำแสดงออก ร้อยละ 70 และจำกกำรศึกษำจำกกำรจัด
กลุ่มสนทนำ มีผเู้ ข้ำร่วมคือ ครูตน้ แบบกำรปฏิรปู กำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 มีประสบกำรณ์สอนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี จำนวน 10 คน นักเรียน
จำนวน 25 คน พบว่ำ (1) มีปญั หำเรือ่ งหลักสูตร โดยสถำนศึกษำไม่เข้ำใจกำรจัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตร ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับสภำพสังคม หรือท้องถิน่
ของตนเอง (2) ครูเน้นกำรสอนแบบเอำตนเองเป็ นตัวตัง้ ไม่เน้ นกระบวนกำรให้นกั เรียนคิด
วิเครำะห์ (3) ครูขำดควำมกระตือรือร้น ไม่แสวงหำองค์ควำมรูเ้ พิม่ เติม (4) รูปแบบกำรสอนไม่
หลำกหลำยส่วนมำจะขำดกำรใช้ส่อื กำรเรียนกำรสอนประกอบ นอกจำกนี้ผลกำรศึกษำของกำรจัด
กลุ่มสนทนำจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน 25 คน ของโรงเรียนบ้ำนดงหมำกไฟ พบว่ำ (1) นักเรียนมี
ปญั หำในกำรคิดละเอียดลออ โดยไม่สำมำรถแยกแยะประเด็นต่ำงๆได้ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษำและประเด็นที่
สำคัญทีส่ ุดนักเรียนบำงคนอ่ำนหนังสือยังไม่คล่องจึงไม่สำมำรถจะสรุปเรือ่ งทีอ่ ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง
(2) นักเรียนขำดกำรคิดในสิง่ ทีเ่ ป็นกำรคิดแบบสร้ำงสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ใหม่ๆและมีนิสยั ชอบ
ลอกเลียนแบบ สิง่ ทีพ่ บเห็นในบทเรียนนำมำเป็นตัวอย่ำงโดยไม่คดิ ประดิษฐ์เป็นรูปแบบใหม่ๆได้
หรือเมือ่ กำหนดประโยคหรือคำ นักเรียนไม่สำมำรถเขียนประโยคจำนวนมำกๆได้หรือคิดคำขึน้ มำ
ได้อย่ำงหลำกหลำย (3) นักเรียนมีปญั หำในกำรคิดยืดหยุน่ คือ นักเรียนไม่สำมำรถถ่ำยทอด
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ปญั หำทีล่ ุ่มลึกและชัดเจนได้ (4) นักเรียนสะท้อนปญั หำกำรคิดคล่องแคล่วว่ำถ้ำกำหนดเวลำให้
นักเรียนไม่สำมำรถคิดได้อย่ำงรวดเร็วและจะทำงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยไม่เสร็จตำมเวลำ เพรำะไม่ได้
ฝึกกำรคิดโดยมีเกณฑ์กำหนดในเรือ่ งเวลำ
ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็ นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 พบว่ำ ครู ต้องกำรให้มเี นื้อหำกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย
ศึกษำนิเทศก์ และ ผูบ้ ริหำร ต้องกำรให้มกี ำรปรับปรุงกำรใช้หลักสูตร และนักเรียน ต้องกำรให้ครู
จัดกิจกรรมกำรสอนแบบยืดหยุน่ โดยไม่มมี ติ เิ วลำเป็นเครือ่ งวัดแบบกำรประเมินว่ำนักเรียนมีทกั ษะ
กำรคิดในเรือ่ งกำรคิดละเอียดลออ คิดริเริม่ คิดยืดหยุ่น และคิดคล่องแคล่ว แต่ตอ้ งกำรให้ครูสอน
กำรคิดแบบใช้เนื้อหำทีไ่ ม่อยูใ่ นหลักสูตรกำหนดให้ เพรำะเนื้อหำบำงอย่ำงนักเรียนสะท้อนคำตอบ
ว่ำ มีเนื้อหำทีย่ ำกและอ่ำนแล้วไม่เข้ำใจจึงเบื่อไม่อยำกคิด ส่วนในเรือ่ งกำรประดิษฐ์สงิ่ ประดิษฐ์
ต่ำงๆต้องกำรทำงำนศิลปะทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ำมำรถศึกษำจำกแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนได้
จำกกำรสำรวจปญั หำและควำมต้องกำรจำเป็น เพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำควำมคิดสรร้ำงสรรค์
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 จำกำรสำรวจและกำรจัดกลุ่มสนทนำ ดังผลกำรวิจยั ทีก่ ล่ำว
มำ ผูว้ จิ ยั ได้สงั เครำะห์แนวคิดของครู ศึกษำนิเทศก์ ผูบ้ ริหำร และนักเรียน ต้องกำรพัฒนำ
หลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์แบบพหุมติ ิ คือ เน้นให้นกั เรียนมีมติ ดิ ำ้ นกำรคิด 3 มิติ คือ
(1) มิตดิ ำ้ นกำรคิด ประกอบด้วย คิดคล่องแคล่ว คิดริเริม่ คิดยืดหยุ่น และคิดละเอียดลออ (2)
มิตดิ ำ้ นจิตใจ ประกอบด้วย ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น และควำมเชื่อมันในตนเอง
่
และ(3) มิตดิ ำ้ น
ผลผลิต คือกำรผลิตคิดค้นสิง่ แปลกใหม่ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
กระบวนกำรกลุ่ม กำรใช้คำถำมแบบปลำยเปิด กำรระดมสมอง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยไม่
ยึดเนื้อหำ
สรุปผลและอภิ ปรายผล
สรุปผลกำรศึกษำขัน้ ตอนที่ 1 กำรศึกษำข้อมูลพืน้ ฐำนสภำพปญั หำและควำมต้องกำร
จำเป็ นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6
พบว่ำ (1) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของครูไม่เน้นกระบวนกำรให้นกั เรียนได้พฒ
ั นำในด้ำน
กำรคิดโดยเฉพำะกำรคิดสร้ำงสรรค์ ไม่ให้นกั เรียนแสดงควำมคิดเห็น ร้อยละ 84 (2) ครูขำดกำร
แสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเอง ร้อยละ 80 (3) รูปแบบกำรสอนครูเน้นกำรสอนหนังสือมำกกว่ำกำร
สอนคน ร้อยละ 75 และปญั หำของนักเรียน ขำดกำรคิดหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ (1) กำรคิด
ละเอียดลออ ร้อยละ 83.37 (2) กำรคิดริเริม่ ร้อยละ 79.58 (3) กำรคิดยืดหยุ่น ร้อยละ
76.09 และ (4) กำรคิดคล่องแคล่ว ร้อยละ 68.79 และมีปญั หำด้ำนบุคลิกภำพ นักเรียนไม่ม ี
ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น ร้อยละ 80 และขำดควำมเชื่อมันในตนเองไม่
่
กล้ำแสดงออก ร้อยละ 70
และจำกกำรศึกษำจำกกำรจัดกลุ่มสนทนำ มีผเู้ ข้ำร่วมคือ ครูตน้ แบบกำรปฏิรปู กำรศึกษำ สังกัด
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สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต 2 มีประสบกำรณ์สอนไม่น้อยกว่ำ 10 ปี
จำนวน 10 คน นักเรียน จำนวน 25 คน พบว่ำ (1) มีปญั หำเรือ่ งหลักสูตร โดยสถำนศึกษำ
ไม่เข้ำใจกำรจัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำและกำรใช้หลักสูตร ไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมกับ
สภำพสังคม หรือท้องถิน่ ของตนเอง (2) ครูเน้นกำรสอนแบบเอำตนเองเป็ นตัวตัง้ ไม่เน้น
กระบวนกำรให้นกั เรียนคิดวิเครำะห์ (3) ครูขำดควำมกระตือรือร้น ไม่แสวงหำองค์ควำมรูเ้ พิม่ เติม
(4) รูปแบบกำรสอนไม่หลำกหลำยส่วนมำจะขำดกำรใช้ส่อื กำรเรียนกำรสอนประกอบ นอกจำกนี้
ผลกำรศึกษำของกำรจัดกลุ่มสนทนำจำกกลุ่มตัวอย่ำงนักเรียน 25 คน ของโรงเรียนบ้ำนดงหมำก
ไฟ พบว่ำ (1) นักเรียนมีปญั หำในกำรคิดละเอียดลออ โดยไม่สำมำรถแยกแยะประเด็นต่ำงๆได้
ในเรือ่ งทีศ่ กึ ษำและประเด็นทีส่ ำคัญทีส่ ุดนักเรียนบำงคนอ่ำนหนังสือยังไม่คล่องจึงไม่สำมำรถจะสรุป
เรือ่ งทีอ่ ่ำนได้อย่ำงถูกต้อง (2) นักเรียนขำดกำรคิดในสิง่ ทีเ่ ป็นกำรคิดแบบสร้ำงสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์
ใหม่ๆและมีนิสยั ชอบลอกเลียนแบบ สิง่ ทีพ่ บเห็นในบทเรียนนำมำเป็นตัวอย่ำงโดยไม่คดิ ประดิษฐ์
เป็นรูปแบบใหม่ๆได้หรือเมื่อกำหนดประโยคหรือคำ นักเรียนไม่สำมำรถเขียนประโยคจำนวนมำกๆ
ได้หรือคิดคำขึน้ มำได้อย่ำงหลำกหลำย (3) นักเรียนมีปญั หำในกำรคิดยืดหยุ่น คือ นักเรียนไม่มำ
รถถ่ำยทอดปญั หำทีล่ ุ่มลึกและชัดเจนได้ (4) นักเรียนสะท้อนปญั หำกำรคิดคล่องแคล่วว่ำถ้ำ
กำหนดเวลำให้นกั เรียนไม่สำมำรถคิดได้อย่ำงรวดเร็วและจะทำงำนทีไ่ ด้รบั มอบหมำยไม่เสร็จตำม
เวลำ เพรำะไม่ได้ฝึกกำรคิดโดยมีเกณฑ์กำหนดในเรือ่ งเวลำ
ผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็ นต่อกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 พบว่ำ ครู ต้องกำรให้มเี นื้อหำกำรสอนอย่ำงหลำกหลำย
ศึกษำนิเทศก์ และ ผูบ้ ริหำร ต้องกำรให้มกี ำรปรับปรุงกำรใช้หลักสูตร และนักเรียน ต้องกำรให้ครู
จัดกิจกรรมกำรสอนแบบยืดหยุน่ โดยไม่มมี ติ เิ วลำเป็นเครือ่ งวัดแบบกำรประเมินว่ำนักเรียนมีทกั ษะ
กำรคิดในเรือ่ งกำรคิดละเอียดลออ คิดริเริม่ คิดยืดหยุ่น และคิดคล่องแคล่ว แต่ตอ้ งกำรให้ครูสอน
กำรคิดแบบใช้เนื้อหำทีไ่ ม่อยูใ่ นหลักสูตรกำหนดให้ เพรำะเนื้อหำบำงอย่ำงนักเรียนสะท้อนคำตอบ
ว่ำ มีเนื้อหำทีย่ ำกและอ่ำนแล้วไม่เข้ำใจจึงเบื่อไม่อยำกคิด ส่วนในเรือ่ งกำรประดิษฐ์สงิ่ ประดิษฐ์
ต่ำงๆต้องกำรทำงำนศิลปะทีใ่ กล้ตวั ทีส่ ำมำรถศึกษำจำกแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนได้
อภิปรำยผลกำรศึกษำ พบว่ำ ปญั หำกำรพัฒนำหลักสูตร มีปญั หำเกิดขึน้ จำกครู นักเรียน
และสถำนศึกษำ โดยมีปญั หำทีพ่ บ ครูขำดกำรแสวงหำควำมรูด้ ว้ ยตนเอง รูปแบบกำรสอนครูเป็ น
ศูนย์กลำง ไม่ให้นกั เรียนแสดงควำมคิดเห็นและปญั หำของนักเรียนขำดควำมเชื่อมันในตนเอง
่
ขำด
ควำมคิดหลำยรูปแบบ เช่น กำรคิดละเอียดลออ กำรคิดริเริม่ ฯลฯ พ้องกับผลกำรศึกษำของ
มำรศรี ญำณะชัย (2549 : 22) สำเหตุหลักทีเ่ ด็กคิดไม่เป็นเนื่องจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นครูเป็นศูนย์กลำงและกำรสอนทีใ่ ห้ควำมสำคัญกับควำมรูค้ วำมจำมำกกว่ำระบบควำมคิด
นอกจำกนี้กำรค้นพบด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตร ส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ ได้หลักสูตรบูรณำกำร
แบบพหุมติ ิ เพรำะควำมต้องกำรของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องกับกำรพัฒนำหลักสูตรบูรณำกำรไม่ยดึ
เนื้อหำ เพื่อให้ครูได้จดั กิจกรรมกำรสอนหลำยรูปแบบ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นตัวตัง้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
มีทกั ษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ เป็นผูม้ คี ุณค่ำเพื่อพัฒนำประเทศชำติให้ยงยื
ั ่ น และจำกกำรวิจยั ระยะที่ 1
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ทำให้ผวู้ จิ ยั เห็นสภำพปญั หำทีแ่ ท้จริงของกำรพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 6 ผูว้ จิ ยั ได้นำผลจำกกำรสำรวจไปพัฒนำหลักสูตรส่งเสริมควำมคิด
สร้ำงสรรค์แบบพหุมติ ิ คือ เน้นให้นกั เรียนมีมติ ดิ ำ้ นกำรคิด 3 มิติ คือ (1) มิตดิ ำ้ นกำรคิด
ประกอบด้วย คิดคล่องแคล่ว คิดริเริม่ คิดยืดหยุน่ และคิดละเอียดลออ (2) มิตดิ ำ้ นจิตใจ
ประกอบด้วย ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น และควำมเชื่อมันในตนเอง
่
และ(3) มิตดิ ำ้ นผลผลิต คือกำร
ผลิตคิดค้นสิง่ แปลกใหม่ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง กระบวนกำรกลุ่ม
กำรใช้คำถำมแบบปลำยเปิด กำรระดมสมอง และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดยไม่ยดึ เนื้อหำ เพื่อ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีควำมคิดครบทัง้ 3 มิติ นอกจำกนี้หน่วยงำนอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง ก็สำมำรถใช้
ประโยชน์จำกกำรหำปญั หำควำมคิดสร้ำงสรรค์ไปใช้เป็ นฐำนข้อมูลในกำรวิจยั เรือ่ งของควำมคิด
สร้ำงสรรค์ได้
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิ คแผนที่ความคิ ด
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา
The Developing of English Reading Comprehension Skill by Authentic Materials
with on Mind - mapping for Mathayomsuksa 3 Students
at Nongleksuksa School
อัจฉราวรรณ ภิ บาล, ผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร, ผศ.สมาน เอกพิ มพ์
Atcharawan Phiban , Asst.Prof.Dr. Surakan Junghan, Asst.Prof.Samarn Ekkapim
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ดุ ประสงค์เพื่อ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาอัง กฤษโดย
วิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่ วามคิดให้นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 ขึน้ ไปและจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด และศึกษาพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านของนักเรียน หลังจากเรียน
โดยวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด กลุ่มตัวอย่างเป็ น นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ทีก่ าลังเรียนอยูใ่ นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองเหล็ก
ศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 34 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 แผน แบบทดสอบวัดทักษะการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ แบบประเมินผลงานนักเรียน แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบ
สังเกตพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านของนักเรียน มีวงจรการปฏิบตั ทิ งั ้ สิน้ 4 วงจร เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบทดสอบและแบบประเมินทีส่ ร้างขึน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การคานวณคะแนน
เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและร้อยละ
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 มีคะแนนจากการประเมินผลงานนักเรียนเท่ากับ 16.16 คิดเป็นร้อยละ 80.80 มีคะแนน
จากแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านหลังเรียนเท่ากับ 16.76 คิดเป็นร้อยละ 83.79 คะแนน
ทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 13.92 คิดเป็นค่าร้อยละ 69.05 คะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3

265

2. นักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด มี
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร้อยละ 82.29 และจานวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์รอ้ ย
ละ 83.09 ของนักเรียนทัง้ หมด เป็นไปตามสมมติฐาน คือนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 ขึน้
ไปและจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
3. พฤติกรรมนิสยั รักการอ่านของนักเรียน จากวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่ วามคิดตามเกณฑ์ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75.74 ซึง่ เป็นไปตามตามสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ คือนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 ขึน้ ไปและจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
นักเรียนทัง้ หมด
คาสาคัญ : ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 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
บทนา
การเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศมีความสาคัญ และจาเป็ นอย่างยิง่ ในชีวติ ประจาวัน
เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครือ่ งมือสาคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรม และวิสยั ทัศน์ของชุมชนโลก
นามาซึง่ มิตรไมตรี รวมทัง้ เข้าถึงองค์ความรูต้ ่าง ๆ ได้งา่ ยและกว้างขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึง่ เกิดจากสมาคมแห่งประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ
อาเซียน โดยมีประเทศสมาชิกทัง้ หมด 10 ประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และช่วยเหลือซึง่ กันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และ
การบริหาร ภาษาอังกฤษได้รบั เลือกให้เป็นภาษาทีใ่ ช้เป็ นสื่อกลางในสมาชิกอาเซียน ดังนัน้ ใน
แต่ละประเทศจึงต้องเตรียมประชากร ให้มคี วามพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ เมือ่ พิจารณาจาก
จานวนประชากรโลกในปจั จุบนั สามารถแบ่งลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษออกเป็นสองกลุ่มคือ
กลุ่มทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ และกลุ่มทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ องหรือเป็นภาษา
ต่างประเทศ ประเทศไทยจัดอยูใ่ นกลุ่มทีม่ กี ารใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุ
ดังกล่าวจึงส่งผลให้สภาพชีวติ ของคนไทยในปจั จุบนั มีส่วนเกีย่ วข้องกับภาษาอังกฤษอย่าง
หลีกเลีย่ งไม่ได้ ทัง้ ในชีวติ ประจาวัน โดยเฉพาะการติดต่อ สื่อสารในรูปแบบต่างๆ จากการที่
ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยนัน้ ประเทศไทยจึงจาเป็นจะต้องพัฒนาบุคลากร
ให้รจู้ กั คิด รูจ้ กั แก้ปญั หา รูจ้ กั พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงเป็นสิง่ จาเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ความสาคัญและต้องพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
สิง่ สาคัญในการอ่าน คือ ผูอ้ ่านควรจะเข้าใจและจับใจความจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้เพราะจะ
ทาให้เราประสบความสาเร็จในการอ่าน และมีความเข้าใจในการอ่าน เด็กทีอ่ ่านได้ดมี ใิ ช่อ่านได้
ถูกต้องหรือรวดเร็วแต่ตอ้ งเข้าใจและสามารถจับใจความสาคัญจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้หรือแก่นสาคัญ
ของเรือ่ งและรายละเอียดปลีกย่อยได้ สามารถเข้าใจความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสื่อทีไ่ ด้อ่านและ
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สรุปตีความและเข้าใจความหมายแฝงรวม ทัง้ สามารถประเมินสิง่ ทีอ่ ่านทราบแนวการเขียน
อารมณ์ หรือแนวคิดของผูเ้ ขียนด้วยความซาบซึง้ จะเห็นได้ว่าการอ่านเป็นสิง่ สาคัญและจาเป็น
สาหรับมนุษย์ การอ่านทาให้ผอู้ ่านบรรลุวตั ถุประสงค์ทงั ้ ด้านสาระและความบันเทิง เกิดการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ความรูท้ าให้มอี ุปนิสยั รักการอ่านและสารถประสบความสาเร็จในชีวติ ได้
(สุภาภรณ์ สุรยิ วงศ์ษา. 2548 : 3)
ปญั หาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยทีผ่ ่านมาพบว่า การเรียน
การสอนยังไม่ประสบความสาเร็จ มยุร ี นะราวัง (2549 : 3) ได้สรุปว่า นักเรียนส่วนมากยังขาด
ความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรือ่ งภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนไม่มพี น้ื ฐานความรูเ้ ดิมทีด่ แี ละไม่
เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา จึงทาให้ไม่เข้าใจในสิง่ ทีอ่ ่าน และทาให้ผลการเรียนต่า
สุภาภรณ์ สุรยิ วงศ์ษา (2548 : 4) ได้กล่าวว่า ตัวผูส้ อนไม่เน้นการสอนอ่านเท่าทีค่ วร ทาให้
อ่านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจเกิดความเบื่อหน่ ายในบทเรียนและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการ
อ่านได้เต็มที่ ดังนัน้ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษควรจะพัฒนาการฝึกทักษะด้านการอ่าน
เพื่อให้นกั เรียนได้เห็นความสาคัญและประโยชน์ในการอ่านเพื่อทีจ่ ะนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
การทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการอ่านภาษาอังกฤษ ครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษก็ควรทีจ่ ะพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพด้วย ซึง่ ครูผสู้ อนควร
จะปรับเปลีย่ นวิธกี ารฝึกทักษะภาษาอังกฤษตามความสามารถของผูเ้ รียนตลอดจนใช้ส่อื การ
เรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย นอกจากยังมีการใช้คาถามเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจในการอ่านตามแนวคิด
ของ ทิศนา แขมมณี (2547 : 401) ได้กล่าวว่า บลูม (Bloom) ได้จดั จุดมุง่ หมายทางการศึกษาไว้
3 ด้านคือ ด้านพุทธิพสิ ยั ด้านจิตพิสยั และด้านทักษะพิสยั ซึง่ ในด้านพุทธิพสิ ยั (Cognitive
Domain) นัน้ บลูมได้จดั ระดับจุดมุง่ หมายตามระดับความรูจ้ ากต่ าไปสูงไว้ 6 ระดับคือ ระดับ
ความรูค้ วามจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินผล ซึง่
ผูส้ อนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการตัง้ คาถาม เพื่อกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดในระดับที่
สูงขึน้ ไป การสอนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจในการอ่านนัน้ ต้องอาศัยเทคนิคหรือ
วิธสี อนหลายรูปแบบ
จากสภาพปญั หาทีก่ ล่าว มีขอ้ เสนอแนะจากงานวิจยั ว่าควรเน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ว้ ย
ตัวเองให้มากทีส่ ุด ซึง่ มีอยู่หลากหลายวิธ ี โดยผูว้ จิ ยั สนใจวิธกี ารสอนอ่านเน้นให้นกั เรียนเกิด
ทักษะในการคิดเพื่อสร้างความเข้าใจเรือ่ งทีอ่ ่าน วันเพ็ญ สุขเกษม (2550 : 75) เปรียบเทียบ
การอ่านกับการเขียนภาษาอังกฤษอย่างวิจารณญาณ ก่อนและหลังการใช้ส่อื สภาพจริง
(Authentic Material) ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าสามารถในอ่านกับการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างวิจารณญาณสูงขึน้ หลังการใช้ส่อื สภาพจริง รัตนา วงศ์เวโรจน์ (2547 : 8687) ใช้สงิ่ พิมพ์ ทีน่ กั เรียนมีส่วนร่วมและไม่มสี ่วนร่วม พัฒนาความสามารถในการอ่านและเจต
คติในการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการอ่าน
สูงขึน้ นักเรียนมีความเจตคติทด่ี ใี นการเรียนภาษาอังกฤษ และการนาเทคนิคแผนทีค่ วามคิด
(Mind Mapping) ซึง่ เป็นเทคนิคทีเ่ น้นให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยเห็นถึงความสัมพันธ์
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ระหว่างทุกส่วนของความคิดรวบยอดหลัก และความคิดรวบยอดรองลงไป หรือเป็ น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาทีม่ กี ารโยงสัมพันธ์เข้าด้วยกัน เมือ่ นาสื่อสภาพจริงมาจัดกิจกรรมโดย
ใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด จะทาให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจในการอ่าน และเพิม่ ความคงทนใน
การเรียนรู้ และยังช่วยพัฒนาความคิดแบบวิจารณญาณ (Critical Thinking) เพิม่ ความมี
เหตุผลช่วยพัฒนาในด้านการจาอีกด้วย
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา
2553 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา ได้คะแนนผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 ได้คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ร้อยละ 16.18 สาระที่ 2
ภาษาและวัฒนธรรม 23.42 สาระการเรียนรูท้ ่ี 3 ภาษากับความสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื
ร้อยละ 9.00 สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก ร้อยละ 14.12 ซึง่ ต่ากว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดทุกสาระการเรียนรู้ (โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา. 2554 : 1) ดังนัน้ จึงมีความ
จาเป็ นอย่างยิง่ ในพัฒนาทุกสาระการเรียนรู้ และทักษะทีใ่ ห้ความสาคัญเป็ นอันดับแรกคือ ทักษะ
การอ่านเพราะเป็ นทักษะในการพัฒนาทักษะอื่น ๆ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากสื่อสภาพจริงโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่ วามคิด เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนาการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ให้ม ี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนทีย่ ดึ นักเรียน
เป็นสาคัญ รวมทัง้ ยังได้ผลิตและใช้นวัตกรรมเทคนิคการสอน ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอีก
ด้วย
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาอังกฤษโดยวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริง
และใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. เพือ่ พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธกี ารเรียนจากสื่อ
สภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดให้นกั เรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 ขึน้ ไปและจานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
3. เพือ่ ศึกษานิสยั รักการอ่านของนักเรียน โดยวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. นักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดมีทกั ษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร้อยละ 75 ขึน้ ไป และจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
นักเรียนทัง้ หมด
2. นักเรียนมีนิสยั รักการอ่านจากวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนที่
ความคิดตามเกณฑ์รอ้ ยละ 75 ขึน้ ไป และจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
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ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีก่ าลังเรียน
อยูใ่ นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดมหาสารคาม จานวนนักเรียน 95 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ทีก่ าลังเรียนอยู่ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดมหาสารคาม จานวน 34 คน ได้มาโดย
การสุ่มอย่างง่ายจากการจับฉลาก
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา มีดงั นี้
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียน จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
2.2.2 นิสยั รักการอ่าน
3. ขอบเขตของเนื้ อหาสาระ
เนื้อหาทีน่ ามาใช้จดั ทาเป็ นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด ประกอบด้วย
คาศัพท์ในหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง My Favorite Food หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรือ่ ง My Beauty
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 เรือ่ ง Lifestyle และหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 เรือ่ ง Medicine โดยเป็นเนื้อหา
จากสาระที่ 1 ตัวชีว้ ดั ที่ 4 และจากสาระที่ 3 ตัวชีว้ ดั ที่ 1 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ซึง่ เป็ นคาศัพท์เกี่ยวกับสื่อสภาพจริงในชีวติ ประจาวัน จานวน 4 หน่วย 8 แผน
แผนละ 2 ชัวโมง
่ รวมจานวน 16 ชัวโมง
่ ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในแต่ละวงจร
4. สถานที่
โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
5. ระยะเวลา
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้เวลาการวิจยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 กับ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 /3 จานวน 8 แผน แผนละ 2 ชัวโมง
่ รวม 16 ชัวโมง
่ โดยทาการทดลอง
ระหว่างเดือน ธันวาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555
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เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดกระบวนการเรียนรูเ้ น้นการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด จานวน 8 แผน
แผนละ 2 ชัวโมง
่ รวม 16 ชัวโมง
่
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผล ได้แก่ แบบประเมินผลงานนักเรียนประกอบด้วย
รายการประเมินทีค่ รอบคลุมในการประเมินผลงานนักเรียนทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละวงจร และแบบ
สังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนรูข้ องนักเรียน ประกอบด้วยรายการประเมินที่
ครอบคลุมในสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูและการเรียนรูข้ องนักเรียน ทีท่ าการสอนในแต่ละ
วงจร
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3.2 แบบประเมินพฤติกรรมนิสยั รักการอ่าน
ขัน้ ตอนดาเนิ นการวิ จยั และการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขัน้ ตอนดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ออกแบบกระบวนการการเรียนรู้ ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด ทาเป็นแผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 8
แผน แผนละ 2 ชัวโมง
่ สาระการเรียนรูท้ ่ี 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ตาม
แนวคิดของ เคมมิสและเมคเทคการ์ด (Kemmis And Mctaggart. 1988 : 12-15) แบ่งเป็น 4
วงจร ๆ ละ 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1.1 การวางแผน (Planning)
เป็ นขัน้ ตอนการสารวจปญั หา และหาวิธกี ารแก้ไขโดยผูว้ จิ ยั ตระหนักและเห็น
ความสาคัญในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เมือ่ ได้ศกึ ษาปญั หาดังกล่าวแล้ว ผูว้ จิ ยั
จึงได้ศกึ ษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จากนัน้ จัดทาเครือ่ งมือในการวิจยั ซึง่ เป็ นแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการอ่านจากใช้
การสอนและรับฟงั ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละครัง้
1. 2 การปฏิบตั ิ (Action)
การปฏิบตั กิ ารสอนตามแผนการจัดการเรียนรูก้ บั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3/3 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
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1.3 การสังเกต (Observation)
การสังเกตผลการปฏิบตั ิ เป็ นการบันทึกข้อมูล หลักฐาน หรือร่องรอยต่างๆ
อย่างมีวจิ ารญาณเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครู
พฤติกรรมด้านรักการอ่านของนักเรียน ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยจะให้ขอ้ มูลและบันทึกข้อมูลไปพร้อม ๆ
กัน หลังสิน้ สุดการสอน
1.4 การสะท้อนผล (Reflection)
การสะท้อนผลการปฏิบตั ิ เป็นกระบวนการทบทวนการปฏิบตั จิ ากบันทึกทีไ่ ด้
จากการสังเกตว่าได้ผลเป็ นอย่างไร มีปญั หาหรือข้อขัดแย้งอย่างไร เพื่อนามาพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูส้ ่กู ารพัฒนานักเรียนในวงจรต่อไป
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสอนเอง ใช้เวลาสอน 16 ชัวโมง
่ ระยะเวลาทีท่ าการสอน ทาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระหว่างเดือน ธันวาคม 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 ใช้
เวลาการทดลองสอนเป็ นเวลา 16 ชัวโมง
่
เป็นเวลา 2 เดือน โดยดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขัน้ ตอนดังนี้
2.1 วงจรที่ 1 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 เรือ่ ง My Favorite Food ทดสอบก่อนเรียน
โดยใช้แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ จานวน 20 ข้อ โดยทดสอบนอกเวลา จานวน 1
ชัวโมง
่ จากนัน้ สอนตามแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 จานวน 4 ชัวโมงซึ
่
ง่ จัด
กิจกรรมวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด เมือ่ สิน้ สุดการสอนจะทาการ
ทดสอบท้ายวงจรด้วยข้อสอบชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน
จานวน 1 ชัวโมงโดยทดสอบนอกเวลา
่
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
2.2 นาผลการวิเคราะห์ในวงจรที่ 1 มาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพและ
เพิม่ เติมการจัดแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 2 เพื่อใช้ในวงจรที่ 2
2.3 วงจรที่ 2 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะ การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ จานวน 20 ข้อ โดยทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ จากนัน้ สอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 จานวน 4 ชัวโมง
่ ซึง่ จัดทาและประยุกต์มาจากแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ทงั ้ หมดในวงจรที่ 1 โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างกัน แต่จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม เมือ่ สิน้ สุดการสอนจะทาการทดสอบท้ายวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ ด้วยข้อสอบชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน ก่อน
เรียนและหลังเรียน ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
2.4 นาผลการวิเคราะห์ในวงจรที่ 2 มาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพและ
เพิม่ เติมการจัดแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 3 เพื่อใช้ในวงจรที่ 3
2.5 วงจรที่ 3 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ จานวน 20 ข้อ โดยทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ จากนัน้ สอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 3 จานวน 4 ชัวโมง
่ ซึง่ จัดทาและประยุกต์มาจากแก้ไข
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ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ทงั ้ หมดในวงจรที่ 2 โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างกัน แต่จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม เมือ่ สิน้ สุดการสอนจะทาการทดสอบท้ายวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ ด้วยข้อสอบชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่าน ก่อน
เรียนและหลังเรียน ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
2.6 นาผลการวิเคราะห์ในวงจรที่ 3 มาแก้ไขปรับปรุงคุณภาพและ
เพิม่ เติมการจัดแผนการจัดการเรียนรูใ้ นหน่วยที่ 4 เพื่อใช้ในวงจรที่ 4
2.7 วงจรที่ 4 ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ จานวน 20 ข้อ โดยทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ จากนัน้ สอนตามแผนการ
จัดการเรียนรูใ้ นหน่วยการเรียนรูท้ ่ี 4 จานวน 4 ชัวโมง
่ ซึง่ จัดทาและประยุกต์มาจากแก้ไข
ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ทงั ้ หมดในวงจรที่ 3 โดยมีเนื้อหาสาระแตกต่างกัน แต่จดั
กิจกรรมการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม เมือ่ สิน้ สุดการสอนจะทาการทดสอบท้ายวงจรโดย
ทดสอบนอกเวลา จานวน 1 ชัวโมง
่ ด้วยข้อสอบชุดเดิม เมือ่ สิน้ สุดการวิจยั ทาการจัดกระทา
ข้อมูลดังนี้
3. การจัดกระทาข้อมูล ดังนี้
3.1 การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.1 นาผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านในแต่ละวงจร ทดสอบความแตกต่างของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจจากการเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด โดยใช้ค่า t-test dependent
samples
3.1.2 นาผลคะแนนจากการประเมินผลงานนักเรียน และจากแบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรมาหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ
3.2 การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้
เทคนิคแผนทีค่ วามคิดสาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
นาคะแนนหลังเรียนของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรมาหา
ค่าเฉลีย่ ร้อยละเพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนว่า
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
3.3 การประเมินพฤติกรรมนิสยั รักการอ่าน
นาคะแนนจากแบบประเมินพฤติกรรมนิสยั รักการอ่าน มาหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านของนักเรียนว่าเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้ หมดเพื่อเตรียมการวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลที่
เกิดขึน้ ในวงจรและผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวงจร
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์หาคุณภาพแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
1.1 หาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
รายข้อ
1.2 หาค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
รายข้อตามวิธขี อง Brennan
1.3 หาค่าความเชื่อมัน่ (rcc) ของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ด้วยวิธขี องโลเวทท์ (Lovett)
1.4 การหาค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ของ
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ท้ายวงจรโดยใช้สตู รดัชนีค่าความสอดคล้อง
IOC
2. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน โดยนาผลคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านในแต่ละวงจร ทดสอบความแตกต่างของทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจากการเรียนจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด โดย
ใช้ค่า t-test dependent samples
3. วิเคราะห์คะแนนหลังเรียนของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน ทัง้ 4 วงจรโดย
นามาหาค่าเฉลีย่ ร้อยละ เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนว่าเป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
4. วิเคราะห์แบบประเมินพฤติกรรมนิสยั รักการอ่าน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 แบบประเมินพฤติกรรมนิสยั รักการอ่าน ของนักเรียน
ในการ แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูภ้ ายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่อื อย่าง
เหมาะสม 5 พฤติกรรมบ่งชี้ มี 5 ระดับคุณภาพ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมการ
วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลทีเ่ กิดขึน้ ในวงจรและผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวงจร
สรุปผลการวิ จยั
1. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 คะแนนจากการประเมินผลงานนักเรียนเท่ากับ 16.16 คิดเป็นร้อยละ 80.80 คะแนนจาก
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านเท่ากับ 16.76 คิดเป็นร้อยละ 83.79 นักเรียนผ่านเกณฑ์เฉลีย่
ร้อยละ 83.09 คะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็ นค่าร้อยละ 69.05 คะแนนทดสอบ หลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 83.79 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ ใน
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนที่
ความคิด
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2. นักเรียนทีเ่ รียนภาษาอังกฤษจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
มีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจร้อยละ 83.79 และจานวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์
ร้อยละ 83.09 ของนักเรียนทัง้ หมด เป็ นไปตามสมมติฐาน คือนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75
ขึน้ ไปและจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียนทัง้ หมด
3. นักเรียนมีพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านจากวิธกี ารเรียนจากสื่อสภาพจริง โดย
ใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดตามเกณฑ์คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75.74 ซึง่ เป็นไปตามตามสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ คือนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 75 ขึน้ ไปและจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
นักเรียนทัง้ หมด
อภิ ปรายผล
ผลการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนที่
ความคิดของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม ด้วยแผนการจัดการเรียนรูจ้ านวน 8 แผน ๆ ละ 2 ชัวโมง
่ รวม 16 ชัวโมง
่ ซึง่ ใช้วธิ ี
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในการวิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. จากการวิจยั พบว่านักเรียน ทีเ่ รียนจากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนที่
ความคิดมีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยรวมและทุกแผนการจัดการเรียนรู้
เป็นไปตามเกณฑ์ คะแนนร้อยละ 75 ขึน้ ไป และจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของนักเรียน
ทัง้ หมด เนื่องจากกระบวนการนัน้ มีทงั ้ กิจกรรมเดีย่ วและกิจกรรมกลุ่ม และเนื้อหาทีน่ ามาสอน
เป็นเนื้อหาสื่อสภาพจริงในชีวติ ประจาวันทีน่ กั เรียนมีคุน้ เคยมีประสบการณ์การใช้มาก่อน ทาให้
นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วันเพ็ญ สุขเกษม
(2550 : 68-69) ทีใ่ ช้ส่อื สภาพจริงเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษา
อังกฤษอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การอ่านและการเขียนก่อนและหลังการใช้ส่อื สภาพจริงพบว่า ความสามารถในการอ่านและการ
เขียนอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงขึน้ หลังจากการใช้ส่อื สภาพจริง และสอดคล้องกับงานวิจยั
ต่างประเทศของจอนส์ (Johns. 1998 : 404-407) ซึง่ ได้ศกึ ษาผลการใช้บทเรียนทีน่ ามาจาก
เอกสารจริงกับนักศึกษาวิชาชีพครูของสถาบันเทคโนโลยีในประเทศจีน โดยให้นกั ศึกษาแต่ละ
คนเลือกอ่านบทอ่านทีต่ นสนใจ และคิดว่ามีประโยชน์ จากนิตยสาร วารสาร หรือหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษแล้วเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนเขียนและพูดคุยเกีย่ วกับเรือ่ งทีต่ นอ่านแลกเปลีย่ นกับ
เพื่อน ๆ ในชัน้ เรียน ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาทีใ่ ช้บทเรียนทีน่ ามาจากเอกสารจริงมีความ
สามารถในการอ่านและมีแรงจูงใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงขึน้
2. บทอ่านทีใ่ ช้ในการทดลองน่าสนใจ ชวนอ่าน ซึง่ เป็ นบทอ่านทีผ่ วู้ จิ ยั นามาจากสื่อ
สภาพจริงและไม่มกี ารดัดแปลงใด ๆ จากต้นฉบับเดิม ซึง่ บทอ่านเหล่านี้มคี วามพิเศษคือ เป็น
ฉลากสินค้า ขนม แป้ง ยาและยาสระผม มีสสี นั สะดุดตา น่าอ่าน มีส่วนเกีย่ วข้องกับชีวติ
ประจาวันของนักเรียน ซึง่ นักเรียนเป็นผูบ้ ริโภค จะมีความตระหนักถึงความปลอดภัย และ
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ประโยชน์คุม้ ค่าในการใช้ จึงทาให้นกั เรียนเกิดความสนใจ มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะอ่าน และ
ตัง้ ใจอ่านฉลากสินค้าแต่ละชนิด ซึง่ สอดคล้องกับ ฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ (2549 : 65 - 67) ได้
ทาการศึกษาผลการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้ส่อื สภาพจริงทีม่ ผี ลต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนวิชาภาษอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ กว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ นักเรียนมีความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษสูงขึน้ มาก สืบเนื่องจากการปฏิบตั กิ บั สิง่ ทีผ่ เู้ รียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้านัน้ ช่วย
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้ าทีแ่ ละสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูม้ คี วามทันสมัยเกีย่ วข้องกับ
ชีวติ ประจาวัน สามารถพบเห็นได้ทุกที่ สามารถประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจาวันได้ ทาให้เกิดความ
สนใจในการเรียน และสอดคล้องกับสุภาภรณ์ สุรยิ วงศ์ษา (2548 : 83 - 84) ทีก่ ล่าวว่า การจัด
กิจกรรมโดยใช้ส่อื ในชีวติ ประจาวันอย่างหลากหลาย ทาให้นกั เรียนการเรียนรูแ้ ละกระบวนการ
เรียนรูท้ าให้ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนเป็ นไปตามเกณฑ์ นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมสูงขึน้ หรือเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนเรียนจริง เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ สุชาดา
กล่องพุดชา (2547: 105-106) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ส่อื สภาพจริงพบว่า การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื สภาพจริงทาให้ครูผสู้ อนได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ
สอน ผูเ้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีพฒ
ั นาการทักษะการอ่านเพิม่ ขึน้
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด เป็นการเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนวางแผนการอ่านและเป็นกิจกรรมทีม่ งุ พัฒนาระบบการคิดของนักเรียนอย่างเป็ น
ระบบตามขัน้ ตอนทีว่ างไว้อย่างชัดเจน ผูเ้ รียนจะสร้างแผนทีค่ วามคิดของตนเองหลังจากทีไ่ ด้
อ่านเรือ่ ง แล้วมีการอภิปรายสรุปแผนทีค่ วามคิด ทีผ่ เู้ รียนสร้างขึน้ เพื่อตรวจสอบใจความสาคัญ
ในเรือ่ งทีอ่ ่าน การสร้างแผนทีค่ วามคิดหลังการอ่าน นัน้ ช่วยให้ผเู้ รียนได้มกี ารทบทวนความจา
ความเข้าใจในเรือ่ งทีอ่ ่าน สรุปรวบรวม และเสนอแนะข้อมูลทีอ่ ่าน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างครูและนักเรียน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิศกั ดิ ์ อินทร์ตา (2553 :
122-123) ใช้เทคนิคการสอนแบบแสดงการคิดเป็นถ้อยคาควบคู่กบั การทาแผนผังสรุปโยงเรือ่ ง
ทีอ่ ่าน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผลการวิจยั พบว่า การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีต่ อบ สนองต่อความต้องการ
ของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนรูจ้ กั การวางแผนการอ่านก่อนทาการอ่านและเป็ นกิจกรรมทีม่ งุ่ พัฒนา
กระบวนการคิดและกลวิธใี นการแก้ปญั หาต่างๆ
4. นักเรียนมีพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านมากขึน้ จากการจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
อ่านจากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด เนื่องจากเป็นสื่อสภาพจริงทีอ่ ยูใ่ นชีวติ
ประจาวัน ทีน่ กั เรียนมีส่วนร่วมอยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ จึงเกิดพฤติกรรมการรูจ้ กั อ่านเพื่อวิเคราะห์
ความเข้าใจในสิง่ ต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของตนเอง โดยเห็นได้จากนักเรียนมีการ
บันทึกรักการอ่าน เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า สื่อสภาพจริงมีส่วนสาคัญ
อย่างยิง่ ทีท่ าให้นกั เรียนเกิดพฤติกรรมนิสยั รักการอ่านจากการอ่านทีละน้อยจนเกิดความเคยชิน
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ในการอ่าน ซึง่ สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ คูหาภินนั ทน์ (2542 : 55) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นิสยั
รักการอ่าน คือ การชอบอ่านจนเป็ นนิสยั เมือ่ มีเวลาว่างจะชอบอ่านมากกว่าทาอย่างอื่นและ
ชอบอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านทุกชนิด ทุกประเภท ทัง้ หนังสือทีใ่ ห้ความบันเทิงและสารคดี
ดังนัน้ นิสยั รักการอ่านจึงหมายความว่า ความประพฤติหรือ พฤติกรรมทีเ่ คยชินกับการอ่านเป็ น
ประจาจนรูส้ กึ จะขาดการอ่านมิได้และมีความสุขกับการอ่าน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจนัน้ ครูควรฝึกการฟงั การพูด การอ่านในหน่ วยการเรียนรูน้ นั ้ ๆ
ก่อนเพื่อนักเรียนจะได้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับคาศัพท์โดยครูให้คาแนะนาในเรือ่ งการออกเสียง
ความหมายของคาศัพท์ เพื่อช่วยให้นกั เรียนมีความมันใจในการอ่
่
าน จึงดาเนินกิจกรรมการ
อ่านโดยใช้แผนทีค่ วามคิด
1.2 ครูควรสารวจสื่อสภาพจริงทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของนักเรียนและมีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับชัน้
1.3 ครูควรมีการสอดแทรกกลวิธกี ารอ่านให้แก่ผเู้ รียน เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจเรือ่ งที่
อ่านได้งา่ ยขึน้ และคอยชีแ้ นะรูปประโยคหรือคาศัพท์ทย่ี าก คอยให้กาลังใจและเสริมแรงนักเรียน
ทีอ่ ่อน
1.4 ควรจัดกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนทุกคนได้รว่ มกิจกรรมอย่างทัวถึ
่ ง
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรพัฒนาแผนการการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ
จากสื่อสภาพจริง โดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดในระดับชัน้ อื่นๆ
2.2 ควรทดลองเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค
แผนทีค่ วามคิดกับการใช้เทคนิคอื่น ๆ
2.3 ควรมีการใช้ส่อื สภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิดในทักษะอื่นๆ เช่น ทักษะ
พูด การฟงั และเขียน
2.4 ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทักษะการฟงั การพูด การอ่าน และ
การเขียน โดยใช้ส่อื สภาพจริง
2.5 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรม
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ จากสื่อสภาพจริงโดยใช้เทคนิคแผนทีค่ วามคิด
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การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิ่ นอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
Development of Integrated Curriculum of Local Literature in Roi-et
Province for Mattyomsuksa 4 Students.
ภานิดา สิทธิหาโคตร1, ประสพสุข ฤทธิเดช2, และณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม3
Phanida Sitthihakot¹, Prasopsuk Rittidet2, and Nattapong Shalardyam3
บทคัดย่อ
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้พน้ื ทีศ่ กึ ษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัด
ร้อยเอ็ด การนาเสนอบทความครัง้ นี้ นาเสนอผลการศึกษาตอนที่ 1 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาสภาพปญั หาและความจาเป็ นต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานจังหวัดร้อยเอ็ด การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน
(Mixed Method Research ) ใช้ การวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Method ) และการวิจยั เชิง
คุณภาพ (Qualitative Method)
ประชากรและกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชากรได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร 52 คน
ศึกษานิเทศก์ 10 คน และนักเรียน 370 คน ได้ใช้วธิ สี ุ่มอย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Random
Numbers Table) ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และ
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดโรงเรียนหนอง
หมืน่ ถ่านวิทยา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และปราชญ์ทอ้ งถิน่ ทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด
มีความสามารถพิเศษเรือ่ งนิทาน ผญา ภาษิต ตานาน และปริศนาคาทาย รวมกลุ่มเป้าหมาย 30
คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือการวิจยั ตอนที่ 1 ระยะที่ 1 ได้แก่ (1) เอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง (2) แบบสารวจสภาพปญั หาและความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
วรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 30 ข้อ มี
ค่าความเชื่อมัน่ .67 (3) แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้างและไม่มโี ครงสร้าง เพื่อการจัดกลุ่มสนทนากับ
กลุ่มเป้าหมาย
ผลการศึกษาตอนที่ 1 ระยะที่ 1 1. โดยการจัดกลุ่มสนทนา จานวน 30 คน ผลการศึกษา
สภาพปญั หาและความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน
จังหวัดร้อยเอ็ด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความรูเ้ รือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน
จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อหาทีค่ นจังหวัดร้อยเอ็ดรูจ้ กั ได้แก่ (1) วรรณกรรมท้องถิน่ ระดับภาค

1

นิสติ ปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (ไทศึกษา) อาจารย์ สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์พเิ ศษ สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มหาสารคาม
2

ตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ระดับจังหวัด และ(3) ระดับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนหนองหมืน่ ถ่าน
วิทยา และวรรณกรรมท้องถิน่ แบ่งตามการเกิดขึน้ มี 2 ลักษณะ คือ (1) เกิดจากการบอกเล่าของ
ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ในแต่ละภาค จังหวัด และ หมูบ่ า้ น (2) การบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ในใบ
ลาน สมุดข่อย ตาราเรียน ฯลฯ นอกจากนี้ เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานมีเนื้อหาหลายประเภท
ได้แก่ ประวัตกิ ารตัง้ บ้านเมือง สถานทีส่ าคัญ นิทานวีรบุรษุ นิทานพืน้ บ้าน สุ ภาษิตคาพังเพย
ปริศนาคาทาย ฯลฯ
2. โดยการสารวจสภาพปญั หาครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน รวมจานวน
432 คน พบว่า ด้านครู (1) ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
บริบท สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็ นจริงแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 75 (2) ครูทท่ี าหน้าทีส่ อนไม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับ
วรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน ร้อยละ 20 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัดและความสนใจ
ไม่จดั ทาแผนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเรือ่ งวรรณกรรม รูปแบบการสอนยึดครูเป็นศูนย์กลาง ใช้การ
บรรยายและการสาธิต ร้อยละ 5 ปญั หาของนักเรียน พบว่า (1) นักเรียนไม่สนใจเรือ่ งราวท้องถิน่
ของตนเองและ นักเรียนขาดความรักต่อท้องถิน่ ร้อยละ 65 (2) นักเรียนไม่มโี อกาสแสดงออก ร้อยละ
20 (3) นักเรียนไม่มคี วามคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 15 ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนา
หลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน พบว่า (1) โรงเรียนควรจัดทาทาเนียบปราชญ์ทอ้ งถิน่ แต่
ละด้าน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
สอดคล้องกับสภาพจริงของท้องถิน่ นักเรียนจะได้ภูมใิ จและรักท้องถิน่ ตนเอง ร้อยละ 70 (2) ครูไม่
เข้าใจเนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ เพื่อพัฒนาเป็ นหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ 18 (3) ต้องการให้พฒ
ั นา
หลักสูตรวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานในโรงเรียน เข้าไปสู่รายวิชาเพิม่ เติม และใช้เนื้อหาวรรณกรรม
ท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือจังหวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรูเ้ รื่องนี้ได้ครอบคลุมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, บูรณาการ, วรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน, นักเรียน
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
บทนา
สังคมในโลกศตวรรษที่ 21 มีการเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะความก้าวหน้าทาง
วิทยาการ และเทคโนโลยี มีความเจริญรวดเร็วและแผ่กระจายไปทุกแห่งอย่างรวดเร็วไม่มขี อบเขตจากัด
ทาให้เกิดผลกระทบต่อการดารงชีวติ ในสังคมโลก สภาพสังคมไทยในปจั จุบนั มีความอ่อนแอและขาด
ความเป็ นตัวของตัวเอง เกิดการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ โดยไม่คานึงถึงคุณธรรม สิง่ เหล่านี้ลว้ น
แล้วแต่เกิดจากการไม่สมดุลแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของคนไทยกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวชีน้ าความคิดในการพัฒนาประเทศมาเป็นเวลายาวนาน จึงทาให้เกิดปญั หาเกีย่ วกับ
ภูมปิ ญั ญาไทย ทีส่ าคัญคือ ภูมปิ ญั ญาไทยได้หายไปจากสังคมไทยเกือบหมดสิน้ (สุวนันท์ สันติเดชา.
2547 : 1 , คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551 : ฉ) การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญต่อวิถชี วี ติ ของคน
ในยุคปจั จุบนั โดยการจัดการศึกษาทีด่ ตี อ้ งสอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และความ
ต้องการของบุคคลในสังคมและประเทศชาติ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหลักการสาคัญและมีแนวคิดใหม่คอื การ
ส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาไทย พร้อมๆไปกับความรูอ้ นั เป็ นสากล ตลอดจนการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การส่งเสริมให้มกี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อ ง แนวคิด
ใหม่ทส่ี ่งผลต่อการปฏิรปู การศึกษาอย่างใหญ่หลวง ได้แก่ การกาหนดให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาไปสู่เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ การระดมทรัพยากรส่วน
ต่างๆมาใช้ในการจัดการศึกษา ตลอดจนการให้บุคคลและองค์กรต่างๆทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 9 มาตรา 12
และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ได้แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ซึง่ จะเห็นได้ว่า ท้องถิน่ และ สังคม ทุกระดับที่
อยูน่ อกโรงเรียน ได้รบั ความสาคัญและมีบทบาทอย่างมากต่อการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ( มณฑา
วัฒนถนอม. 2545 : 51 )
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 เป็ นผลผลิตจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เป็ นหลักสูตร
ทีเ่ อือ้ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เนื่องจากหลักสูตรมีลกั ษณะ
เป็นกรอบกว้างๆ มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่ม ทีเ่ ป็นแนวทางให้สถานศึกษานาไปจัดทา
เป็นหลักสูตรสถานศึกษา จัดทาคาอธิบายรายวิชา หน่ วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดย
สถานศึกษาสามารถออกแบบการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับผูเ้ รียน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้บรรลุ
ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ กระบวนการต่างๆเหล่านี้ ล้วนเอือ้ ต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้
ของสถานศึกษากับชุมชนในท้องถิน่ ให้สามารถนาระบบการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาทัง้ ด้านสร้างความรู้
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การให้ความรู้ การจัดการความรู้ การใช้ความรูท้ ส่ี อดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและฐานราก
ของชุมชนท้องถิน่ (คณะกรรมการปฏิรปู การเรียนรู.้ 2543, อุดมสิทธิ ์ จิตรวิจารณ์. 2545 : 31,
กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
การพัฒนาหลักสูตรระดับสถานศึกษาเป็ นภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาทีต่ อ้ งดาเนินการ
ตามกรอบพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 โดยมีคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็นผูก้ าหนดหลักสูตรแกนกลางขึน้ ทีม่ สี าระการเรียนรู้ และหลักมาตรฐานเป็นข้อกาหนด
และเป็นแนวทางให้สถานศึกษา จัดทาสาระหรือรายละเอียดของหลักสูตรเพื่อความเป็นไทย ความเป็น
พลเมืองดีของชาติ การดารงชีวติ การประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน และ
สอดคล้องกับสภาพสังคมท้องถิน่ ได้แก่สภาพปญั หาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
สถานศึกษาต้องดาเนินการพัฒนาหลักสูตรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์เรียนรูแ้ ก่ผเู้ รียน
โดยพิจารณาความเหมาะสมของสาระหลักสูตรทีผ่ สมผสาน ระหว่างสาระการเรียนรูห้ ลักมาตรฐานที่
กาหนด สภาพท้องถิน่ ตลอดจนคาบเวลาและเป้าหมายในการพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ น้นทุกส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา (ยุทธนา ปฐมวรชาติ. 2545 : 11- 12, กระทรวงศึกษาธิการ. 2552, ณัฐพงศ์
ฉลาดแย้ม.2553 : 47-48)
ภูมปิ ญั ญาไทยซึง่ เป็ นองค์ความรูส้ าคัญส่วนหนึ่งทีต่ อ้ งปลูกฝงั ให้กบั เด็กและเยาวชนในชาติได้
เรียนรูถ้ งึ ความยิง่ ใหญ่ และควรค่าแห่งความภาคภูมใิ จเป็นฐานของวิธคี ดิ
และจุดรวมของจิตสานึก
ในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ จึงจาเป็ นต้องนาเข้าสู่ระบบการศึกษา ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูสบื สานอย่างต่อเนื่อง จากการทบทวนบทเรียนของการพัฒนาประเทศทีผ่ ่านมาได้
ข้อสรุปว่า การพัฒนาประเทศทีผ่ ่านมาไม่สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมไทยเท่าทีค่ วร ทาให้เกิด
ปญั หาและภาวะวิกฤตนานาประการ การพัฒนาคนหรือการศึกษาโดยรวม ก็เป็ นไปตามแนวทางของ
ตะวันตกเป็นสาคัญ สภาพสังคมไทยในปจั จุบนั สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและขาดความเป็นตัวของ
ตัวเอง เกิดการแข่งขัน เอารัดเอาเปรียบ โดยไม่คานึงถึงคุณธรรม สิง่ เหล่านี้ลว้ นแล้วแต่เกิดจากการ
ไม่สมดุลแห่งการเรียนรูร้ ะหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของคนไทยกับกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัว
ชีน้ าความคิดในการพัฒนาประเทศมาเป็ นเวลายาวนาน จึงทาให้เกิดปญั หาเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาไทย ทีส่ าคัญ
คือ ภูมปิ ญั ญาไทยได้หายไปจากสังคมไทยเกือบหมดสิน้ (สุวนันท์ สันติเดชา. 2547 : 1 , คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ. 2551 : ฉ) ฉะนัน้ เพื่อให้การพัฒนาคนต่อแต่น้ไี ด้รบั การแก้ไขให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ
วัฒนธรรมไทย การนาเอาภูมปิ ญั ญาทีส่ งสมไว้
ั่
ในบ้านเมืองมาใช้เป็ นพืน้ ฐานสาคัญส่วนหนึ่ง มาใช้ในการ
พัฒนาคนหรือปฏิรปู การศึกษา
ในปจั จุบนั นี้กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ยิง่ ขึน้ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 7 และมาตรา 23 นัน้ ให้ความสาคัญในการจัดการศึกษาเรือ่ ง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยให้บูรณาการเข้าไปในทุกระดับการศึกษา ส่วนมาตรา 27 วรรคสองได้กาหนดไว้
อย่างชัดเจนว่าสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
เช่นเดียวกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ได้กาหนดจุดมุง่ หมาย ซึง่ ถือเป็นมาตรฐานการ
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เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไว้ว่า ให้คนไทยเข้าใจใน
ประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย ภูมใิ จในความเป็นไทย เป็นพลเมืองดี มีจติ สานึกในการอนุ รกั ษ์ภาษาไทย
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และให้
สถานศึกษาพัฒนามาตรฐานการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับสภาพปญั หาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้
(กรมวิชาการ. 2544 : 4 -7, คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551 : ฉ) และส่วนหนึ่งทีถ่ ูกเล่าขานกันมา
ช้านานและควรค่าแก่การทีจ่ ะอนุรกั ษ์ไว้อย่างยิง่ คือ “วรรณกรรมท้องถิน่ ” ซึง่ เป็ นเรือ่ งราวทีบ่ อกเล่าทีแ่ สดง
ถึงภูมปิ ญั ญาของนักปราชญ์ ผูร้ พู้ น้ื บ้าน ทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ มาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมมนุษย์
ทัง้ ด้านความบันเทิงใจและสาระความรูอ้ ่นื ๆ
การศึกษาในเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ จึงเป็ นเรือ่ งทีเ่ ยาวชนไทยไม่ควรมองข้าม โดยให้
ความสาคัญทีป่ ระชาชนและเปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ ซึง่
วรรณกรรมท้องถิน่ ในลักษณะนี้ จะทาให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็ นมาของวิถชี วี ติ ของประชาชนมากขึน้
นอกจากนี้วรรณกรรมท้องถิน่ ยังบ่งบอกให้เห็นถึง การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และศักดิ ์ศรีของแต่ละท้องถิน่
ด้วย ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนใช้ภาษาในการอ่าน การคิด
อย่างสร้างสรรค์ วิพากษ์วจิ ารณ์ ตัดสินใจแก้ปญั หา วินิจฉัยเรือ่ งราวและส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้วจิ ารณญาณ
ในการอ่านเรือ่ งราวของวรรณกรรมท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่าง
สละสลวยซึง่ จะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ภาษาให้เกิดความน่ าเชื่อถือ (กรมวิชาการ. 2545 : 8-9)
วรรณกรรมท้องถิน่ เป็ นส่วนหนึ่งของภูมปิ ญั ญา ทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวชีวติ ความเป็นอยู่ การประพฤติ
ปฏิบตั ขิ องประชาชนธรรมดาทัวไป
่ เป็นมุขปาฐะ (ใช้ถอ้ ยคาเล่าสืบต่อกันมา ) และลายลักษณ์ (จารึกหรือ
บันทึกในวัสดุต่าง ๆ เช่น ในใบลาน และบันทึกในกระดาษทีเ่ รียกว่า สมุดไทย สมุดข่อย เป็นต้น ) ที่
ปรากฏในบริบทของสังคมซึง่ อาจเป็ นขนาดใหญ่ระดับภาคหรือสังคมขนาดเล็กระดับหมูบ่ า้ นก็ได้ วรรณกรรม
ท้องถิน่ เหล่านี้ คนในท้องถิน่ เป็นผูส้ รรค์สร้างขึน้ มา ภาษาทีใ่ ช้เป็นภาษาของท้องถิน่ ซึง่ แต่ละสังคมนัน้ มี
ภาษาเป็นแบบแผนของตนเองแตกต่างจากท้องถิน่ อื่น ทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน ทัง้ นี้เพระภาษาเป็ นสิง่
จาแนกวรรณกรรมให้แตกต่างจากวรรณคดี รูปแบบของฉันทลักษณ์เป็นไปตามความนิยมของแต่ละท้องถิน่
ดังนัน้ คนในท้องถิน่ จึงเป็ นผูอ้ นุรกั ษ์โดยมีวดั เป็นศูนย์กลาง (ธวัช ปุณโณทก 2526 : 8 ; ศิราพร ฐิตะฐาน.
2532 : 1 - 4 ; จารุวรรณ ธรรมวัตร. 2539 : 2 ; พรทิพย์ ซังธาดา 2539 : 12 ; พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน พ.ศ. 2542 )
จากนโยบายการศึกษาดังกล่าว จึงจาเป็ นทีโ่ รงเรียนต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาและนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มาผสมผสานเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อสังคมทีด่ ขี น้ึ เพื่อให้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็นรากฐานและ
เป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม
และในการศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของไทย การศึกษาเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ เป็ นส่วนหนึ่งควรให้ความ
สนใจอย่างยิง่ เนื่องจากท้องถิน่ ของแต่ละภูมภิ าคมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจและน่าศึกษาหลายเรือ่ งราว การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในปจั จุบนั ได้มกี ารนาแนวทางการดาเนินการเรียนการสอนโดย
การนาเอาวรรณกรรมท้องถิน่ เข้ามาบูรณาการมากขึน้ ซึง่ จะมีผลทาให้การสร้างสรรค์และพัฒนาองค์
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ความรูข้ องนักเรียนเพื่อตอบสนองต่อการอนุรกั ษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ของคนในท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้การนาวรรณกรรมท้องถิน่ มาเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูข้ องโรงเรียนทัง้ ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทีไ่ ม่มคี วามเฉพาะตัวเนื้อหาสาระของความรู้
เท่านัน้ แต่ตอ้ งประกอบด้วยจิตวิญญาณอันได้แก่ ความเชื่อ คุณค่า และความภาคภูมใิ จด้วย สิง่ เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริม อนุรกั ษ์ และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิน่ ให้กบั นักเรียน เพื่อให้มคี ุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ในการทีจ่ ะมีค่านิยมและทักษะทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย มีจติ สานึกเห็นแก่ส่วนรวมและ
จิตสานึกในความเป็ นไทย มีความรูค้ ่คู วามดี ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน มีสานึกในความเป็ นไทย รักและผูกพันต่อ
ท้องถิน่ ของตนเอง (กรมวิชาการ. 2546 : 188)
ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในรายวิชาเพิม่ เติม โดยนาเอา
วรรณกรรมท้องถิน่ ของอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ถือได้ว่าเป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ าคัญมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิชาอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับท้องถิน่ อีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสาระ
เพิม่ เติม ให้เกิดผลดีเพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจเจตคติชวี ติ ค่านิยมของคนอีสานในฐานะลูกหลาน
เพื่อสืบทอดประเพณี ค่านิยมอันดีงามของชาวอีสานให้ดารงอยูแ่ ละนาไปเป็ นหลักในการดารงชีวติ สืบไปและ
เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ สามารถนาไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของโรงเรียนอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน (Mixed Method Research ) ใช้ การวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Method ) และการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Method) ดาเนินการวิจยั
แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ (1)
การศึกษาข้อมูลขัน้ พืน้ ฐาน และ(2) การพัฒนาหลักสูตร (Development I ) ตอนที่ 2 การหา
ประสิทธิผลของหลักสูตร แบ่งเป็น 2 ระยะคือ (1) การทดลองใช้หลักสูตรและผลการใช้หลักสูตร และ
(2) การขยายผลการใช้หลักสูตร
การนาเสนอบทความครัง้ นี้ นาเสนอผลการศึกษาตอนที่ 1 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูล
พืน้ ฐาน วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาสภาพปญั หาและความจาเป็ นต้องการต่อการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ประชากรและกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ประชากร
ได้แก่ ครู 159 คน ผูบ้ ริหาร 52 คน ศึกษานิเทศก์ 10 คน และนักเรียน 370 คน ได้ใช้วธิ สี ุ่ม
อย่างง่ายโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (Random Numbers Table) ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด และกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู ผูบ้ ริหาร นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา อาเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด และ
ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นจังหวัดร้อยเอ็ด มีความสามารถพิเศษเรือ่ งนิทาน ผญา สุภาษิต ตานาน
และปริศนาคาทาย รวมกลุ่มเป้าหมาย 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือการวิจยั ตอนที่ 1
ระยะที่ 1 ได้แก่ (1) เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง (2) แบบสารวจสภาพปญั หาและความต้องการ
จาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
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จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ .67 (3) แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้างและไม่ม ี
โครงสร้าง เพื่อการจัดกลุ่มสนทนากับกลุ่มเป้าหมาย
ผลของการวิ จยั
ผลการศึกษาตอนที่ 1 ระยะที่ 1 1. โดยการจัดกลุ่มสนทนา พบว่า การศึกษาข้อมูลพืน้ ฐาน
สภาพปญั หาและความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานจังหวัด
ร้อยเอ็ด สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้จากการสังเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง ผลจากการตอบแบบสารวจบูรณาการกับการจัดกลุ่มสนทนา พบว่า ผลการศึกษาเรือ่ ง
วรรณกรรมท้องถิน่ อีสานจังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อหา 3 ระดับ ทีค่ นจังหวัดร้อยเอ็ดรูจ้ กั คือ (1) ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด และ (3) ระดับชุมชนในเขตบริการโรงเรียน
หนองหมื่นถ่านวิทยา และประเภทของวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานทัง้ 3 ระดับ มีประเภทวรรณกรรม
ลักษณะร่วมกัน คือ เป็นวรรณกรรมทีเ่ กิดจากการบอกเล่าของปราชญ์ในระดับภาค จังหวัด และ
ชุมชน และได้จดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษรในสมุดข่อย ใบลาน และเอกสารตารา ฯลฯ มีเนื้อหา
เกีย่ วกับนิทานพืน้ บ้าน นิทานวีรบุรษุ สุภาษิต คาพังเพย ประวัตติ านานการสร้างบ้านเมือง สถานที่
สาคัญ และปริศนาคาทาย
ผลการศึกษาเรือ่ งสภาพปญั หา
2. โดยการสารวจสภาพปญั หา ครู ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักเรียน รวม
จานวน 432 คน พบว่า ด้านครู (1) ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับบริบท สภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจริงแต่ละโรงเรียน ร้อยละ 75 (2) ครูทท่ี าหน้าทีส่ อนไม่ม ี
ความรูเ้ กี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน ร้อยละ 20 (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความถนัด
และความสนใจ ไม่จดั ทาแผนการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องเรือ่ งวรรณกรรม รูปแบบการสอนยึดครูเป็น
ศูนย์กลาง ใช้การบรรยายและการสาธิต ร้อยละ 75 ปญั หาของนักเรียน พบว่า (1) นักเรียนไม่
สนใจเรือ่ งราวท้องถิน่ ของตนเองและ นักเรียนขาดความรักต่อท้องถิน่ ร้อยละ 65 (2) นักเรียนไม่ม ี
โอกาสแสดงออกและขาดความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 20 (3) ขาดความตระหนักรูผ้ เู้ ท่าผูแ้ ก่ในท้องถิน่
ร้อยละ 15 ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน
พบว่า (1) โรงเรียนควรจัดทาทาเนียบปราชญ์ทอ้ งถิน่ แต่ละด้าน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
ส่งเสริมการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดคล้องกับสภาพจริงของท้องถิน่
นักเรียนจะได้ภูมใิ จและรักท้องถิน่ ตนเอง ร้อยละ 70 (2) ครูไม่เข้าใจเนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ เพื่อ
พัฒนาเป็ นหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 18 (3) ต้องการให้พฒ
ั นาหลักสูตรวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน
ในโรงเรียน เข้าไปสู่รายวิชาเพิม่ เติม และใช้เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
จังหวัดและชุมชน เพื่อส่งเสริมให้การเรียนรูเ้ รือ่ งนี้ได้ครอบคลุมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 12
2. ผลการศึกษาใช้การสารวจสภาพปญั หาและความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตร
บูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ จากการใช้เครือ่ งมือแบบสารวจ จานวน 30 ข้อ กับกลุ่มประชากร ครู
ผูบ้ ริหาร จานวน 52 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 10 คน และนักเรียน จานวน 370 คน พบว่า
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ปญั หาการเรียนการสอนวรรณกรรมท้องถิน่ ในสถานศึกษา ด้านตัวครู ผูบ้ ริหาร (1) ครูไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจเรือ่ งท้องถิน่ ของตนเองในด้านวรรณกรรมท้องถิน่ ร้อยละ 75 (2) ครูขาดการจัดทา
แผนการเรียนการสอนเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ เพราะไม่เข้าใจเรือ่ งการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรือ่ ง
ใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ กับการบูรณาการในเนื้อหาวิชาแกนหลักร้อยละ 20 (3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามความถนัด ยึดตนเอง ใช้การบรรยายและการสาธิตร้อยละ 5 ด้านศึกษานิเทศก์ พบว่า ปญั หา
การจัดการเรียนการสอนเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ คือ (1) โรงเรียนไม่ได้จดั ทาองค์ความรูใ้ นท้องถิน่
ของตนเองในสาขาวิชาทีใ่ ช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ร้อยละ 65 (2) โรงเรียนไม่ให้ความสาคัญกับ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และไม่เข้าใจการบูรณาการท้องถิน่ เข้าไปในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ร้อยละ 25 และ (3) ไม่ส่งเสริมครูภูมปิ ญั ญาให้
เป็นครูวทิ ยากรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 5 ด้านนักเรียน พบปญั หาการเรียนรูว้ รรณกรรมท้องถิน่ คือ
(1) ความรูเ้ รือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ คือเรือ่ งประเภทใดบ้าง ร้อยละ 65 (2) ไม่กล้าแสดงออกและไม่ม ี
โอกาสได้ฝึกปฏิบตั จิ ริงเรียนรูเ้ รือ่ งท้องถิน่ ร้อยละ 20 และ (3) ขาดความตระหนักและไม่เห็นคุณค่า
ของครูภูมปิ ญั ญา คนเฒ่าคนแก่อบรมสังสอนเรื
่
อ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ ร้อยละ 15
ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ นพัฒนาหลักสูตรวรรณกรรมท้องถิน่ ครู ผูบ้ ริหาร
ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนมีความต้องการลักษณะร่วมกันคือ (1) สถานศึกษามีการจัดทาทาเนียบครู
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในแต่ละชุมชนให้เห็นโครงการทีช่ ดั เจน และใช้ประโยชน์เป็ นครูวทิ ยากรได้ใน
สถานศึกษา ร้อยละ 70 (2) มีการประชุม อบรมผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยให้สอดคล้องกับบริบทตนเองและประเมินผลการใช้หลักสูตรร้อยละ 18 (3)
เนื้อหาทีใ่ ช้ตอ้ งเป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั เอง และผูเ้ รียนควรรวบรวมเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน เป็น
ประเภทต่าง ๆ ก่อนจะพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา รายวิชาเพิม่ เติมร้อยละ 12
ผลการศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการจาเป็นพัฒนาหลักสูตรวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน ใช้
วิธกี ารจัดกลุ่มสนทนาและการสารวจสภาพปญั หา ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรวรรณกรรม
ท้องถิน่ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหาวิธกี ารแก้ไขปญั หาของโรงเรียนให้มหี ลักสูตรสาระท้องถิน่ ในรายวิชา
เพิม่ เติม ส่งผลให้การจัดการศึกษาเกิดการมีส่วนร่วม ใช้ทรัพยากรทีม่ ใี นท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
เช่นเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ ทีช่ ุมชนยังคงมีอยู่ แต่ไม่ได้รบั การสืบทอดขยายผล จาเป็นต้องสร้างองค์
ความรูว้ รรณกรรมท้องถิน่ เพื่อให้นกั เรียนได้สบื สานและภูมใิ จในท้องถิน่ ตนเอง
สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผลการศึกษาตอนที่ 1 ระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการจาเป็นต่อ
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ความรูเ้ รือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีเนื้อหาทีค่ นจังหวัด
ร้อยเอ็ดรูจ้ กั ได้แก่ (1) วรรณกรรมท้องถิน่ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) ระดับจังหวัด และ(3)
ระดับชุมชนในเขตบริการโรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา และวรรณกรรมท้องถิน่ แบ่งตามการเกิดขึน้ มี
2 ลักษณะ คือ (1) เกิดจากการบอกเล่าของปราชญ์ทอ้ งถิน่ ในแต่ละหมู่บา้ น จังหวัด และระดับภาค
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(2) การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น ในใบลาน สมุดข่อย ตาราเรียน ฯลฯ นอกจากนี้
เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ อีสานมีเนื้อหาหลายประเภท ได้แก่ ประวัตกิ ารตัง้ บ้านเมือง สถานทีส่ าคัญ
นิทานวีรบุรษุ นิทานพืน้ บ้าน สุภาษิตคาพังเพย ปริศนาคาทาย ฯลฯ ผลการศึกษาปญั หาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตรทีใ่ ช้วรรณกรรมท้องถิน่ พบว่า ปญั หาเกีย่ วกับหลักสูตรคือ โรงเรียนไม่มคี วาม
เข้าใจในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับสภาพจริงของท้องถิน่ และ
หลักสูตรไม่ได้รบั การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ด้านตัวครูไม่ม ี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาหลักสูตร ไม่จดั ทาแผนการเรียนรู้ สอนตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยเน้นครูเป็ นศูนย์กลาง ส่วนปญั หานักเรียนไม่สนใจเรือ่ งราวท้องถิน่ ไม่มคี วามรัก
ความภูมใิ จในท้องถิน่ ตนเอง และไม่มโี อกาสแสดงออก
ผลการศึกษาความต้องการจาเป็ นต่อการพัฒนาหลักสูตร ปราชญ์ทอ้ งถิน่ และผูป้ กครอง
ต้องการให้ทาทาเนียบปราชญ์ทอ้ งถิน่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน และสนับสนุ นงบประมาณเพื่อให้
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ส่วนความต้องการของครูและนักเรียนต้องการ
ใช้วรรณกรรมท้องถิน่ ทีม่ เี นื้อหาในระดับภาค จังหวัด และชุมชน จัดทาเป็ นหลักสูตรบูรณาการใน
รายวิชาเพิม่ เติม
อภิปรายผลการศึกษา ด้วยข้อค้นพบผลการศึกษาตอนที่ 1 และระยะที่ 1 ดังกล่าวมาข้างต้น
พบว่า ความรูพ้ น้ื ฐานเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ อีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ทีค่ นจังหวัดร้อยเอ็ดรูจ้ กั มี 3 ระดับ
คือ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดและชุมชน โดยเกิดขึน้ 2 ลักษณะ คือ เกิดจากปราชญ์
ท้องถิน่ บอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น และเกิดจากการจดบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ในสมุดข่อย ใบลาน
ตาราเอกสาร ฯลฯ นอกจากนี้ประเภทวรรณกรรมท้องถิน่ มีลกั ษณะร่วมกันทัง้ ในระดับประเทศ ภาค
จังหวัดและชุมชน คือ มีประวัตติ านานการตัง้ บ้านเมือง สถานทีส่ าคัญ นิทานพืน้ บ้าน ปริศนาคาทาย
สุภาษิต ฯลฯ พ้องกับการศึกษาของศิราพร ฐิตะฐาน (2532 : 1-4) ประเภทของวรรณกรรมทีไ่ ด้บนั ทึก
เรือ่ งราวความเป็นอยู่ การประพฤติปฏิบตั ขิ องประชาชนธรรมดาทัวไป
่ มีประเภทมุขปาฐะ และประเภท
จารึกหรือบันทึกไว้ในวัสดุต่างๆ เช่น ในใบลาน สมุดข่อย และบันทึกไว้ในกระดาษทีป่ รากฏในบริบทสังคม
ใหญ่ระดับภาค หรือสังคมขนาดเล็กในระดับหมูบ่ า้ นและความต้องการจาเป็ นของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องคือ ครู
ผูป้ กครอง ปราชญ์ทอ้ งถิน่ ศึกษานิเทศก์ และนักเรียนต้องการให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้
เนื้อหาวรรณกรรมท้องถิน่ ของตนเองและให้มกี ารจัดทาทาเนียบปราชญ์ทอ้ งถิน่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ชุมชน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณฑนา วัฒนถนอม (2545 : 10-13) โดยกาหนดให้สงั คมมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ได้แก่ ครอบครัว องค์กร ชุมชน มีบทบาทสาคัญต่อการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ซึง่ ผลการวิจยั ในตอนที่ 1 ได้ชใ้ี ห้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรต้องให้สอดคล้องกับผูเ้ รียนและใช้ทรัพยากร
ทีม่ ใี นท้องถิน่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะทาให้การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับท้องถิน่
ตนเองและเกิดประโยชน์ต่อผูเ้ รียนและชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อการกระจายอานาจให้สถานศึกษาได้จดั
การศึกษาอย่างแท้จริง เพราะการศึกษาในเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ จึงเป็ นเรือ่ งทีเ่ ยาวชนไทยไม่ควรมองข้าม
โดยให้ความสาคัญทีป่ ระชาชนและเปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
ซึง่ วรรณกรรมท้องถิน่ ในลักษณะนี้ จะทาให้เกิดความเข้าใจถึงความเป็ นมาของวิถชี วี ติ ของประชาชนมาก
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ขึน้ นอกจากนี้วรรณกรรมท้องถิน่ ยังบ่งบอกให้เห็นถึง การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม และศักดิ ์ศรีของแต่ละ
ท้องถิน่ ด้วย ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน เพื่อให้ผเู้ รียนใช้ภาษาในการอ่าน
การคิดอย่างสร้างสรรค์ วิพากษ์วจิ ารณ์ ตัดสินใจแก้ปญั หา วินิจฉัยเรือ่ งราวและส่งเสริมให้ผเู้ รียนใช้
วิจารณญาณในการอ่านเรือ่ งราวของวรรณกรรมท้องถิน่ ได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์และใช้
ภาษาอย่างสละสลวยซึง่ จะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพของผูใ้ ช้ภาษาให้เกิดความน่าเชื่อถือ (กรมวิชาการ.
2545 ก : 8-9) จากนโยบายการศึกษาดังกล่าว จึงจาเป็ นทีโ่ รงเรียนต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาและนาภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ มาผสมผสานเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อสังคมทีด่ ขี น้ึ เพื่อให้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นรากฐาน
และเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาเศรษฐกิจ การเมืองสังคม วัฒนธรรมและ
สิง่ แวดล้อม และในการศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของไทย การศึกษาเรือ่ งวรรณกรรมท้องถิน่ เป็นส่วนหนึ่ง
ควรให้ความสนใจอย่างยิง่ เนื่องจากท้องถิน่ ของแต่ละภูมภิ าคมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจและน่ าศึกษาหลายเรือ่ งราว
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนในปจั จุบนั ได้มกี ารนาแนวทางการดาเนินการเรียนการ
สอนโดยการนาเอาวรรณกรรมท้องถิน่ เข้ามาบูรณาการมากขึน้ ซึง่ จะมีผลทาให้การสร้างสรรค์และพัฒนา
องค์ความรูข้ องนักเรียนเพื่อตอบสนองต่อการอนุรกั ษ์ ประเพณี วัฒนธรรม ของคนในท้องถิน่ ได้เป็นอย่างดี
ทัง้ นี้การนาวรรณกรรมท้องถิน่ มาเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างและพัฒนาองค์ความรูข้ องโรงเรียนทัง้ ใน
ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทีไ่ ม่มคี วามเฉพาะตัวเนื้อหาสาระของความรู้
เท่านัน้ แต่ตอ้ งประกอบด้วยจิตวิญญาณอันได้แก่ ความเชื่อ คุณค่า และความภาคภูมใิ จด้วย สิง่ เหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริม อนุรกั ษ์ และเผยแพร่วรรณกรรมท้องถิน่ ให้กบั นักเรียน เพื่อให้มคี ุณลักษณะที่
พึงประสงค์ในการทีจ่ ะมีค่านิยมและทักษะทีเ่ หมาะสมกับสังคมไทย มีจติ สานึกเห็นแก่ส่วนรวมและจิตสานึก
ในความเป็ นไทย มีความรูค้ ่คู วามดี ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียน มีสานึกในความเป็นไทย รักและผูกพันต่อท้องถิน่ ของ
ตนเอง (กรมวิชาการ. 2546 : 188) ผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
รายวิชาเพิม่ เติม โดยนาเอาวรรณกรรมท้องถิน่ ของอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด ถือได้ว่าเป็นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่
สาคัญมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการกับวิชาอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับท้องถิน่ อีสาน
จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นสาระเพิม่ เติม
บรรณานุกรม
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การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้สวนยางพารา
บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
Developing Life Skills of the Youths Through Learning the Rubber Tree Plantation in Ban
Dongtong Amphur Patang Nong Khai Province
นพัสชวิ นทร์ มูลทาทอง 1, ศักดิ์ พงศ์ หอมหวน 2, นริ นรัตน์ อภิ ชาติ 3,
Naphatchawin Moonthathong1, Sakphong Homhual 2, Nalinrat Apichat

3

บทคัดย่อ
ั
การวิจยั ครัง้ นี้มจี ุดประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปญหาและฐานกิ
จกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ
ั
ของเด็กและเยาวชน ผ่านครูภมู ปิ ญญาท้องถิน่ เรื่องยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
2) เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดง
ต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 3) เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของ
เด็กและเยาวชน โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนบ้านดงต้อง จานวน 20 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
sampling) ระเบียบวิธวี จิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methodology) คือวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิง
ปริมาณ ระยะเวลาในการวิจยั ตัง้ แต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสารวจความต้องการ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รียน แบบประเมิน
ทักษะชีวติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนบ้านดงต้อง พบว่า เด็ก
และเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ทางครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดทักษะชีวติ ในสังคม ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ ขาด
ั
ทักษะการเข้าสังคม ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองและขาดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มีการแก้ปญหาอย่
างไม่
ถูกต้องและมีการจัดการกับอารมณ์ในวิธที ไ่ี ม่ถูกต้อง ซึง่ ปญั หาเหล่านี้สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและ
เยาวชน ทางชุมชนและโรงเรียนในชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็ก
และเยาวชนโดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ และให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นร่วมในออกแบบฐานการเรียนรูท้ ่ี
สอดคล้องกับบริบท สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญาและอัตลักษณ์ทม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับฐานการเรียนรูส้ วนยางพาราบ้านดงต้อง

1
2
3

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (การศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ) อาจารย์ สาขาวิชานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
DODT ( Doctor Organization Development and Transformation ) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพาราเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน พบว่า ครูภมู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่
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ด้านสวนยางพาราได้ร่วมกันออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ฐานการเรียนรูบ้ า้ นดงต้อง ซึง่ แบ่งออกเป็ น 3 ฐาน
การเรียนรูแ้ ละ 5 กิจกรรม ได้แก่ ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 ดงต้องบ้านฉัน ยางพาราบ้านเรา ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1
เรียนรูบ้ า้ นดงต้อง กิจกรรมที่ 2 วิถชี วี ติ ชาวสวนยางพาราครูภมู ปิ ญั ญา ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 เรียนรูส้ วนยางเสริมสร้าง
ทักษะชีวติ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 ยางพาราน่ารู้ กิจกรรมน่าสนุก กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสวนยางเสริมสร้างทักษะ
ชีวติ และ ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 สรรสร้างชิน้ งาน จากประการณ์ชวี ติ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 บทสรุปด้วยชิน้ งาน
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมการรูส้ วนยางพารา
พบว่าเด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.49) ซึง่ ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ
อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.59) ประโยชน์ทเ่ี กิดจากการวิจยั ครัง้ นี้คอื เด็กและเยาวชนได้รบั การพัฒนา
ทักษะชีวติ ก่อเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรูด้ า้ นทักษะชีวติ ทีจ่ ะสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิน่ และสามารถอยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่างเป็ นสุข
คาสาคัญ : กิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา, ทักษะชีวติ , เด็กและเยาวชน

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
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“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

บทนา
ั บนั ปจั จัยแวดล้อมของสังคมมีผลต่อการดาเนินชีวติ ของเด็กและเยาวชนเป็ นอย่างมาก ซึง่
ในสภาวะปจจุ
ปจั จุบนั พบว่าส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนขาดทักษะชีวติ ไม่ว่าจะต่อตนเองและต่อสังคม ซึง่ เป็ นสาเหตุสาคัญทีจ่ ะทาให้
เกิดความผิดพลาดในการดารงชีวติ ในอนาคตได้ ทัง้ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั มุ่งเน้นเฉพาะการให้
ความรูท้ างด้านวิชาการ ประภากร ลิไธสง. (2554: 6 ) กล่าวว่าในเวลาทีเ่ รามุ่งสอนแต่วชิ าการ เรากลับสูญเสียการ
สอนอีกอย่างหนึ่งซึง่ เป็ นสิง่ สาคัญทีส่ ดุ นัน้ ก็คอื การสร้างให้เด็กมีทกั ษะชีวติ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถ
ในการดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 กล่าวว่า การศึกษาเป็ นการสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปจั จัยเกือ้ หนุนให้บคุ คลเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ มาตรา 23 (2) และ (3) การจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณา
การตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องความรูแ้ ละความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม มาตรา 24 การ
จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
ั ณธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนจัดบรรยากาศ
กับความ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง รวมทัง้ ปลูกฝงคุ
สภาพแวดล้อม สือ่ การเรียนและอานวยความสะดวกให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ จัดการเรียนรูไ้ ด้ทุกเวลา
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ ย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตาม
ศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 3-8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559
ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการศึกษาว่าต้องเป็ นการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ ยืดหยุ่น หลากหลาย เข้าถึงง่าย ที่
สอดคล้องสัมพันธ์กบั วัฒนธรรม วิถชี วี ติ และการประกอบอาชีพในแต่ละท้องถิน่ โดยเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ั
ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีการผสมผสานภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ สนับสนุนให้
ั
ภูมปิ ญญา ปราชญ์ชาวบ้านและคนในชุมชนมีสว่ นร่วมคิดและร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิน่ บนหลัก
พึง่ พาตนเอง ตามศักยภาพ ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญา วิถชี วี ติ วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะ
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ชีวติ ของเด็กและเยาวชนทีจ่ ะต้องเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ. 2555.)
บ้านดงต้องเป็ นหมู่บา้ นทีอ่ ยู่บนภูเขา ด้วยนโยบายของรัฐบาลในโครงการอีสานเขียว เมื่อปี พ.ศ. 2527 ได้มี
ั บนั ได้มปี ระชาชนสนใจทาสวนยางพาราเป็ นจานวนมาก เห็นได้จาก
การส่งเสริมการปลูกยางพาราในในหมู่บา้ น จนปจจุ
ปจั จุบนั ได้มเี กษตรทัง้ รายใหม่และรายเก่าทาเกษตรสวนยางพารามากถึงร้อยละ 70 ของครัวเรือน (กองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางพารา, 2549) บ้านดงต้อง อาชีพส่วนใหญ่คอื อาชีพเกษตรกรและรับจ้าง ฐานะครอบครัวค่อนข้างยากจน
ั
และมีเด็กด้วยโอกาส จากปญหาต่
างๆสามารถส่งผลให้เด็กและเยาวชนขาดความรับผิดชอบ ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้
ขาดการแสวงหาความรูเ้ พื่อนาไปใช้ในอนาคต และขาดความรักความสามัคคีในชุมชน ขาดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยู่
ในท้องถิน่ ซึง่ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน
จากการศึกษาบริบทของพืน้ ทีแ่ ละเปิ ดเวทีเสวนาหาภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ได้ทราบถึงความหลากหลายของชุด
ความรู้ ทีส่ งสมในตั
ั่
วบุคคล สมควรทีท่ ุกฝา่ ยไม่ว่าจะเป็ นชุมชน โรงเรียนหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จาเป็ นต้องมีการพ
ลักดันและส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนเพือ่ ลดปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตทางชุมชนจึงมี
ข้อเสนอแนะให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน เป็ นการพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชนให้มที กั ษะการอยู่ร่วมกันในสังคม มีการพัฒนาทักษะชีวติ ทีใ่ ช้แหล่งเรียนรู้ สวนยางพาราทีอ่ ตั ลักษณ์ของ
ชุมชน และให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ กีย่ วกับ สวนยางพาราและวิถชี วี ติ ของคนในท้องถิน่ จัดกิจกรรมทีเ่ น้น
กระบวนการกลุ่ม การอยู่รว่ มกันในสังคม และมีทกั ษะ ทีส่ ร้างเสริมสมรรถนะสร้างเสริมความรูค้ วามสามารถ สามารถ
พึง่ ตนเองได้ โดยใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวติ ทัง้ ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ตามความเหมาะสม
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทาวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยใช้
กิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อทีจ่ ะให้ผเู้ รียนสามารถ
ั
พัฒนาตนเอง เปิ ดโอกาสให้ทอ้ งถิน่ หรือผูเ้ ชียวชาญในท้องถิน่ ร่วมออกแบบชุดกิจกรรมโดยเชื่อมโยงกับภูมปิ ญญา
ท้องถิน่ ด้านยางพาราและร่วมกันถ่ายทอด ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาเผยแพร่สง่ เสริมให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้เรียนรู้
และเพื่อเป็ นการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์ทถ่ี ูกต้องและเพื่อให้ผเู้ รียนสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการ
ดารงชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ ยังเป็นการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา
ั
ทีส่ ามารถนาองค์ความรูใ้ นท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ในชีวติ ประจาวันของตนเองได้ และคงไว้ซง่ึ ความเป็ นภูมปิ ญญาอั
นเป็ น
มรดกทางสังคมไม่ให้เสือ่ มสูญไปจากชุมชน
คาถามวิ จยั
1. กิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยผ่านครูภมู ปิ ญั ญาด้านยางพารา มีฐาน
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็ นอย่างไร
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วน
ยางพาราของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไร
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วน
ยางพาราเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปญั หาและฐานกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน ผ่านครูภูมิ
ปญั ญาท้องถิน่ ด้านยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
2. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วน
ยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
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3. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน โดยใช้กจิ กรรมการ
เรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ขอบเขตการวิ จยั
ระเบียบวิธวี จิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methodology) คือวิธกี ารวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ
1. กลุ่มเป้ าหมาย นักเรียนในระบบการศึกษา เด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม
อัธยาศัยบ้านดงต้อง จานวน 20 คน
2. กรอบเนื้ อหา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คนสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่าง
- พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขปรับปรุงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 4 การ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ มาตรา 23 (2) และ (3) การจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
- พระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 18(3) จัดการศึกษา
ทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมตลอดชีวติ และเปิ ดโอกาสให้แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ โดยการศึกษาเรียนรูจ้ ากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย. 2551 : 2)
3. สถานที่ในการวิจยั ได้แก่ บ้านดงต้อง ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
4. ระยะเวลาในการวิ จยั เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปญั หา และสารวจความต้องการของเด็กและเยาวชน จากสารวจบริบทชุมชนบ้านดง
ต้อง แหล่งเรียนรู้ และศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สารวจความต้องการของเด็กและเยาวชน จัดทาแผนทีค่ วามรูแ้ ละจัดเวที
ั
เสวนาพูดคุยถึงสภาพปญหาในชุ
มชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ปญั หาให้กบั เด็กและเยาวชน พร้อมทัง้ ร่วมกันออกแบบ
ฐานกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนามาพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน
ระยะที่ 2 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์พระราชบัญญัตกิ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 วางแผน และออกแบบ
กิจกรรม ประชุม ชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วางแผน จัดทาปฏิทนิ กาหนดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการดาเนินการเก็บข้อมูลใน
การวิจยั และจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพาราบ้านดงต้อง ผ่านกิจกรรมและฐานการเรียนรู้
ระยะที่ 3 สังเคราะห์ผลการดาเนินการวิจยั โดยการนาผลการประเมินมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและถอดบทเรียน
เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี ามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ แล้วจัดเวทียนื ยัน
ข้อมูล สรุปผลและจัดระบบข้อมูลในการจัดทาเอกสารเผยแพร่พร้อมทัง้ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกการสนทนา แบบ
บันทึกการสังเกตพฤติกรรมทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ แบบประเมิน
ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน
การหาคุณภาพเครือ่ งมือ
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1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องทีท่ าการวิจยั เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ ผลงานวิจยั เพื่อใช้เป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจยั
2. กาหนดกรอบของเนื้อหาและข้อคาถามให้สอดคล้องกับแนวคิดในการวิจยั เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ แบบสารวจและแบบสอบถาม แบบมีโครงสร้าง
3. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาทัง้ หมดสร้างเป็ นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
4. นาเครื่องมือทีจ่ ดั สร้างเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้ความคิดเห็น
จากนัน้ นาเครื่องมือดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไข ตามอาจารย์ทป่ี รึกษาได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
5. นาแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างทีป่ รับปรุงแก้ไข และผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ทป่ี รึกษา
วิทยานิพนธ์แล้วนาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับความชัดเจนของภาษาครอบคลุมตามกรอบการ
สร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญ ดังนี้ 1.ด้านความตรงของเนื้อหา 2.ด้านความตรงของ
โครงสร้าง 3.ด้านความถูกต้องของรูปแบบและด้านการใช้ภาษา
6. ปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญให้ถูกต้องสมบูรณ์ แล้วนาไปใช้กบั
กลุ่มเป้าหมาย
การตรวจคุณภาพเครือ่ งมือ
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content validity) เพือ่ ตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์ทส่ี ร้างขึน้
สามารถวัดได้ตรงตามทีต่ อ้ งการและครอบคลุมขอบเขตเนื้อหาหรือไม่ โดยการนาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
ยางพาราตรวจสอบและขอรับคาแนะนา หรือข้อเสนอแนะเกีย่ วกับประเด็น หรือข้อความทีเ่ พิม่ เติมหรือแก้ไข หลังจาก
นัน้ จึงนาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์แล้วนาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือได้ (Reliability) ผูว้ จิ ยั นาแบบสัมภาษณ์ทผ่ี ่านการตรวจสอบแก้ไขตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญและอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ไปทดลองสัมภาษณ์กบั เกษตรกร เด็กและเยาวชน จานวน
20 ราย ในอาเภอสังคม เพื่อหาความน่าเชื่อถือของแบบสัมภาษณ์ แล้วนามาปรับปรุง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. แบบสอบถาม หลังจากสร้างแบบสอบถามแล้วผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากเด็กและเยาวชน
ในพืน้ ทีจ่ ริง จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่อไป
2. การสัมภาษณ์ หลังจากสร้างแบบสัมภาษณ์แล้วผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field
Studies) กับ ครูภูมปิ ญั ญา เด็กและเยาวชน ในพืน้ ทีจ่ ริง จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ มาทาการวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรม
ต่อไป
3. การสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาข้อมูลด้านบริบทของชุมชน แหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ในชุมชน
ั
ั
กระบวนการถ่ายทอดความรูข้ องภูมปิ ญญาท้
องถิน่ และศึกษาความต้องการแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญญาท้
องถิน่
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์จากการลงมือ
ปฏิบตั ิ ซึง่ ถือได้ว่า เป็ นความรูท้ ฝ่ี งั ลึกในตัวผูป้ ฏิบตั ถิ ่ายทอดความรูอ้ อกมาให้เด็กและเยาวชนได้รบั ทราบ ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สนทนาซักถาม ซึง่ เป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนต้องการและ ใส่ใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรื่อง
นัน้ ๆ
5. เวทียนื ยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล จัดเวทียนื ยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อยืนยันความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลทัง้ หมดในการวิจยั ครัง้ นี้โดยใช้รปู แบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเป็ นรูปแบบ
การเปรียบเทียบข้อค้นพบเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆทีไ่ ม่ใช่ผวู้ จิ ยั ได้ร่วมกันทบทวนข้อ
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ค้นพบทัง้ ในด้านความแม่นยา (accuracy) ความสมบูรณ์ (completeness) ความเป็ นธรรม (fairnese) และความ
น่าเชื่อถือ (credibility)

ผลการวิ จยั
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนบ้านดงต้อง พบว่า เด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ทางครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดทักษะชีวติ ในสังคม ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ ขาดทักษะ
การเข้าสังคม ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองและขาดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ มีการแก้ปญั หาอย่างไม่ถูกต้อง
และมีการจัดการกับอารมณ์ในวิธที ไ่ี ม่ถูกต้อง ซึง่ ปญั หาเหล่านี้สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน
ทางชุมชนและโรงเรียนในชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและ
เยาวชนโดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ และให้ชมุ ชนได้มสี ว่ นร่วมในออกแบบฐานการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับ
บริบท สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญาและอัตลักษณ์ทม่ี อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติ
ให้กบั เด็กและเยาวชนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยงกับฐานการเรียนรูส้ วนยางพาราบ้านดงต้อง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพาราเพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน พบว่า ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ด้านสวนยางพาราได้ร่วมกันออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ฐานการเรียนรูบ้ า้ นดงต้อง ซึง่ แบ่งออกเป็ น
3 ฐานการเรียนรูแ้ ละ 5 กิจกรรม ได้แก่ ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 ดงต้องบ้านฉัน ยางพาราบ้านเรา ประกอบด้วย กิจกรรมที่
1 เรียนรูบ้ า้ นดงต้อง กิจกรรมที่ 2 วิถชี วี ติ ชาวสวนยางพาราครูภูมปิ ญั ญา ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 เรียนรูส้ วนยาง
เสริมสร้างทักษะชีวติ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 ยางพาราน่ารู้ กิจกรรมน่าสนุก กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสวนยาง
เสริมสร้างทักษะชีวติ และ ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 สรรสร้างชิน้ งาน จากประการณ์ชวี ติ ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 บทสรุป
ด้วยชิน้ งาน
3. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมการการรูส้ วน
ยางพารา พบว่าเด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.49) ซึง่ ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ งู กว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชน
มีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.59) ประโยชน์ทเ่ี กิดจากการวิจยั ครัง้ นี้คอื เด็กและเยาวชนได้รบั
การพัฒนาทักษะชีวติ ก่อเกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความรูด้ า้ นทักษะชีวติ ทีจ่ ะสามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรของท้องถิน่ และสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเป็ นสุข

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กแลเยาวชนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดงต้อง
ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จากการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 ทางครอบครัวมี
ฐานะยากจน ขาดทักษะชีวติ ในสังคม ไม่สามารถพึง่ ตนเองได้ ขาดทักษะการเข้าสังคม ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองและ
ขาดการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ มีการแก้ปญั หาอย่างไม่ถูกต้องและมีการจัดการกับอารมณ์ในวิธที ไ่ี ม่ถูกต้อง
ซึง่ ปญั หาเหล่านี้สง่ ผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชน ทางชุมชนและโรงเรียนในชุมชนมีขอ้ เสนอแนะให้
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ และ
ให้ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในออกแบบฐานการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับบริบท สิง่ แวดล้อม ทรัพยากร ภูมปิ ญั ญาและอัตลักษณ์
ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ เพื่อเป็ นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยง
กับฐานการเรียนรูส้ วนยางพาราบ้านดงต้อง สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านดงต้อง พบว่า
เด็กและเยาวชนในชุมชนขาดทักษะชีวติ เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ จึงเป็ นเหตุผลทีต่ อ้ งการทีจ่ ะจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชน เพื่อทีจ่ ะเน้นทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั จิ ริงโดยให้สงั คมมีร่วมในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
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ของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมสวนยางพาราชุมชนบ้าน
ดงต้อง โดยใช้แหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2539: 3) ทีว่ ่าการเรียนรูแ้ ละปจั จัยที่
เกือ้ หนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สู่ การพัฒนาทีม่ นคงและยั
ั่
งยื
่ นด้วยการผสมผสานความรูร้ ะหว่างภูมิ
ั
ปญั ญาท้องถิน่ กับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยการนาภูมปิ ญญาท้
องถิน่ เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิน่ และใกล้ชดิ กับตัวผูเ้ รียนซึง่ ส่งผลให้การเรียนรูน้ นั ้
มีความหมายต่อผูเ้ รียน และจะต้องเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องและมีความสัมพันธ์ต่อวิถชี วี ติ ประจาวันของผูเ้ รียน และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ทีว่ ่า การ
จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง
ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วน
ยางพารา ผ่านกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพาราบ้านดงต้อง ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี บ่งเป็ นฐานการเรียนรู้
3 ฐานการเรียนรู้ และ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 ดงต้องบ้านฉัน ยางพาราบ้านเรา ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 เรียนรูบ้ า้ นดงต้อง
เป็ นการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์และบริบทของบ้านดงต้อง ประวัตกิ ารปลูกยางพาราในชุมชน กิจกรรมที่ 2 วิถชี วี ติ
ั
ชาวสวนยางพารา เป็ นการศึกษาและติดตามวิถชี วี ติ ชาวสวนยางพารา ความรูเ้ กีย่ วกับยางพาราและครูภูมปิ ญญา
ท้องถิน่ เพื่อนามาสารวจและศึกษาความต้องการในการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 เรียนรูส้ วนยาง เสริมสร้างทักษะชีวติ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 ยางพาราน่ารู้
กิจกรรมน่าสนุก เป็ นการศึกษาเรียนรูค้ วามรูเ้ รื่องยางพาราในทางวิทยาศาสตร์และเรียนรูก้ จิ กรรมต่างๆทีม่ ใี นสวนยาง
ทีเ่ น้นการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 กิจกรรมสวนยางเสริมสร้างทักษะชีวติ เป็ นการลงมือ
ปฏิบตั จิ ริงจากสถานการณ์และครูภูมปิ ญั ญาโดยตรง เช่น กิจกรรมการเลือกพืน้ ทีป่ ลูกยาง การวิเคราะห์ดนิ ปลูกยางที่
เหมาะ การรีดยาง การหยอดน้ากรด การเก็บยางพาราจากต้น การคาดคะเนสภาพอากาศและการทายางแผ่น เป็ นต้น
กิจกรรมเหล่านี้สามารถสอนเสริมสร้างทักษะชีวติ ให้กบั เด็กและเยาวชนได้โดยตรง
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 สรรสร้างชิน้ งานจากประสบการณ์ชวี ติ จริง กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 บทสรุปด้วยชิน้ งาน
เป็ นการสร้างสรรค์ผลงานทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นกิจกรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา เช่น แผนทีช่ มุ ชน
แผนทีภ่ มู ปิ ญั ญา แบบจาลองศูนย์การเรียนรู้ แบบจาลองต้นยางพาราและวิถชี วี ติ ชาวสวนยาง ดอกไม้ประดิษฐ์จากใบ
ยางพารา สมุดเรื่องเล่าชาวสวน สมุดเรื่องเล่าชาวบ้าน การทาปูนปลาสเตอร์จากแม่พมิ พ์ทท่ี าจากยางพารา เป็ นต้น
3. ผลจากการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูส้ วนยางพารา บ้านดงต้อง
ตาบลผาตัง้ อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย พบว่า เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับมาก ( =3.70, S.D.=0.49)
ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซึง่ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็กและ
เยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( =2.86, S.D.=0.59) จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า
ด้านทักษะการตัดสินใจ เด็กและเยาวชน มีไหวพริบและความสามารถในการคิดตัดสิน การแก้ไขปญั หา มีความคิดริเริม่
ั พบว่า เด็กและ
คิดสร้างสรรค์และนาผลทีเ่ กิดขึน้ มาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ด้านทักษะการจัดการกับปญหา
ั
เยาวชนมีการเผชิญกับปญหาด้
วยสติ มีการให้กาลังใจตนเองและผูอ้ ่นื สามารถเรียนรูถ้ งึ ความผิดพลาดจากผลลัพธ์ของ
การแก้ปญั หามากกว่าทีจ่ ะด่าทอตนเองและกล่าวหาผูอ้ ่นื ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคล เด็กและเยาวชนมี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างผูอ้ ่นื เข้าใจความรูส้ กึ ของตนเองและผูอ้ ่นื และรูจ้ กั วางตัวให้เหมาะสม
กับ สถานการณ์ต่างๆและสามารถรักษาสัมพันธภาพไว้ได้ยนื ยาว ทาให้สามารถอยู่ในสังคมและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข ด้านทักษะการจัดการกับอารมณ์ พบว่า เด็กและเยาวชนมีความสามารถทีจ่ ะจัดการกับอารมณ์ท่ี
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เกิดขึน้ ได้อย่างเหมาะสมและสามารถยอมรับกับสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริงได้ สามารถเข้าใจความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในด้านความสามารถ เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพและช่วยเหลือผูอ้ ่นื เมื่อได้รบั ความ
เดือดร้อน ซึง่ สอดคล้องกับวิไลรัตน์ แย้มจอหอ และ เยาวนิจ กิตติธรกุล (2550) ได้วจิ ยั เรื่องกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาทักษะชีวติ และสังคมของกลุ่มแกนนาเยาวชนตาบลลาสินธุ์ กิง่ อาเภอศรีนครินทร์จงั หวัดพัทลุง พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรูจ้ านวน 8 กิจกรรม โดยเริม่ ต้นจากการเข้าใจตัวเองแล้วเชื่อมโยงสูส่ งั คม ทาให้กลุ่มเป้าหมายมี
พัฒนาการอย่างเป็ นขัน้ ตอนต่อเนื่อง และนพวรรณ วงศ์วชิ ยั วัฒน์ (2547 : 105-107) วิจยั เรื่องการพัฒนาทักษะชีวติ ใน
การปฏิบตั ติ นให้รอดพ้นจากปญั หาสังคม โดยใช้การเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
พบว่า ทักษะชีวติ ของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี้นกั เรียนสมามารถนาความรูเ้ กีย่ วกับ
ทักษะชีวติ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อป้องกันปญั หาสังคมทัง้ 4 ปญั หา ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง พร้อมทัง้ นาความรู้
ทีไ่ ด้ไปช่วยเหลือและแนะนาผูอ้ น่ื อีกด้วย และ ปทั มา อรรคแสง (2554 : 196-197) วิจยั เรื่องการพัฒนาทักษะชีวติ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผ่านกิจกรรมการเรียนรูศ้ าลหลักเมืองมหาสารคาม โดยให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
6 ชุมนุมวัฒนธรรม โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จานวน 20 คน ได้รบั การพัฒนาทักษะชีวติ พบว่า นักเรียน
สามารถพึง่ ตนเองได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ คนอื่นทัง้ การงานในหน้าทีก่ ารเรียนและการงานทีไ่ ด้รบั ผิดชอบทีบ่ า้ น นักเรียน
ตระหนักรูใ้ นตนเองเข้าใจตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ และทางานทีต่ นถนัด มีการประมาณตนทัง้ ด้านการแสดงออก
ทางกาย วาจา ใจ นักเรียนสามารถแสวงหาความรูแ้ ละนาความรูม้ าใช้ในการทางานได้อย่างมีความสุข มีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะและเสียสละเพื่อส่วนรวม ซึง่ เกิดจากการทีน่ กั เรียนได้เรียนรูโ้ ดยการฝึกปฏิบตั จิ ริงจากภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มีการทางานเป็ นกลุ่มฝึกการอยู่ร่วมกับสังคมตามวิถชี วี ติ ของชุมชน ทาให้นกั เรียนได้รบั องค์ความรู้ มี
ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ ซึง่ เป็ นความสามารถในการนากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
ฉะนัน้ เด็กและเยาวชนสามารถนาความรูแ้ ละทักษะชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เพื่อให้สามรถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราชสืบไป

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิ จยั ไปใช้
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี ชื่อมโยงบริบทของชุมชนอย่างต่อเนื่องและขับเคลื่อนอย่างจังจัง โดยผ่าน
แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน เพราะกระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยชุมชนเพื่อชุมชน เป็ นสิง่ ทีท่ ุกคนในชุมชนต้องการแต่ขาด
นักวิชาการมาเชื่อมโยง เมื่อผูว้ จิ ยั ได้กจิ กรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ห้ชุมชนได้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรม ชุมชนจึงได้เห็นคุ ณค่าของ
ตนเองและชุมชนขึน้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั กิจกรรมต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าหาชุมชน มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถ
พูดคุย รับฟงั และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ชุมชนได้ ทัง้ นี้ตอ้ งมีแผนการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับท้องถิน่ เพื่อทีจ่ ะให้
ชุมชนได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคนและชุมชนของคนเอง การทาวิจยั ชุมชนจะต้องให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันจึงจะสามารถดาเนินงานเพื่อทีจ่ ะทาให้งานวิจยั บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทีก่ าหนดไว้

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณท่าน ดร.ศักดิพงศ์
์ หอมหวน ท่าน ดร.นรินรัตน์ อภิชาติ ประธานกรรมการทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก และ กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัย ผูท้ รงคุณวุฒิ และผูเ้ ชียวชาญทุก
ั ตลอดจนได้ให้ความเอาใจใส่ดแู ลอย่างใกล้ชดิ
ท่าน ทีไ่ ด้กรุณาให้คาปรึกษาชีแ้ นะแนวทางในการแก้ไขปญหา
ขอขอบพระคุณนายสายันต์และนางแพรทองธาร มูลทาทอง บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ทีค่ ่อยให้กาลังใจและ
ความห่วงใยทีไ่ ด้มอบให้กบั ผูว้ จิ ยั ด้วยดีเสมอมา และขอบคุณนาชุมชน ครูภมู ปิ ญั ญาและประชาชนชาวบ้านดงต้องทุก
ท่าน ทีค่ ่อยช่วยเหลือทัง้ แรงกาย แรงใจ อุปกรณ์และวิชาความรูด้ ว้ ยดีเสมอมา ทัง้ ยังขอบคุณและขอบใจเพื่อนๆ และ
เด็กและเยาวชนทีม่ าร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของการวิจยั ในครัง้ นี้ และช่วยเหลือผูว้ จิ ยั มาโดยตลอด สิง่ เหล่านี้ลว้ นคอยเป็ น
แรงผลักดันให้ผวู้ จิ ยั มีความมุง่ มัน่ อดทนและเพียรพยายามเพื่อให้วทิ ยานิพนธ์น้มี คี วามสมบูรณ์และบรรลุวตั ถุประสงค์
มากทีส่ ดุ
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้าน
อุปราช 2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ ผ่านอัต ลักษณ์ของชุมชนบ้าน
อุปราช 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราชหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านอัตลักษณ์ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช จานวน 20 คน ระยะเวลาการวิจยั
เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการพัฒนาทักษะชีวติ แบบประเมิน
ทักษะชีวติ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอผลการวิจยั แบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช พบว่า เด็ก
และเยาวชนในชุมบ้านอุปราชใช้เวลาว่างไม่ เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ ประจาวัน เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซ่งึ ต้องมี
ค่าใช้จ่ายอาจจะส่งผลให้เกิดการลักขโมย สาเหตุเกิดจากการเลีย้ งดูแบบตามใจให้ความสะดวกสบายในการดาเนินชีวติ
และปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์เป็ นตัวแบบเครื่องมือสือ่ สารในการดาเนินชีวติ ไม่มแี หล่งเรียนรู้และผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นต้นแบบทีด่ ี
ในการพัฒนาทักษะชีวติ และด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันเป็ นอัตลักษณ์ทส่ี บื ทอดกันมายาวนานของชุมชนบ้านอุปราชที่
ต้องสูญหายไป เพื่อเป็ นการอนุ รกั ษ์ให้อยู่ค่กู บั ชุมชนบ้านอุปราชต่อไป จึงสารวจเพื่อหาอัตลักษณ์ทด่ี งี ามของชุมชน
บ้านอุปราชแล้วนาไปอนุรกั ษ์และถ่ายทอดบทเรียนในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน เพื่อเป็ นการถ่ายทอด
ให้กบั คนรุ่นหลังได้เรียนรูเ้ พื่อไม่ให้ภูมปิ ญั ญาสูญหายไปจากท้องถิ่นเมื่อสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป อัตลักษณ์
ชุมชนถือเป็ นสิง่ ทีโ่ ดดเด่นและเป็ นทีร่ จู้ กั ของคนทัวไปและจากการส
่
ารวจหาอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราช พบว่าคือ
ขนมจีน ฉะนัน้ จึงควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ เป็ นการเรียนรูภ้ ูมิ
ปญั ญาท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้มสี ่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละเข้าถึง
การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง จนเกิดองค์ความรู้ เกิดอาชีพทัง้ ยังเป็ นความภาคภูมใิ จของคนในชุมชน เพื่อเป็ นการ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราช
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (การศึกษาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ ) อาจารย์ สาขานวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
DODT ( Doctor Organization Development and Transformation ) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราช ด้วย
กิจกรรมการเรียนรูก้ ารทาขนมจีนโบราณ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี บ่งเป็ นฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้
และ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 เล่าขานตานานบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 ประวัตบิ า้ น
อุปราชกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 สารวจอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาชุมชนบ้านอุปราช
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 สืบสานอัตลักษณ์ตานานขนมจีนบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ 1 ขนมจีนน่ารู้ กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 ลองทาดูหนูทาได้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 ร่วมสรรค์สร้างผลงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 หนูทาได้ง่าย
นิดเดียว
3.ผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช
พบว่า เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับมาก ( =4.10, S.D.=0.51) ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซึง่ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง
( =2.65, S.D.=0.71) ประโยชน์จากการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กและเยาวชนสามารถนาความรูแ้ ละทักษะชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ไป
ใช้ในชีวติ ประจาวันได้เพื่อให้สามรถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน
บ้านอุปราชสืบไป
คาสาคัญ : อัตลักษณ์, ทักษะชีวติ , เด็กและเยาวชน

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

บทนา
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวฒ
ั น์และโลกไซเบอร์ ทาให้คนไทยมุ่งแสวงหา
ความสุขและสร้างอัตลักษณ์สว่ นตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็ นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัยที่มคี วามหลากหลาย
ในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลทีส่ นใจเรื่องเดียวกัน โดยทีว่ ฒ
ั นธรรมทีบ่ ่งบอกความเป็ นไทยไม่สามารถแสดงบทบาท
ทีช่ ดั เจน ขณะเดียวกันสังคมก็เผชิญกับความเสือ่ มถอยด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึง่ สะท้อนได้จากคนในสังคม ทัง้ ยัง
เป็ น ยุ ค แห่ ง ข้อ มูลข่ า วสารและเทคโนโลยีท่ีส่ ง ผลกระทบท าให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงในหลายด้า น ได้แ ก่ สัง คม
วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสาร การศึกษา และการคมนาคม การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนในชุมชนและสังคม(วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ.์ ม.ป.ป : 11. 2549) พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี่ยนแปลง ให้ความสาคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงี ามลดลง ทัง้ การดารงชีวติ ประจาวัน การใช้ชวี ติ และ
ความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันลดลง ความมีน้ าใจไมตรีน้อยลง
เกิดการแก่งแย่งเอารัดเอาเปรียบกัน ทาให้คนไทยขาดความสามัคคี ขาดการเคารพสิทธิผอู้ ่นื และการยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมส่งผลต่อวิถชี วี ติ คนไทยทัง้ ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศส่งผลให้เกิดปญั หาเด็กและเยาวชนทัง้ ในเมือง
และในชุมชนท้องถิน่ การเรียนรูแ้ ละปจั จัยทีเ่ กื้อหนุ นให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สู่ การพัฒนาทีม่ นคง
ั่
และยังยื
่ นด้วยการผสมผสานความรูร้ ะหว่าง
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ กับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยการนาภูมิ
ปญั ญาท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรูใ้ นการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ท้องถิน่ และใกล้ชดิ กับตัวผูเ้ รียนซึง่ ส่งผลให้การเรียนรูน้ นั ้ มีความหมายต่อผูเ้ รียน และจะต้องเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องและมี
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ความสัมพันธ์ต่อวิถชี วี ติ ประจาวันของผูเ้ รียน (กรมวิชาการ. 2539 : 3) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ทีว่ ่า การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้สถานศึกษาและหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องดาเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึง
ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปญั หา เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รอู้ ย่าง
ต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่าง ๆ ได้อย่างสมดุล
ชุมชนบ้านอุปราช ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นชุมชนที่อยู่ใกล้ตวั เมือง
จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ เป็ นชุมชนทีป่ ระกอบด้วยครัวเรือน 160 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 732 คนโดยทีผ่ คู้ น
ส่วนใหญ่ดารงชีวติ ด้วยวิถเี กษตรกรรม ทาไร่ ทาสวนปจั จุบนั พบว่า คนในชุมชนบ้านอุปราชไม่ให้ความสาคัญกับ
วัฒนธรรมการดาเนินชีวติ พืน้ บ้านแบบในอดีต แต่ได้ให้ความสาคัญกับความสะดวกสบายแบบสมัยใหม่มากขึน้ โดย
หันไปใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการในการดาเนินชีวติ ประจาวันแบบสังคมเมืองมากขึน้ ส่งผลให้เด็กและเยาวชน
ในชุมบ้านอุปราชใช้เวลาว่างไม่เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ ประจาวัน เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่าย
อาจจะส่งผลให้เกิดการ ลักขโมย สาเหตุเกิดจากการเลีย้ งดูแบบตามใจให้ความสะดวกสบายในการดาเนินชีวติ และ
ปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์เป็ นตัวแบบเครื่องมือสื่อสารในการดาเนินชีวติ ไม่มแี หล่งเรียนรูแ้ ละผูใ้ หญ่ทเ่ี ป็ นต้นแบบทีด่ ใี น
การพัฒนาทักษะชีวติ (สุกญ
ั ญา สมบัตติ รา. 2554 : สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนบ้านอุปราช, 15 ตุลาคม 2554) ซึง่ ถือเป็ น
ทักษะทีส่ าคัญและมีความจาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับเด็กและเยาวชนทีจ่ ะช่วยให้สามารถเผชิญหน้าและรับมือกับปญั หาต่าง
ๆ ในสังคมปจั จุบนั ได้ โดยใช้กระบวนการเรียนรูอ้ ตั ลักษณ์ของชุมชนในการสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะชีวติ ของ
เด็กและเยาวชนโดยถือเป็ นการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้มสี ่วนร่วมใน
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าถึงการเรียนรู้จากการปฏิบตั ิจริง ทาให้ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นมีการถ่ายทอดองค์
ความรูจ้ ากคนรุ่นหนึ่งไปสูอ่ กี รุ่นหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน จนเกิด
องค์ความรู้ เกิดอาชีพทัง้ ยังเป็ นความภาคภูมใิ จของคนในชุมชน และเพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู้และสืบสานภูมิ
ปญั ญาซึ่งการนาเอามรดกทางภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันเป็ น อัตลักษณ์ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึง่ จะทาให้
เด็กและเยาวชนได้รบั ประโยชน์จากการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันเป็ นอัตลักษณ์ในท้องถิน่ ของตนเองแล้วยังเป็ นการ
ปลูกฝงั รากฐานให้เด็กและเยาวชนมีความรักความผูกพันกับท้องถิ่นตนเอง โดยมุ่งเน้นปลูกฝงั ให้เด็กได้เรียนรู้ภูมิ
ปญั ญาอันเป็ นอัตลักษณ์ทม่ี คี วามสอดคล้องกับชีวติ จริง เพราะจะทาให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจ เกิดเป็ นความผูกพัน
และภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง
จากสภาพปญั หาและความสาคัญดังกล่าว จึงต้องมีการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ โดยใช้
กระบวนการเรียนรูอ้ ตั ลักษณ์ของชุมชนในการสร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน ให้สามารถ
ั
ั บนั ได้
พึง่ พาตนเองและดารงชีวติ อยูใ่ นสังคม สามารถเผชิญหน้าและรับมือกับปญหาต่
าง ๆ ในสังคมปจจุ
คาถามวิ จยั
1. อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราชทีส่ ามารถนาไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนประกอบด้วยอัต
ลักษณ์อะไรบ้าง
2. กิจกรรมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ ผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราชเป็ นอย่างไร
3. พฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราชทีเ่ กิดจากกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านอัตลักษณ์
ชุมชนเป็ นอย่างไร
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูข้ องเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ ผ่านอัตลักษณ์ของชุมชนบ้าน
อุปราช
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราชหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผ่านอัตลักษณ์ชุมชน
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ เด็กและเยาวชน 20 คนทีอ่ ยูใ่ นระบบการศึกษาทีม่ อี ายุระหว่าง 7 –
15 ปี ทม่ี คี วามสนใจอยากทีจ่ ะสืบสานอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราช
กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญและผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู้ ประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจยั เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรูอ้ ตั ลักษณ์ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้าน
อุปราชครัง้ นี้ใช้เนื้อหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559 ) โดยใช้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยังยื
่ น รวมถึงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ในมาตรา 24 ซึง่ จะเป็ นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบตั จิ ริง คิดเป็ น
ทาเป็ นและแก้ปญั หาเป็ น และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
มาตรา 8 โดยที่เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่สี อดคล้องกับสภาพชุมชนโดยการเปิ ดพื้นที่ชุมชนให้เป็ นสถานที่
เรียนรูข้ องคนในชุมชน โดยจัดกิจกรรมหลังเวลาเรียนและวันหยุด
4. ขอบเขตพืน้ ทีด่ า้ นการวิจยั
บ้านอุปราช ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
5. ระยะเวลาในการวิจยั
ดาเนินการวิจยั ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) กล่าวคือเป็ นวิธวี จิ ยั ทีใ่ ช้ทงั ้ วิธี
วิจยั เชิงปริมาณและวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพร่วมกันและนาเสนอผลการวิจยั แบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเครื่องมือในการวิจยั ดังนี้
1. เครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ แบบประเมินทักษะชีวติ ของ
เด็กและเยาวชน
2. เครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบ
สังเกตพฤติกรรม แบบบันทึกการพัฒนาทักษะชีวติ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.แบบสอบถาม
หลัง จากสร้า งแบบสอบถามแล้วผู้วิจยั ได้นาแบบสอบถามไปเก็บ ข้อมูลจากเด็ก และเยาวชนในพื้นที่จ ริง
จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่อไป
2.การสัมภาษณ์
หลังจากสร้างแบบสัมภาษณ์แล้วผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Studies) กับ
ั
ครูภูมปิ ญญา เด็กและเยาวชน ในพืน้ ทีจ่ ริง จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้ มาทาการวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมต่อไป
3.การสนทนากลุ่ม
เพื่อศึกษาข้อมูลด้านบริบทของชุมชน แหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในชุมชน กระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และศึกษาความต้องการแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยให้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นผูม้ คี วามรู้ ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ ซึง่ ถือได้ว่า เป็ นความรูท้ ่ี
ฝงั ลึกในตัวผูป้ ฏิบตั ถิ ่ายทอดความรูอ้ อกมาให้เด็กและเยาวชนได้รบั ทราบ ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สนทนาซักถาม ซึง่
เป็ นการสร้างแรงกระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนต้องการและ ใส่ใจทีจ่ ะเรียนรูใ้ นเรื่องนัน้ ๆ
5.เวทียนื ยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
จัดเวทียนื ยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลทัง้ หมดในการวิจยั ครัง้ นี้
โดยใช้รปู แบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเป็ นรูปแบบการเปรียบเทียบข้อค้นพบเพื่อยืนยัน ความ
น่ าเชื่อถือ ซึง่ ประกอบด้วยบุคคลต่างๆทีไ่ ม่ใช่ผู้วจิ ยั ได้ร่วมกันทบทวนข้อค้นพบทัง้ ในด้านความแม่นยา (accuracy)
ความสมบูรณ์(completeness) ความเป็ นธรรม (fairnese) และความน่าเชื่อถือ (credibility)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีทงั ้ ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และได้มี
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของ เด็ก
และเยาวชนผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราช ผ่านกิจกรรมการเรียนรูก้ ารทาขนมจีนโบราณ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( )และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)และวิเคราะห์สรุปอุปนัย นาเสนอวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิ จยั
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช พบว่า
เด็กและเยาวชนในชุมบ้านอุปราชใช้เวลาว่างไม่เป็ นประโยชน์กบั ชีวติ ประจาวัน เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ซง่ึ ต้อง
มีค่าใช้จ่ายอาจจะส่งผลให้เกิดการลักขโมย สาเหตุเกิดจากการเลีย้ งดูแบบตามใจให้ความสะดวกสบายในการดาเนิน
ชีวิตและปล่อยให้เด็กดูโทรทัศน์ เป็ นตัวแบบเครื่องมือสื่อสารในการดาเนินชีวิต ไม่มีแหล่งเรียนรู้และผู้ใหญ่ท่เี ป็ น
ต้นแบบทีด่ ใี นการพัฒนาทักษะชีวติ และด้วยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อันเป็ นอัตลักษณ์ทส่ี บื ทอดกันมายาวนานของชุมชนบ้าน
อุปราชทีต่ อ้ งสูญหายไป เพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ให้ให้อยู่ค่กู บั ชุมชนบ้านอุ ปราชต่อไป จึงสารวจเพื่อหาอัตลักษณ์ทด่ี งี าม
ของชุมชนบ้านอุปราชแล้วนาไปอนุ รกั ษ์และการถ่ายทอดบทเรียนในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน เพื่อ
ถ่ายทอดให้กบั คนรุ่นหลังได้เรียนรูเ้ พื่อไม่ให้ภูมปิ ญั ญาสูญหายไปจากท้องถิน่ เมื่อสภาพสังคมได้เปลีย่ นแปลงไป ฉะนัน้
จึงควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม ซึง่ เป็ นการเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่
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สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้มสี ว่ นร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละเข้าถึงการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ิจริง เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อกี รุ่นหนึ่งโดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่สี อดคล้องกับวิถีชวี ติ ของคนในชุมชน จนเกิดองค์ความรู้ เกิดอาชีพทัง้ ยังเป็ นความภาคภูมใิ จของคนใน
ชุมชน เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรูแ้ ละสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ นอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราช
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนา ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราชด้วย
กิจกรรมการเรียนรูก้ ารทาขนมจีนโบราณ ประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี บ่งเป็ นฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้
และ 5 กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 เล่าขานตานานบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 ประวัตบิ า้ น
อุปราช กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 สารวจอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาชุมชนบ้านอุปราช
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 สืบสานอัตลักษณ์ตานานขนมจีนบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ 1 ขนมจีนน่ารู้ กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 ลองทาดูหนูทาได้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 ร่วมสรรค์สร้างผลงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 หนูทาได้ง่ายนิด
เดียว
3.ผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช พบว่า
เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D.= 0.51) ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซึง่ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็ กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.65, S.D.= 0.71) ประโยชน์จากการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กและเยาวชนสามารถนาความรูแ้ ละทักษะชีวติ ทีเ่ กิดขึน้
ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เพื่อให้สามรถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ น อัตลักษณ์ของ
ชุมชนบ้านอุปราชสืบไป

อภิ ปรายและสรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านอัตลักษณ์ชมุ ชนบ้านอุปราช อภิปราย
ผลได้ ดังนี้
1.สภาพปญั หาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช พบว่า
เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านอุปราชขาดทักษะชีวติ เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ จึงต้องการอยากทีจ่ ะเรียนรูภ้ ูมิ
ปญั ญาอันป็ นอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อทีจ่ ะเน้นทักษะด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ด้วยการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงโดย
ให้สงั คมมีร่วมในการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านอัตลักษณ์ชุมชนบ้านอุปราช โดยใช้แหล่ง
เรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ซึง่ สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2539 : 3) ทีว่ ่าการเรียนรูแ้ ละปจั จัยทีเ่ กือ้ หนุ นให้บุคคล
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สู่
การพัฒนาทีม่ นคงและยั
ั่
งยื
่ นด้วยการผสมผสานความรูร้ ะหว่างภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
กับวิท ยาการสมัยใหม่เ ข้าด้วยกัน โดยการนาภู มิปญั ญาท้องถิ่นเข้ามามีส่ว นร่ว มในการจัดการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและใกล้ชิดกับตัวผู้เรียนซึ่งส่งผลให้การเรียนรู้นัน้ มี
ความหมายต่ อ ผู้เ รีย น และจะต้อ งเป็ นเรื่อ งที่เ กี่ย วข้อ งและมีค วามสัม พัน ธ์ต่อ วิถีชีวิต ประจาวัน ของผู้เ รียน และ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ทีว่ ่า
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึก ษาและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปญั หา เรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
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2.การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้การทาขนมจีนโบราณประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้ท่แี บ่งเป็ นฐานการเรียนรู้ 3 ฐานการเรียนรู้ และ 5
กิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 เล่าขานตานานบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 ประวัตบิ า้ น
อุปราช เป็ นการเรียนรูป้ ระวัตขิ องชุมชนบ้านอุปราช
กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 สารวจอัตลักษณ์และภูมปิ ญั ญาชุมชนบ้านอุปราช เป็ นการสารวจอัตลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นใน
ชุมชนและภูมปิ ญั ญาเพื่อนามาสารวจความต้องการในการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 สืบสานอัตลักษณ์ตานานขนมจีนบ้านอุปราช เรียนรู้อตั ลักษณ์ตามความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 ขนมจีนน่ ารู้ เป็ นการเรียนรู้
ประวัตขิ นมจีน และขัน้ ตอนในการทาขนมจีนแบบโบราณ กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 2 ลองทาดูหนูทาได้ เป็ นการลงมือ
ทาขนมจีนด้วยการปฏิบตั จิ ริง
ฐานการเรียนรูท้ ่ี 3 ร่วมสรรค์สร้างผลงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี 1 หนูทาได้ง่ายนิด
เดียว เป็ นการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการทาขนมจีน
3. ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านอุปราช พบว่า
เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับมาก ( = 4.10, S.D.= 0.51) ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมซึง่ ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยู่ในระดับปานกลาง
( = 2.65, S.D. = 0.71) จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ มี
ั หาโดยการคิด ริเ ริ่ม คิด สร้ า งสรรค์ แ ละน าผลที่เ กิด ขึ้น มาใช้ใ น
ความสามารถ ในการคิด ตัด สิน ในและแก้ไ ขป ญ
ชีวติ ประจาวันได้ด้วยตนเอง ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคล มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ี
ระหว่างผู้อ่นื เข้าใจความรู้สกึ ของตนเองและผูอ้ ่นื และรูจ้ กั วางตัวให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ต่างๆและสามารถรักษา
สัมพันธภาพไว้ได้ยนื ยาว ทาให้สามารถอยู่ในสังคมและทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข ด้านการเข้าใจผู้อ่นื
พบว่า เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถ
เพศ วัย ระดับการศึกษา ศาสนา อาชีพและช่วยเหลือผูอ้ ่นื เมื่อได้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ สอดคล้องกับวิไลรัตน์ แย้มจอ
หอ และเยาวนิจ กิตติธรกุล (2550) ได้วจิ ยั เรื่องกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะชีวติ และสังคมของกลุ่มแกน
นาเยาวชนตาบลลาสินธุ์ กิง่ อาเภอศรีนครินทร์จงั หวัดพัทลุง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูจ้ านวน 8 กิจกรรม โดย
เริม่ ต้นจากการเข้าใจตัวเองแล้วเชื่อมโยงสู่สงั คม ทาให้กลุ่มเป้าหมายมีพฒ
ั นาการอย่างเป็ นขัน้ ตอนต่อเนื่อง และ
นพวรรณ วงศ์วชิ ยั วัฒน์ (2547 : 105-107) วิจยั เรื่องการพัฒนาทักษะชีวติ ในการปฏิบตั ติ นให้รอดพ้นจากปญั หาสังคม
โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 พบว่า ทักษะชีวติ ของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี้นักเรียนสมามารถนาความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตไปใช้ในชี วิตประจาวันเพื่อ
ป้องกันปญั หาสังคมทัง้ 4 ปญั หา ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง พร้อมทัง้ นาความรูท้ ไ่ี ด้ไปช่วยเหลือและแนะนาผูอ้ ่นื อีก
ด้วยฉะนัน้ เด็กและเยาวชนสามารถนาความรูแ้ ละทักษะชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้เพื่อให้สามรถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข และสืบสานภูมปิ ญั ญาอันเป็ น อัตลักษณ์ของชุมชนบ้านอุปราชสืบไป

ข้อเสนอแนะ
การน ากระบวนการเรียนรู้ ผ่า นอัตลักษณ์ ชุ มชนบ้านอุ ปราชไปใช้ โดยการน าชุม ชนมีส่วนร่ว มในการจัด
กิจกรรม ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมใน ด้านบุคลากรและเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การทาวิจยั ชุมชนจะต้อง
ให้ความร่วมมือ จึงจะสามารถดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และด้วยผูป้ กครองมีส่วนสาคัญในการสร้างเสริม
ทักษะชีวติ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีด่ งี ามให้กบั เด็กและเยาวชน ดังนัน้ ผูป้ กครองจึงควรให้ความร่วมมือใน
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ทุกๆด้าน และควรขยายกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายให้มากขึน้ เพื่อสร้างเป็ นแกนนาในการทากิจกรรมการเรียนรู้
แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไป
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
ศึกษาธิการ,กระทรวง. (2551). พระราชบัญญัติส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.
2551. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
สุกญ
ั ญา สมบัตติ รา. (2554) . สัมภาษณ์ผนู้ าชุมชนบ้านอุปราช, 15 ตุลาคม 2554).
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การเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Learning and Teaching Thai Conversation in People’s Republic of China
นายกฤษฎา ศรีธรรมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Krisada Srithamma
Rajabhat Maha Sarakham University
บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่องการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความมุ่งหมายเพื่อ
สารวจปญั หาการเรียนการสอนสนทนาภาษาไทยของนักศึกษาจีนด้วยวิธสี อนแบบธรรมชาติและวิธสี อนแบบบูรณาการ
ั
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และหาแนวทางแก้ไขปญหาการเรี
ยนการสอนสนทนาภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ชัน้ ปี ท่ี 2
คณะการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2551 โดยวิธเี ลือก
ตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบอัตนัย แบบสนทนาชนิดมีโครงสร้าง และ
แบบสนทนาชนิดไม่มโี ครงสร้าง ตลอดจนติดตามนาภาษาไทยการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ณ ประเทศไทย ปี
พ.ศ. 2552-2553 ใช้การวิจยั เชิงคุณภาพและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธพี รรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาจีน
มีปญั หาของการเรียนสนทนาภาษาไทย เช่น ขาดพืน้ ฐานในการเรียนภาษาไทย ไม่คนุ้ ชินกับการออกเสียงของคน
ไทย ไม่รคู้ าศัพท์ภาษาไทยมากพอ จาคาศัพท์ภาษาไทยไม่ได้ ไม่พดู ออกเสียงไม่ชดั เรียงคาในโครงสร้างของ
ประโยคไม่ถูก ไม่เข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีไทย เป็ นต้น แนวทางแก้ไข ได้แก่ ผูส้ อนต้องออกเสียงให้ชดั เจน
พูดช้าลง พูดซ้า ๆ และพูดบ่อย ๆ ให้นกั ศึกษาได้ฝึกการฟงั มาก ๆ ฝึกสังเกตเวลาทีเ่ จ้าของภาษาเขาสนทนากัน จน
เกิดความคุน้ ชินกับการออกเสียงของเจ้าของภาษา ฝึกคาดเดาคาถามทีจ่ ะเกิดขึน้ จนกระทังอยากพู
่
ดตาม อยากพูด
เลียนแบบ ฝึกใช้คาพูดทีจ่ ะขยายความอย่างชัดเจน ส่วนการอ่านมาก ๆ จะช่วยให้มคี วามรูเ้ รื่องคาศัพท์และไวยากรณ์
มากขึน้ สามารถเรียงคาในประโยคตามโครงสร้างของภาษาไทยได้ การใช้อวัจนสาร ใช้เอกสาร สือ่ การสอนและจัด
กิจกรรมทีห่ ลากหลายจะช่วยให้ผเู้ รียนสนุก ตระหนักถึงคุณค่าของการเรียนสนทนาภาษาไทย มีความกล้าและมันใจ
่
ทีจ่ ะสนทนาในสถานการณ์จริง ปฏิบตั ติ นได้ถูกต้องหากมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องสือ่ สาร หรือปฏิบตั ติ นเข้าสังคมไทย
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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 (  = 723.50, df = 397,  / 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.
2

2

Keyword: The desirable characteristics
Ph.D. Lecturer, Department of Educational Research and Evaluation.
Faculty of Education, RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY.
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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.

322

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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กระบวนการสร้างเกษตรกรต้ นแบบโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงในพื้นที่ดาเนิ นงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
Activities Formation for Master Farmers's by The Self-Sufficiency Economy in Puparn Royal
Development Study Centre Sakonnakhon Province

วัชรพงศ์ ศรีสำรำญ1, ดร.ศักดิ ์พงษ์ หอมหวล2และผศ.ดร.อนุกูลวัฒนสุข3
WatcharapongSrisamran¹, Dr. SakpongHomhuan² and Asst. Prof. Dr. AnukulWatthanasuk³
บทคัดย่อ
กำรวิจยั เรื่อง กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
ดำเนินงำนของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และ
พัฒนำ (R&D) แบ่งออกเป็ น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพื้นทีห่ มู่บ้ำนบริวำร
รอบศูนย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2 ศึกษำชุดควำมรู้ท่ี
เหมำะสมในกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่อ งมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 3 ศึกษำกิจกรรมที่จะนำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ที่
ดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร และระยะที่ 4 สร้ำง
เกษตรกรต้นแบบในพื้น ที่ด ำเนิน งำนของศู นย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพำนอัน เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
สกลนคร กำรนำเสนอบทควำมวิจยั ในครัง้ นี้ได้ศกึ ษำในระยะที่ 1 โดยใช้ พืน้ ทีห่ มู่บำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำร
พัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร จำนวน 22 หมู่บ้ำน เป็ นพื้นทีเ่ ป้ำหมำยและมีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้ำนบริวำรรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร จำนวน 32 รำยขับเคลื่อ นกระบวนกำรเรียนรู้ โดยใช้ว ิธ ีกำรเลือ กแบบเจำะจง (Purposive
sampling) และใช้วธิ กี ำรศึกษำ (1) กำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำ ได้แก่ ภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่
อดีตถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และภูมปิ ญั ญำเกี่ยวข้องกับกำรทำเกษตรกรรม
ระยะเวลำกำรศึกษำ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ขอบเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (2) ศึกษำภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์
เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่อดีต
ถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และจัดทำแผนทีท่ ำงสังคม (social mapping) ภำยใน
ขอบเขตพื้นที่ขบั เคลื่อน (3) ตรวจสอบควำมน่ ำเชื่อถือ โดยกำรสังเครำะห์เอกสำร และวิธตี รวจสอบสำมเส้ำ
(Triangulation) จัดหมวดหมูช่ ุดควำมรูต้ ำมลำดับขอบเขตเนื้อหำ สรุปผลกำรศึกษำรวบรวมเป็นคู่มอื ภูมสิ งั คม
1

นิสติ ปริญญำเอก สำขำ นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิน่ e-mail : maha4242@gmail.com Fax : 042-747460
อำจำรย์ ดร. สำขำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิน่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 44000
3
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์ ดร. คณะทรัพยำกรธรรมชำติและอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจงั หวัดสกลนคร 47000
2
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ของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร
ผลกำรศึกษำ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มูบ่ ำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำ
กำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำ ภูมสิ งั คม
ของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และภูมปิ ญั ญำเกี่ยวข้องกับ
กำรทำเกษตรกรรม และจัดทำแผนที่ทำงสังคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพื้นทีข่ บั เคลื่อนนวัตกรรมมี
วิธกี ำรสำรวจปญั หำโดยกำรจัดเวทีชำวบ้ำนในลักษณะกลุ่มสนทนำ เพื่อรวบรวมข้อมูลสภำพปญั หำและควำม
ต้องกำรของเกษตรกรศูนย์เรียนรู้ในวันที่ 4พฤศจิกำยน2554ณ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ โดยใช้ว ธิ กี ำร
แบ่งกลุ่มสนทนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำรศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ กลุ่มที่ 2
เจ้ำหน้ ำปฏิบตั ิงำนด้ำนขยำยผลศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และกลุ่มที่ 3 เกษตรกรศูนย์เ รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพีย งศู นย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพ ำนฯ ผลจำกกำรจัดเวทีชำวบ้ำ น ในลักษณะกลุ่ ม สนทนำ ได้เ รีย งล ำดับ
ควำมสำคัญของปญั หำ และควำมต้องกำรในกำรช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้
ั หำของเจ้ำ หน้ ำ
กลุ่ ม ที่ 1 เจ้ า หน้ า ปฏิ บ ตั ิ ง านด้ า นวิ ช าการศูน ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาภูพ านฯ ป ญ
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำรส่วนใหญ่มปี ญั หำเกี่ยวกับขำดองค์ควำมรูใ้ นกำรทดลองและวิจยั ในรูปแบบสหวิชำกำร
โจทย์วจิ ยั ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของตัวผูว้ จิ ยั ไม่สอดคล้องกับภูมสิ งั คมทำให้งำนวิจยั ส่วนใหญ่ทส่ี ำเร็จ
ไม่ส ำมำรถน ำไปปฏิบ ัติไ ด้อ ย่ำ งเป็ นรูป ธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพื้น ที่ย งั ไม่ใ ห้ ค วำมยอมรับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนรัฐและเอกชนในด้ำนเทคโนโลยีกำรเกษตร
กลุ่มที่ 2 เจ้ าหน้ าปฏิ บตั ิ ง านด้ านขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพ านฯ มีปญั หำควำมต้องกำร
ได้รบั กำรสนับสนุนบุคคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรส่งเสริมกำรเกษตรในแบบองค์รวม ด้วยในปจั จุบนั มีควำม
จำเป็ นที่จะต้อ งขยำยรูปแบบในกำรพัฒนำเกษตรกรต้นแบบไปในทัวทุ
่ กภูมภิ ำค อีกทัง้ ขำดกำรรวบรวมชุด
ควำมรูภ้ ูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนอย่ำงเป็ นระบบ ขำดข้อมูลเชิงลึกในพื้นทีเ่ ป้ำหมำยและขำดรูปแบบในกำรปฏิบตั กิ ำร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำยในกำรขยำยผล
กลุ่มที่ 3 เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พบปญั หำเรื่อง
คุณภำพและรูปแบบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ ห้กบั เกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ำศึกษำดูงำนในแปลงพื้นที่ของ
เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ กำรนำเทคโนโลยีดำ้ นกำรเกษตรจำกศูนย์ศกึ ษำฯ หลอมรวมกับภูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนเป็ น
ชุดควำมรูต้ ่ำงๆ ยังไม่ได้รบั กำรยอมรับจำกนักวิชำกำร เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงวัยขำดทำยำท
สืบทอดกิจกรรมและพบปญั หำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนย้ำยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร
จำกผลกำรศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มูบ่ ำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยใช้ฐำนคิด ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนำ พบว่ำ
กลุ่มผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำร เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนขยำยผล และเกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ มี
ควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบนวัตกรรมกระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพืน้ ทีด่ ำเนินงำนของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร คือ (1)
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คู่มอื ภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร
คาสาคัญ : กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง,
งำนขยำยผลศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ, เครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
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 cothinking, 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
บทนา
ศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร เป็ น 1 ใน 6 ศูนย์ฯ ที่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั ได้พระรำชทำนพระรำชดำริให้จดั ตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2525 เพื่อใช้
เป็นแบบจำลองของภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในกำรเป็ นส่วนย่อของภูมภิ ำคทีส่ อดคล้องกับกำร
แก้ปญั หำ และศึกษำหำรูปแบบ และตัวอย่ำงของกำรพัฒนำในพืน้ ทีภ่ ำคอีสำน ควรดำเนินกำรไปในทิศทำงใดจึง
จะประสบควำมสำเร็จ(คณะผูด้ ำเนินงำนจัดทำหนังสือ ”อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ” .2547 : 5) ซึง่ วิธกี ำรทีศ่ ูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ใช้ในกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรไปสู่เกษตรกรนัน้ ได้จดั ทำแปลงสำธิตในศูนย์
ศึก ษำฯ เพื่อ ให้เ กษตรกรเข้ำไปศึก ษำ ทดลอง ดูงำน กำรฝึ ก อบรมและกำรส่ ง เสริมกำรพัฒนำอำชีพต่ ำงๆ
ตลอดจนส่ งเจ้ำหน้ ำที่ของศูนย์ศึก ษำฯ เข้ำไปถ่ ำยทอดวิธ ีกำรและเทคโนโลยีใ นด้ำนต่ ำงๆ ให้กับรำษฎรใน
หมูบ่ ำ้ นรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และประชำชนผูส้ นใจทัวไปยั
่ งยื
่ น (สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ
ประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ. 2548: 10)
ในกำรส่ งเสริมและขยำยผลกำรพัฒนำของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร ในพื้นที่อ่นื ๆ ซึ่งได้เล็งเห็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขยำย
ผลสำเร็จให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่ เป็ นกำรเพิม่ รำยได้และลดรำยจ่ำยต้นทุนกำรผลิต และ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ ห้แก่เกษตรทัวไปอย่
่
ำงกว้ำงขวำง (สำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ. 2550 : 25 ) จึงให้ควำมสนใจโดยได้ประสำนงำนให้ศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ
เข้ำไปดำเนินกำรในพืน้ ทีต่ ่ำงๆ ทำให้ประสบปญั หำเกีย่ วกับเจ้ำหน้ำทีแ่ ละผูเ้ ชีย่ วชำญในแต่ละด้ำนไม่เพียงพอใน
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กำรขยำยผลไปในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดควำมซ้ำซ้อนระหว่ำงกำรปฏิบตั งิ ำนในภำคสนำม จึงได้
ตัง้ ข้อสังเกตุเพื่อค้นหำแนวทำงในกำรแก้ไขปญั หำดังกล่ำว โดยกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมกันในทุกภำค
ส่วน ทัง้ นี้ในกำรขยำยผลต้นแบบในพื้นที่อ่นื ๆทัวทุ
่ กภูมภิ ำค ยังพบว่ำรำษฎรที่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร
ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงวัยและขำดกำรรับช่วงต่อของกลุ่มคนหนุ่ มสำววัยแรงงำน จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องศึกษำหำ
รูปแบบใหม่ๆ ในกำรส่งเสริมและขยำยผล โดยกำรยกระดับเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงตำมแนว
พระรำชดำริ ให้มคี วำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ ละเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรูเ้ พื่อขยำยผลสำเร็จ
ของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ จึงได้ทำกำรศึกษำกระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีด่ ำเนินงำนของ
ศูนย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ั หำของกำรส่ ง เสริม และขยำยผลกำรพัฒ นำดัง กล่ ำว ท ำให้ผู้ว ิจ ยั สนใจที่จ ะศึก ษำ
จำกลัก ษณะป ญ
กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ ทีด่ ำเนินงำนของศูนย์ศกึ ษำ
กำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครเพื่อค้นหำนวัตกรรมที่เหมำะสมสำหรับนำมำใช้ใน
กำรส่งเสริมและขยำยผลกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพของแต่ละกลุ่มคนและสร้ำงเกษตรกรต้นแบบที่ใช้หลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมได้อ ย่ำงยังยื
่ น ดังนัน้ ในกำรวิจยั ระยะที่ 1มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มู่บำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
กำรวิจยั เรื่อง กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงใน
พืน้ ที่ดำเนินงำนของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั
และพัฒนำ (R&D) แบ่งออกเป็ น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่หมู่บ้ำน
บริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 2 ศึกษำชุดควำมรูท้ ่ี
เหมำะสมในกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอั นเนื่อ งมำจำก
พระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ระยะที่ 3 ศึกษำกิจกรรมที่จะนำไปสู่กระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ที่
ดำเนินงำนของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร และระยะที่ 4 สร้ำง
เกษตรกรต้นแบบในพื้น ที่ด ำเนิน งำนของศู นย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพำนอัน เนื่ อ งมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
สกลนคร กำรนำเสนอบทควำมวิจยั ในครัง้ นี้ได้ศกึ ษำในระยะที่ 1 โดยใช้ พืน้ ทีห่ มู่บำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำร
พัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร จำนวน 22 หมู่บ้ำน เป็ นพื้นที่เป้ำหมำย และมีศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้ำนบริวำรรอบศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร จำนวน 32 รำยขับเคลื่อ นกระบวนกำรเรียนรู้ โดยใช้ว ิธ ีกำรเลือ กแบบเจำะจง (Purposive
sampling) และใช้วธิ กี ำรศึกษำ (1) กำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำ ได้แก่ ภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกร
ศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่
อดีตถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และภูมปิ ญั ญำเกี่ยวข้องกับกำรทำเกษตรกรรม
ระยะเวลำกำรศึกษำ บุคคลผูใ้ ห้ขอ้ มูล ขอบเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ (2) ศึกษำภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์
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เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่อดีต
ถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลี่ยนแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และภูมปิ ญั ญำเกี่ยวข้องกับกำรทำเกษตรกรรม และ
จัดทำแผนที่ทำงสังคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพื้นที่ขบั เคลื่อ นนวัต กรรม (3) ตรวจสอบควำม
น่ำเชื่อถือ โดยกำรสังเครำะห์เอกสำร และวิธตี รวจสอบสำมเส้ำ (Triangulation) จัดหมวดหมู่ชุดควำมรูต้ ำมลำดับ
ขอบเขตเนื้อหำ สรุปผลกำรศึกษำรวบรวมเป็นคู่มอื ภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
ของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำ ระยะที่ 1 เพื่อศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มูบ่ ำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำ
กำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยกำหนดขอบเขตเนื้อหำกำรศึกษำ ภูมสิ งั คม
ของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่อดีตถึงปจั จุบนั สำเหตุกำรเปลีย่ นแปลง ปรำกฏกำรณ์ปจั จุบนั และภูมปิ ญั ญำเกี่ยวข้องกับ
กำรทำเกษตรกรรม และจัดทำแผนที่ทำงสังคม (social mapping) ภำยในขอบเขตพืน้ ที่ขบั เคลื่อนนวัตกรรม มี
วิธกี ำรสำรวจปญั หำโดยกำรจัดเวทีชำวบ้ำนในลักษณะกลุ่มสนทนำ
เพื่อรวบรวมข้อมูลสภำพปญั หำและควำมต้องกำรของเกษตรกรศูนย์เรียนรูใ้ นวันที่ 4พฤศจิกำยน2554ณ ศูนย์
ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯ โดยใช้วธิ กี ำรแบ่งกลุ่ มสนทนำ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำร
ศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ กลุ่มที่ 2 เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนขยำยผลศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ และกลุ่มที่
3 เกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯ ผลจำกกำรจัดเวทีชำวบ้ำน ในลักษณะ
กลุ่มสนทนำ ได้เรียงลำดับสภำพปญั หำและควำมต้องกำรในกำรช่วยเหลือระยะแรกเริม่ จำกลำดับทีม่ รี ะดับมำก
จำกควำมสำคัญของปญั หำ ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้
ั หำของเจ้ำ หน้ ำ
กลุ่ ม ที่ 1 เจ้ า หน้ า ปฏิ บ ตั ิ ง านด้ า นวิ ช าการศูน ย์ศึ ก ษาการพัฒ นาภูพ านฯ ป ญ
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำรส่วนใหญ่มปี ญั หำเกี่ยวกับขำดองค์ควำมรูใ้ นกำรทดลองและวิจยั ในรูปแบบสหวิชำกำร
โจทย์วจิ ยั ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของตัวผูว้ จิ ยั ไม่สอดคล้องกับภูมสิ งั คมทำให้งำนวิจยั ส่วนใหญ่ทส่ี ำเร็จ
ไม่ส ำมำรถน ำไปปฏิบ ัติดิอ ย่ำ งเป็ น รูป ธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพื้น ที่ย งั ไม่ใ ห้ ควำมยอมรับ
เกษตรกรส่วนใหญ่ขำดโอกำสกำรรับบริกำรจำกหน่วยงำนรัฐและเอกชนในด้ำนกำรเทคโนโลยีกำรเกษตร
กลุ่มที่ 2 เจ้ าหน้ าปฏิ บตั ิ งานด้ านขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ มีปญั หำควำมต้องกำร
ได้รบั กำรสนับสนุนบุคคลำกรทีม่ คี วำมเชีย่ วชำญในกำรส่งเสริมกำรเกษตรในแบบองค์รวม ด้วยในปจั จุบนั มีควำม
จำเป็ นที่จะต้อ งขยำยรูปแบบในกำรพัฒนำเกษตรกรต้นแบบไปในทัวทุ
่ กภูมภิ ำค อีกทัง้ ขำดกำรรวบรวมชุด
ควำมรูภ้ ูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนอย่ำงเป็ นระบบ ขำดข้อมูลเชิงลึกในพื้นทีเ่ ป้ำหมำย และขำดรูปแบบในกำรปฏิบตั กิ ำร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำยในกำรขยำยผล
กลุ่มที่ 3 เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิ จพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พบปญั หำเรื่อง
คุณภำพและรูปแบบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ ห้กบั เกษตรกรและผู้สนใจที่เข้ำศึกษำดูงำนในแปลงพื้นที่ของ
เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ กำรนำเทคโนโลยีดำ้ นกำรเกษตรจำกศูนย์ศกึ ษำฯ หลอมรวมกั บภูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนเป็ น

333

ชุดควำมรูต้ ่ำงๆ ยังไม่ได้รบั กำรยอมรับจำกนักวิชำกำร เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงวัยขำดทำยำท
สืบทอดกิจกรรมและพบปญั หำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนย้ำยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร
ั หำและควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ในกำรมีส่ ว นร่ว มของผู้ท่ี
จำกผลของกำรจัด กิจ กรรมส ำรวจสภำพป ญ
เกี่ยวข้องของเกษตรกรต้นแบบ โดยใช้ฐำนคิด ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนำ พบว่ำ กลุ่มผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำปฏิบตั ดิ ้ำนวิชำ เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนขยำยผล และเกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ มีควำมต้องกำร
พัฒนำรูปแบบนวัตกรรมกระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่
ดำเนินงำนของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร คือ (1) คู่มอื ภูมสิ งั คม
ของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
จังหวัดสกลนคร
สรุปผลและอภิ ปรายผลการศึกษา
จำกกำรศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มู่บำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนอัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครเจ้ำหน้ำปฏิบตั ิงำนด้ำนวิชำกำร เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนขยำยผล และ
เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ ร่วมกันโดยกำรจัดเวทีชำวบ้ำนในลักษณะแบ่งกลุ่มรวบรวมข้อมูลสภำพปญั หำและควำม
ต้องกำรของขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบพบว่ำ
(1) เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนวิชำกำรศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำนฯขำดองค์ควำมรูใ้ นกำรทดลอง
และวิจยั ในรูปแบบสหวิชำกำรโจทย์วจิ ยั ส่วนใหญ่เกิดจำกควำมต้องกำรของตัวผูว้ จิ ยั ไม่สอดคล้องกับภูมสิ งั คมทำ
ให้งำนวิจยั ส่วนใหญ่ทส่ี ำเร็จไม่สำมำรถนำไปปฏิบตั ดิ อิ ย่ำงเป็ นรูปธรรมในภำคสนำมโดยเฉพำะเกษตรในพืน้ ทีย่ งั
ไม่ให้ควำมยอมรับ
(2) เจ้ำ หน้ ำ ปฏิบ ัติงำนด้ำนขยำยผลศู น ย์ศึก ษำกำรพัฒ นำภูพ ำนฯขำดบุ ค คลำกรที่มคี วำม
เชีย่ วชำญในกำรส่งเสริมกำรเกษตรในแบบองค์รวมซึง่ จะต้องขยำยรูปแบบในกำรพัฒนำเกษตรกรต้นแบบไปใน
ทัวทุ
่ กภูมภิ ำคขำดกำรรวบรวมชุดควำมรูภ้ ูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนอย่ำงเป็ นระบบขำดข้อมูลเชิงลึกในพื้นทีเ่ ป้ำหมำย
และขำดรูปแบบในกำรปฏิบตั กิ ำรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนำพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำยในกำรขยำยผล
(3) เกษตรกรศูนย์เ รียนรู้เ ศรษฐกิจพอเพียงศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนฯขำดคุ ณ ภำพและ
รูปแบบในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรูใ้ ห้กบั เกษตรกรและผูส้ นใจทีเ่ ข้ำศึกษำดูงำนในแปลงพืน้ ทีข่ องเกษตรกรศูนย์
เรียนรูฯ้ และยังไม่ได้รบั กำรยอมรับจำกนักวิชำกำรในกำรนำเทคโนโลยีดำ้ นกำรเกษตรจำกศูนย์ศกึ ษำฯหลอมรวม
กับภูมปิ ญั ญำชำวบ้ำนเป็ นชุดควำมรูต้ ่ำงๆอีกทัง้ เกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ูงวัยขำดทำยำทสืบทอด
กิจกรรมและพบปญั หำแรงงำนภำคกำรเกษตรเคลื่อนย้ำยไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร
จำกผลกำรศึกษำภูมสิ งั คมของเกษตรกรต้นแบบในพืน้ ทีห่ มู่บำ้ นบริวำรรอบศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภูพำน
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนคร โดยใช้ฐำนคิด ร่วมคิด ร่วมวำงแผน ร่วมปฏิบตั ิ ร่วมพัฒนำ พบว่ำ
กลุ่มผู้ทเ่ี กี่ยวข้อง เจ้ำหน้ำปฏิบตั ิงำนด้ำนวิชำกำร เจ้ำหน้ำปฏิบตั งิ ำนด้ำนขยำยผล และเกษตรกรศูนย์เรียนรูฯ้
ดังกล่ำวมำ ได้ระบุควำมต้องกำรทีจ่ ะพัฒนำรูปแบบกระบวนกำรสร้ำงเกษตรกรต้นแบบโดยใช้หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพีย งในพื้น ที่ดำเนิน งำนของศูนย์ศึก ษำกำรพัฒนำภูพ ำนอันเนื่อ งมำจำกพระรำชดำริ จังหวัด
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สกลนคร โดยมีค่มู อื ภูมสิ งั คมของเครือข่ำยเกษตรกรศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ศกึ ษำกำรพัฒนำภู
พำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ จังหวัดสกลนครเป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนและขยำยผลกำรพัฒนำทีย่ งยื
ั ่ นใน
ลำดับต่อไป
กิ ตติ กรรมประกาศ
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การพัฒนารูปแบบการให้ บริ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ มเด็กที่มีความพิ การทาง
การเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิ งพื้นที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
The Development of a Model of Helping Children with Locomotor Disability in
the Beginning Stage By Using Area-Based Mechanism in Local Administration Organizations.
สุวรรณ บัวพันธ์1, รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอี่ยม2 และดร.ประสพสุข ฤทธิ เดช3

Suwan Buapan¹, Assoc. Prof. Dr. Prapatsorn Pree-iam² and Dr. Prasopsuk Rittidet³
บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กที่มคี วามพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้
กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และพัฒนา (R&D) แบ่งออกเป็ น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ศึกษา
สภาพปญั หาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยรูปแบบการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ โดยใช้กลไกเชิง
พืน้ ที่ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิง
พืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระยะที่ 3 การนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปใช้พฒ
ั นาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กที่มคี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว การนาเสนอบทความวิจยั ในครัง้ นี้ได้ศกึ ษาในระยะที่ 1 โดยใช้ กลุ่มประชากร (1) ผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดกาฬสินธุท์ ม่ี อี ายุระหว่างแรกเกิดถึง 18 ปี ได้จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 345
คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพปญั หา และความต้องการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว คือ เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทีม่ ารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพโดยรูปแบบการให้บริการการ
ช่ ว ยเหลือ ระยะแรกเริ่ม ในศูน ย์ก ารศึก ษาพิเ ศษ ประจ าจัง หวัด กาฬสิน ธุ์ จ านวน 20 คน โดยใช้วิธีก ารเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) และใช้วธิ ีการศึกษา (1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง (2) การจัดเวที
ั หาและความต้องการช่ วยเหลือ เด็ก พิก ารทางการเคลื่อ นไหว
ชาวบ้า นในลัก ษณะจัดกลุ่ม สนทนา เพื่อ ได้ ข้อมูลสภาพป ญ
เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์มโี ครงสร้าง และไม่มโี ครงสร้าง (3) ใช้วธิ กี ารสารวจจากแบบสอบถามสภาพปญั หาและ
ความต้องการของผูป้ กครอง ครู หมอ พ่อแม่ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เท่ากับ .92
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญั หาการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ และความต้องการจาเป็ นของเด็กทีม่ คี วาม
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วยครูหมอ พ่อแม่ และชุมชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวธิ กี ารสารวจปญั หาโดยการจัดเวทีชาวบ้านในลักษณะกลุ่มสนทนา เพื่อรวบรวมข้อมูล
สภาพปญั หาและความต้องการของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลยาง
ตลาด โดยใช้วธิ กี ารแบ่งกลุ่มสนทนาและส่งแบบสารวจปญั หาไปถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มที่ 3 หมอ ผลจากการจัดเวที
ชาวบ้าน ในลักษณะกลุ่มสนทนา และผลจากการตอบแบบสอบถามผูว้ จิ ยั ได้เรียงลาดับสภาพปญั หาและความต้องการในการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม จากลาดับที่มรี ะดับมากจากความสาคัญของป ญั หาและความต้องการช่วยเหลือเด็กพิการ ปรากฏ
รายละเอียดดังนี้
1
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กลุ่มที่ 1 ผูป้ กครอง ปญั หาของผูป้ กครองส่วนใหญ่มปี ญั หาเกีย่ วกับขาดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาเด็กพิการ ขาดโอกาส
การรับบริการจากหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการแพทย์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กพิการไม่ได้รบั การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 70 และผลการศึกษาด้านความต้องการมีความรู้ เรื่องการเลีย้ งดูเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหว คิดเป็ นร้อยละ 80
กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีปญั หาความต้องการให้ได้รบั ความรู้ ขาดความ
เชีย่ วชาญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ใน 6 ทักษะ ได้แก่
ทักษะกล้ามเนื้อเล็ก, ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ , ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง, ทักษะด้านการพูดและการเข้าใจภาษา,
ทักษะด้านการใช้ภาษา และทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 60 และผลจากการศึกษาความต้องการของ
ครูศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีความต้องการให้มกี ารถ่ายทอดความรูใ้ นการเข้าไปพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการทางการเคลื่อนไหวในลักษณะของการปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คิดเป็ นร้อยละ
85
กลุ่มที่ 3 หมอ พบปญั หาเรื่องขาดรูปแบบในการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหวร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง คิดเป็ นร้อ ยละ 75 และความต้องการของกลุ่มหมอ พบว่า มีความต้องการกลไก
ขับเคลื่อนการทางานร่วมกันแบบองค์รวมเพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คิดเป็ นร้อยละ 60
จากผลของการจัดกิจกรรมสารวจสภาพปญั หาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ และความต้องการจาเป็ นในการมีส่วนร่วมของผู้ท่เี กี่ยวข้องของเด็กที่มคี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ที่ พบว่า กลุ่มผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ครู หมอ พ่อแม่ ชุมชน มีความต้องการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ สาหรับเด็กที่มคี วามพิการทางการเคลื่อนไหว คือ (1) คู่มอื การเลี้ยงดูเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับผู้ปกครอง (2) คู่มือการปฏิบตั ิงานร่วมกันด้านคนพิการทางการเคลื่ อนไหวของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะ เครือข่ายครู หมอ พ่อ แม่
คาสาคัญ : การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ , เด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว, การใช้กลไกเชิง
พืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

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
บทนา
กระทรวงศึกษาธิการได้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับ เด็กพิการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้ได้รบั การพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ซึ่ง
จาเป็ นต้องอาศัยบุคลากรผูม้ คี วามรูค้ วามชานาญมีประสบการณ์และมีจติ อาสามาปฏิบตั กิ ารร่วมกันในลักษณะของการระดมพลัง
ความร่วมมือ ทัง้ โรงเรียน ชุมชนและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยประสานสัมพันธ์กนั ในรูปแบบครู หมอ พ่อแม่ มีการปฏิบตั กิ ารร่วมกันใน
ทุกมิติทงั ้ ในด้านนโยบายและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของเด็ก พิการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพในลักษณะการแสวงหานวัตกรรม ทีเ่ หมาะสมและมีคุณภาพต่อเด็กทุกความพิการ (สมพร หวานเสร็จ. 2547 : 2)
จัง หวัดกาฬสิน ธุ์มีก ารดาเนิ นงานด้านคนพิก ารอย่ างครอบคลุม เป้ าหมายอย่ างทัวถึ
่ ง โดยหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ ง แต่ มีก าร
ดาเนิน งานให้ค วามช่ วยเหลือคนพิการในลักษณะของการปฏิบ ัติง านตามบทบาทหน้ าที่ของแต่ ละองค์ก ร ซึ่ง ส่ง ผลให้การ
ดาเนินงานด้านคนพิการในจังหวัดกาฬสินธุข์ าดการประสานงานระหว่างองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ทาให้งานบางอย่างยังมีความซ้าซ้อน
กันและขาดความต่อเนื่องและยังยื
่ น (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ.์ 2554 : 1)
คนพิก ารทางการเคลื่อ นไหวเป็ น ผู้ท่ีมีลัก ษณะสูญ เสีย ความสามารถในการเคลื่อ นไหว แขน ขา หรือ ลาตัว อัน
เนื่องมาจากแขนหรือขาขาด อัมพาตหรืออ่อนแรง ทาให้ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ หรือเคลื่อนที่ได้ไม่ดีเท่ากับคนทัวไป
่ จาก
ลักษณะดังกล่าวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จดั การศึกษาในลักษณะรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริม่ นับเป็ นบริการทางการศึกษาทีส่ าคัญอย่างมากในการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการตัง้ แต่แรกเกิดหรือแรกพบ
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ความพิการเพื่อการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะทีส่ าคัญต่อการดารงชีวติ ซึง่ เป็ นกระบวนการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ
ในวัยเด็กหรือวัยก่อนเรียนอย่างมีเป้าหมายตามความต้องการจาเป็ นของเด็กโดยความร่วมมือระหว่างผูป้ กครองและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ าปฏิบตั ิการร่วมกันในการให้บริการช่วยเหลือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ลด
ความรุนแรงของความพิการและป้องกันความพิการซ้าซ้อนและปญั หาอื่นๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา (สมพร หวานเสร็จ. 2547 : 11)
ยุทธศาสตร์และนโยบายในการป้องกันและให้ความดูแลเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มกี ารจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว โดยผลการสารวจของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่ า ผู้พิการทัง้ หมดทุก ประเภทในจัง หวัด กาฬสิน ธุ์มีจ านวนทัง้ สิ้น 15,475 คน ในจานวนดัง กล่า วเป็ น ผู้พิการทางการ
เคลื่อนไหวที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 18 ปี จานวน 345 คน โดยมารับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมที่ศูนย์
การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 126 คน โดยมีผพู้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวในเขตพืน้ ทีอ่ าเภอยางตลาด จานวน
20 คน และมีความจาเป็ นเร่งด่วนต้องได้รบั การพัฒนาโดยใช้รูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เพื่อป้องกันไม่ให้
ความพิการรุนแรงขึน้ และเกิดความพิการซ้าซ้อนเพิม่ ขึน้ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ.์ 2554 : 5)
จากลักษณะปญั หาของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวทีม่ อี ายุระหว่างแรกเกิดถึง 18 ปี ดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะ
ศึกษาการพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กที่มคี วามพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพื้นที่ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อค้นหานวัตกรรมที่เหมาะสมสาหรับนามาใช้พฒ
ั นาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวให้ ได้รบั การ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดารงชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ ในการวิจยั ระยะที่ 1
มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปญั หาการพัฒนาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว และพัฒนารูปแบบการให้บริการ ช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรื่อง การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว
โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั และพัฒนา (R&D) แบ่งออกเป็ น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปญั หาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวโดยรูปแบบการให้บริการ ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ โดยใช้
กลไกเชิงพืน้ ที่ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้
กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ระยะที่ 3 การนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการ
ทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปใช้พฒ
ั นาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่น และระยะที่ 4 การประเมินรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กทีม่ คี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว การนาเสนอบทความวิจยั ในครัง้ นี้ได้ศกึ ษาในระยะที่ 1 โดยใช้ กลุ่มประชากร (1) ผูพ้ กิ ารทางการเคลื่อนไหวใน
จังหวัดกาฬสินธุท์ ม่ี อี ายุระหว่างแรกเกิดถึง 18 ปี ได้จากข้อมูลการสารวจของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 345
คน ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาสภาพปญั หา คือ เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวที่มารับการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพโดยรูปแบบการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 20 คน
โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช้วธิ กี ารศึกษา (1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง (2) การจัดเวทีชาวบ้านในลักษณะจัดกลุ่มสนทนา เพื่อได้ขอ้ มูลสภาพปญั หาและความต้องการของเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหว เครื่องมือในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ มโี ครงสร้าง และไม่มโี ครงสร้าง (3) ใช้วธิ กี ารสารวจจากแบบสอบถาม
สภาพปญั หาและความต้องการของผูป้ กครอง ครู หมอ พ่อแม่ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผ่านผูเ้ ชี่ยวชาญ
พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
เท่ากับ .92
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ผลการศึกษา
ผลการศึกษา ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปญั หาการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ และความต้องการจาเป็ นของเด็กทีม่ คี วาม
พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วยครูหมอ พ่อแม่ และชุมชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวธิ กี ารสารวจปญั หาโดยการจัดเวทีชาวบ้านในลักษณะกลุ่มสนทนา เพื่อรวบรวมข้อมูล
สภาพปญั หาและความต้องการของเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ในวันที่ 23 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตาบลยาง
ตลาด โดยใช้วธิ กี ารแบ่งกลุ่มสนทนาและส่งแบบสารวจปญั หาไปถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับเด็กทีม่ คี วามพิการทางการเคลื่อนไหว 3 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครอง กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ และกลุ่มที่ 3 หมอ ผลจากการจัดเวที
ชาวบ้าน ในลักษณะกลุ่มสนทนา และผลจากการตอบแบบสอบถามจากการสารวจ ผูว้ จิ ยั ได้เรียงลาดับสภาพปญั หาและความ
ต้องการในการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ จากลาดับทีม่ รี ะดับมากจากความสาคัญของปญั หาและความต้องการช่วยเหลือเด็กพิการ
ปรากฏรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผูป้ กครอง ปญั หาของผูป้ กครองส่วนใหญ่มปี ญั หาเกีย่ วกับขาดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาเด็กพิการ ขาดโอกาส
การรับบริการจากหน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการแพทย์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กพิการไม่ได้รบั การพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล คิดเป็ นร้อยละ 70 และผลการศึกษาด้านความต้องการมีความรู้ เรื่องการเลีย้ งดูเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหว คิดเป็ นร้อยละ 80
กลุ่มที่ 2 ครูศูนย์การศึกษาพิ เศษ ประจาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ มีปญั หาความต้องการให้ได้รบั ความรู้ ขาดความ
เชีย่ วชาญในการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ใน 6 ทักษะ ได้แก่
ทักษะกล้ามเนื้อเล็ก, ทักษะกล้ามเนื้อใหญ่ , ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง, ทักษะด้านการพูดและการเข้าใจภาษา,
ทักษะด้านการใช้ภาษา และทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ คิดเป็ นร้อยละ 60 และผลจากการศึกษาความต้องการของ
ครูศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีความต้องการให้มกี ารถ่ายทอดความรูใ้ นการเข้าไปพัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการทางการเคลื่อนไหวในลักษณะของการปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คิดเป็ นร้อยละ
85
กลุ่มที่ 3 หมอ พบปญั หาเรื่องขาดรูปแบบในการปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการ
เคลื่อนไหวร่ วมกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ ง คิดเป็ นร้อ ยละ 75 และความต้องการของกลุ่มหมอ พบว่า มีความต้องการกลไก
ขับเคลื่อนการทางานร่วมกันแบบองค์รวมเพื่อป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู เด็กพิการทางการเคลื่อนไหว คิดเป็ นร้อยละ 60
จากผลของการจัดกิจกรรมสารวจสภาพปญั หาการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยรูปแบบการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ และความต้องการจาเป็ นในการมีส่วนร่วมของผู้ท่เี กี่ยวข้องของเด็กที่มคี วามพิการทางการ
เคลื่อนไหว โดยใช้กลไกเชิงพื้นที่ พบว่า กลุ่มผู้ท่เี กี่ยวข้อง ครู หมอ พ่อแม่ มีความต้องการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการ
ให้บ ริก ารช่ วยเหลือระยะแรกเริ่มสาหรับเด็กที่มีค วามพิก ารทางการเคลื่อนไหว คือ (1) คู่มือการเลี้ย งดูเด็ก พิก ารทางการ
เคลื่อนไหวสาหรับผู้ปกครอง (2) คู่มือการปฏิบตั ิงานร่วมกันด้านคนพิการทางการเคลื่อนไหวของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ลักษณะ เครือข่ายครู หมอ พ่อ แม่

สรุปผลและอภิ ปรายผลการศึกษา
จากการสารวจเพื่อศึกษาสภาพปญั หาการพัฒนาเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวในรูปแบบการให้บริการ ช่วยเหลือ
ระยะแรกเริม่ ใช้กลไกเชิงพืน้ ที่ ครู หมอ พ่อแม่ ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วมกัน โดยการจัดเวทีชาวบ้านและส่งแบบ
สารวจสอบถาม ในลักษณะแบ่งกลุ่ม ครู หมอ พ่อแม่ รวบรวมข้อมูลสภาพปญั หาและความต้อ งการของเด็ก พิการทางการ
เคลื่อนไหว พบว่า
(1) ผูป้ กครองขาดองค์ความรูใ้ นการพัฒนาเด็กพิการ ขาดโอกาสการรับบริการจากหน่วยงานรัฐ
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และเอกชนด้านการแพทย์และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เด็กพิการไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และผลการศึกษาด้าน
ความต้องการผูป้ กครองมีความต้องงการมีความรู้ เรื่องการเลีย้ งดูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
(2) ครูศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุบ์ างส่วนขาดความเชีย่ วชาญในการส่งเสริมเด็ก
พิการทางการเคลื่อนไหวในด้านการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ ใน 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะกล้ามเนื้อเล็ก , ทักษะกล้ามเนื้อ
ใหญ่, ทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตนเอง, ทักษะด้านการพูดและการเข้าใจภาษา, ทักษะด้านการใช้ภาษา และทักษะการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ ผลการศึกษาความต้องการครูศนู ย์การศึกษาพิเศษ ประจาจังหวัดกาฬสินธุ์ต้องการคู่มอื รูปแบบ
การปฏิบตั ิการร่วมกันของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องการพัฒนารูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ
(3) หมอขาดรูปแบบในการปฏิบตั งิ านร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการและให้ความช่วยเหลือ
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ั หาและความต้อ งการการพัฒ นาเด็ก พิก ารทางการเคลื่อ นไหวในรูป แบบการให้บ ริก าร
จากการศึก ษาสภาพป ญ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ โดยใช้กลไกเชิงพืน้ ที่ ครู หมอ พ่อแม่ ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังกล่าวมา ได้ระบุความ
ต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการการช่วยเหลือระยะแรกเริม่ เด็กที่มคี วามพิการทางการเคลื่อนไหว เกี่ยวกับการจัด
การศึกษา มีคู่มอื ของพ่อแม่ และผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อปฏิบตั ิงานช่วยเหลือเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว ส่งเสริมให้เด็กได้รบั การ
พัฒนาอย่างเต็ม ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล เป็ นการลดความรุนแรงของความพิการและป้องกันความพิการซ้าซ้อนหรือ
ปญั หาอื่นๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมาอันเนื่องจากผูป้ กครองขาดความรูใ้ นการเลีย้ งดูเด็กพิการ และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนา
เด็กพิการทางการเคลื่อนไหวขาดรูปแบบการปฏิบตั งิ านร่วมกันในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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บทคัดย่อ
จิตสาธารณะมีความสาคัญในการปลูกจิตสานึกให้คนรูจ้ กั เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความ
ร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในสังคม การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
2) เพื่อศึกษาผลการใช้
โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาประดับปริญญาตรี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 42 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ
0.89 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนา มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.85
และแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
1) การให้ความรู้ 2) การสร้างความตระหนัก 3) การลงมือปฏิบตั จิ ริง และ4) การสะท้อนผลการพัฒนา
โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียน คือ 1) ความรูจ้ ติ สาธารณะ
2) การให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อม 3) การยึดหลักธรรม 4) การสร้างแนวคิดเชิงบวก 5) การ
ยอมรับนับถือตนเอง 6) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์พฒ
ั นาสติ 7) กิจกรรมโครงการพัฒนาตน 8)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะสถาน 9) กิจกรรมหนึ่งหมูเ่ รียนหนึ่งโครงการเพื่อผูอ้ ่นื 10) สะท้อน
ผลการพัฒนา ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับ
มาก และความเป็นไปได้อยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่า พฤติกรรม
จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด พิจารณารายข้อพบว่า
การตัง้ ใจศึกษาหาความรู้ การประพฤติตนให้เหมาะสมเว้นการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก พิจารณารายข้อพบว่าการพัฒนาความรูด้ า้ นจิตสาธารณะ พัฒนาพฤติกรรมของตนเองต่อส่วนรวม
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พัฒนาเจตคติดา้ นจิตสาธารณะ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และผลการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพบว่า นักศึกษามี
การพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะเพิม่ ขึน้ ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทาของตนเองต่อ
ส่วนรวม
คาสาคัญ : จิ ตสาธารณะ , การพัฒนานักศึกษา ,คุณธรรม
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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บทนา
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจทาให้คนในสังคมส่วนใหญ่ยงั ตกอยูใ่ นกระแสวัตถุนิยม เน้น
ประโยชน์ของตนมากกว่าส่วนรวม ทาให้คนขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและขาดจิตสาธารณะ
นาไปสู่ปญั หาการทุจริต ประพฤติมชิ อบในทุกระดับ (ชาวิวฒ
ั น์ ศรีแก้ว. 2545 :21 – 41) ดังจะเห็นได้
จากพฤติกรรมทีย่ ดึ ตนเองเป็นศูนย์กลาง มองข้ามความสัมพันธ์และความเกี่ยวโยงถึงกันของธรรมชาติ
และสิง่ รอบตัว เอาตัวรอดในการแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ มุง่ แสวงหาผลประโยชน์ให้กบั
ตนเองและพรรคพวก มีความคิดว่าสิง่ ของทีเ่ ป็นของสาธารณะนัน้ เป็นทรัพย์สนิ ของภาครัฐหรือของ
ราชการทีค่ นทัวไปสามารถใช้
่
ประโยชน์ได้ เป็ นสิง่ ทีต่ นเองสามารถนามาใช้ประโยชน์หรือร่วมใช้
ประโยชน์โดยไม่ตอ้ งมีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล (นิธิ เอียวศรีวงศ์. 2536 : 44 - 47) จากงานวิจยั ของ
สุรยิ เดว ทรีปาตี (2551 : เวปไซต์) วิจยั เรือ่ ง คุณภาพวัยรุน่ : กรณีศกึ ษานักเรียนสายสามัญและสาย
อาชีพ ในเขต กทม. ชลบุร ี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา จานวน 3,000 คน พบว่า เยาวชนไทย
ประเมินตนเองว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนน้อยทีส่ ุด ตามด้วยการได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าทีท่ ม่ี ี
ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน การมีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้าน การมีกจิ กรรมทางศาสนา และการไม่พดู
ความจริงโดยเมือ่ วิเคราะห์จากตัวชีว้ ดั พบว่า วัยรุน่ ไทยขณะนี้ขาดจิตสานึกสาธารณะ ชุมชนอ่อนแอไม่
สนใจกัน และขาดกิจกรรมส่วนร่วม ห่างเหินศาสนา และขาดความซื่อสัตย์ ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็ นตัวกัดกร่อน
เศรษฐกิจพอเพียงและสมานฉันท์ สาหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั นัน้ ส่วนใหญ่เป็ นเด็กมีผลการเรียน
เฉลีย่ 3.00 ในจานวนนี้กว่า25% ได้เกรดเฉลีย่ 3.5 และกว่า 90% อยูก่ บั พ่อแม่และครอบครัวทีอ่ บอุ่น
แต่เด็กถูกหล่อหลอมจากครอบครัวให้เน้นเรือ่ งการเรียนเป็นหลัก เพราะเป็นสิง่ ทีท่ าให้พ่อแม่พอใจ แต่ไม่
มีจติ สานึกสาธารณะ
จากนโยบาย 4 ใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มกี ารกาหนดประเด็นสาคัญในการปฏิรปู
อย่างเร่งด่วนใน 4 ด้าน โดยได้กล่าวถึงนโยบายด้านแรกคือการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
(กระบวนการเรียนรูใ้ หม่)ทีม่ นี ิสยั ใฝร่ ู้ ตัง้ แต่ ปฐมวัย สามารถเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและแสวงหาความรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวติ มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปญั หา คิดริเริม่ สร้างสรรค์มจี ติ
สาธารณะมีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม สามารถทางานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มี
ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจติ สานึกและความภูมใิ จในความเป็นไทย ยึดมันการปกครอง
่
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซือ้ สิทธิ ์
ขายเสียง สามารถก้าวทันโลกมีสุขภาพกาย สุขภาพใจทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง เป็ นกาลังทีม่ คี ุณภาพมีทกั ษะ
ความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็น มีสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีโอกาสเรียนรูอ้ ย่างเท่าเทียม เสมอภาค (สานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา. 2554 : เวป
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ไซต์) นอกจากการสร้างความรูใ้ ห้กบั คนแล้วยังจะต้องสร้างและพัฒนาความคิด ทัศนคติ มุมมองต่อ
โลกและสังคมในแง่ของ “จิตใจ” ตามแนวทางการพัฒนา “ความรูค้ ่คู ุณธรรม” ให้เกิดขึน้ ในสังคมและ
ประเทศชาติดว้ ย ด้วยเหตุน้ี การพัฒนาทุนมนุษย์จงึ จาเป็นต้องอาศัยค่านิยมเรือ่ ง จิตสานึกสาธารณะ ซึง่
ทาให้คนในสังคมเกิดความเอาใจใส่และความห่วงใยต่อกัน มีการแบ่งปนั ข้อมูลความรู้ สังคมก็จะเกิดการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นได้ในท้ายทีส่ ุด (อริสา สุขสม. 2554 : เวปไซต์) สถาบันการศึกษาทีน่ อกจากจะอบรม
สังสอนทั
่
ง้ ด้านวิชาการ ยังจะต้อง อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝงั ให้เด็กและเยาวชนรูจ้ กั การเสียสละ
การให้ มากกว่า การรับ อย่างเดียวจะทาให้เด็กและเยาวชน พัฒนาจิตใจในการช่วยเหลือผูอ้ ่นื มีความ
อ่อนน้อมถ่อมตน เตรียมเข้าสู่การพัฒนา จิตใจตนเองสู่จติ สานึกสาธารณะต่อไปในอนาคต ดังนัน้ ช่วง
ระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงเป็นช่วงทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ต่อนักศึกษาในการเตรียมความพร้อม
เพื่อการเข้าสู่วยั ทางานทีเ่ ป็ นกาลังสาคัญของประเทศชาติต่อไป ซึง่ ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ได้มนี โยบายพัฒนาด้านการเรียนการสอน และพัฒนานักศึกษาให้ถงึ พร้อมด้วยองค์
ความรู้ ทักษะและทัศนคติทด่ี ใี นวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้นกั ศึกษาทากิจกรรมเพื่อให้ม ี
ทักษะชีวติ ควบคู่กบั การมีคุณธรรม จริยธรรม อันเป็ นจุดมุง่ หมายทีส่ าคัญยิง่ ของมหาวิทยาลัย ดังนัน้
จิตสาธารณะ หรือจิตสานึกสาธารณะ เป็นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็น อันจะเป็นประโยชน์ ในทุกระดับของสังคม
ถ้าหากได้มกี ารพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้อย่างเข้มแข็ง ตัง้ แต่บุคคลในระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน
ย่อมส่งผลดีในระดับของสังคมทีส่ งู ขึน้ เป็นลาดับต่อไปในอนาคตด้วย
เครื่องมือและวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพื่อสร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
2.เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาเป็นโปรแกรมทีจ่ ดั ทาเพื่อใช้ในการ
สอดแทรกและพัฒนานักศึกษาด้านจิตสาธารณะในรายวิชาการบริหารจัดการในห้องเรียน รหัสวิชา
1011107 ซึง่ เป็นรายวิชาพืน้ ฐานทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมายของการพัฒนา
การวิจยั เรือ่ งโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายในการ
ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเลือกแบบเจาะจง ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นผูส้ อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
รวมทัง้ สิน้ 42 คน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยใช้การวิจยั กึง่ ทดลอง แบ่งการวิจยั เป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 สร้างโปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาดังนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทเ่ี กี่ยวข้องกับจิตสาธารณะ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
จิตสาธารณะและการพัฒนาจิตสาธารณะ ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการสร้างข้อสรุปจากการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้นามาหาข้อสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูล
พืน้ ฐานในการศึกษาโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา สรุปเป็นกรอบแนวคิดเบือ้ งต้นใน
ประเด็นของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
2. สร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาและนาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ
พิจารณา
ผูว้ จิ ยั นากรอบแนวคิดการวิจยั เบือ้ งต้นทีไ่ ด้มากาหนดแนวทางในการสร้าง
โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา กาหนดองค์ประกอบของโปรแกรมการพัฒนา นาเสนอ
ร่างรูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะนักศึกษาให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณา ซึง่ เป็นการนาโปรแกรมการพัฒนา
และวิธกี ารพัฒนามาตรวจสอบคุณภาพในการประเมินโดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินในด้านของความ
เหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้
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ผูเ้ ชีย่ วชาญในการประเมินโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะนักศึกษาได้แก่
1. ดร.จาเนียร พลหาญ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเชีย่ วชาญทางด้านการพัฒนาบุคลากร
2. ดร.ปรีดา ลามะนา ผูอ้ านวยการเชีย่ วชาญ สาขาการบริหารและพัฒนา
การศึกษา เชีย่ วชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. ดร.จาปา จันทะสอน ผูอ้ านวยการชานาญการพิเศษ สาขาการบริหารและ
พัฒนาการศึกษาเชีย่ วชาญด้านการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรฝึกอบรม
4. ผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เชีย่ วชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม
5. ดร.จิราพร อมรไชย พยาบาลวิชาชีพ วช.8 เชีย่ วชาญด้านการพัฒนา
บุคคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม
เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิ น
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประกอบด้วย แบบประเมินโปรแกรมการพัฒนาจิต
สาธารณะสาหรับนักศึกษา มีลกั ษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั
พัฒนาขึน้ โดยศึกษารายละเอียดของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา กาหนดประเด็น
สาคัญในการประเมินจากข้อมูลทีไ่ ด้ นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความ
เหมาะสม และความชัดเจนของข้อคาถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ
จัดทาเป็นแบบประเมินฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาทีไ่ ด้พร้อม
ร่างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินในด้านของความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการนาไปใช้ โดยผูว้ จิ ยั ประสานงานกับผูเ้ ชีย่ วชาญและเก็บข้อมูลด้วยตนเอง
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้
ในการนาไปใช้ ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดย
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หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลีย่ มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 160-162)
4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ ในระดับมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ ในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ ในระดับ

ปานกลาง

1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ ในระดับน้อยทีส่ ุด
ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะของนักศึกษา
การดาเนินการในขัน้ ตอนนี้เป็นการนาโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาทีไ่ ด้
ผ่านการประเมินและปรับปรุงโปรแกรมแล้วนาไปทดลองใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย ซึง่ ดาเนินการระหว่างวันที่
1 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 31 มกราคม พ.ศ. 2555
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการพัฒนา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม โดยการเลือกแบบเจาะจง ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูส้ อนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 รวมทัง้ สิน้
42 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
ประกอบด้วย
1. แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ
3. แบบสัมภาษณ์นกั ศึกษาในการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการหาคุณภาพเครือ่ งมือดังนี้
1. แบบประเมิ นพฤติ กรรมของนักศึกษา
1.1 แบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา มีลกั ษณะเป็ นแบบประเมินตนเองชนิด
ประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยศึกษารายละเอียดการพัฒนาจิตสาธารณะ มากาหนด
ประเด็นสาคัญในการประเมินจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษา
1.2 เขียนคาถามให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านัน้ แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม และความชัดเจนของข้อคาถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อ
คาถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และนามาหาค่า IOC โดยกาหนดจากข้อทีม่ คี วามคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับมากกว่า .5
1.3 ปรับปรุงแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะนาแบบประเมินตนเองไปทดลอง
ใช้ (Try - out) กับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
1.4 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบประเมินตนเองโดยการหาค่าความเชื่อมันของ
่
แบบประเมินตนเองด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 96) มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.89
1.5 จัดทาเป็นแบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาฉบับสมบูรณ์และนามาใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลีย่ มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 160-162)
4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับพฤติกรรมในระดับมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับพฤติกรรมในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับพฤติกรรมในระดับปานกลาง
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1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับพฤติกรรมในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับพฤติกรรมในระดับน้อยทีส่ ุด
2. แบบประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะ
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพัฒนา
จิตสาธารณะ มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามชนิดประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยศึกษา
รายละเอียดของโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ มากาหนดประเด็นสาคัญในการประเมินจากข้อมูลที่
ได้จากการศึกษา จึงเขียนคาถามให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านัน้
2.2 แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม
และความชัดเจนของข้อคาถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะ และนามา
หาค่า IOC โดยกาหนดจากข้อทีม่ คี วามคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับมากกว่า .5
2.3 ปรับปรุงแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะนาแบบประเมินตนเองไปทดลองใช้
(Try - out) กับนักศึกษาทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
2.4 วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบประเมินตนเองโดยการหาค่าความเชื่อมันของแบบ
่
ประเมินตนเองด้วยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 96) มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.85
2.5 จัดทาเป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพัฒนาจิต
สาธารณะ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีม่ ลี กั ษณะแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์โดย
หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและนาค่าเฉลีย่ มาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545 : 160-162)
4.51 – 5.00 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายความว่า มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 – 3.50 หมายความว่า มีระดับการความพึงพอใจในระดับปานกลาง
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1.51 – 2.50 หมายความว่า มีระดับการความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายความว่า มีระดับการความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
3. การสัมภาษณ์ นักศึกษาในการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ สี ุ่มอย่างง่าย (Sample Sampling) โดยทาการ
จับสลากทัง้ หมด 5 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยกาหนดข้อคาถามสาหรับการสัมภาษณ์โดยใช้คาถาม
แบบปลายเปิด (Open-ended) เกีย่ วกับการเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา โดย
กาหนดประเด็นสาคัญจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาจิตสาธารณะ แล้ว
เขียนคาถามให้ครอบคลุมประเด็นเหล่านัน้ แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
ความเหมาะสม และความชัดเจนของข้อคาถาม ปรับปรุงแก้ไขข้อคาถามตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญได้ให้
ข้อเสนอแนะ จัดทาเป็ นสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาด้วยตนเอง โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ทเ่ี ตรียมไว้ โดยการจดบันทึก ใช้เครือ่ งบันทึกเสียง ช่วงวันทีใ่ ช้ในการการสัมภาษณ์
ตัง้ แต่15 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
การตรวจสอบและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินเก็บรวบรวมข้อมูลและดาเนินการตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดย
การสร้างข้อสรุปจากเนื้อหาการสัมภาษณ์ และใช้วธิ กี ารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการถอดแถบบันทึกเสียงและการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์
เนื้อหา (นิศา ชูโต. 2548 : 227 ; อคิน รพีพฒ
ั น์และคณะ. 2546 : 225 -226 ; สุภางค์
จันทวานิช. 2549 : 144-160)
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ผลการวิ เคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิจยั ดังนี้

ระยะที่ 1 สร้างโปแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา ประกอบด้วย
การให้ ความรู้

หน่ วยที่ 1 ความรู้จิตสาธารณะ
หน่ วยที่ 2 การให้ ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้ อม
หน่วยที่ 3 การยึดหลักธรรม

การสร้ างความ
ตระหนัก

หน่ วยที่ 4 การสร้ างแนวคิดเชิงบวก
หน่ วยที่ 5 การยอมรับนับถือตนเอง

หน่ วยที่ 6 กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้ พระ พัฒนาสติ
การลงมือปฏิบตั ิจริ ง

หน่ วยที่ 7 กิจกรรมโครงการพัฒนาตน
หน่ วยที่ 8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด
หน่ วยที่ 9 กิจกรรม หนึง่ หมูเ่ รี ยนหนึง่ โครงการเพื่อ
ผู้อื่น

การสะท้ อนผลการ

หน่ วยที่

พัฒนา

353

10

สะท้ อนผลการพัฒนา

ระยะที่ 2 ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
1.ผลการประเมิ นพฤติ กรรมของนักศึกษา
1.1ด้านความรับผิดชอบต่ อตนเอง
ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่าพฤติกรรมของนักศึกษาโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก จิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาราย
ข้อพบว่า การตัง้ ใจศึกษาหาความรู้ การประพฤติตน เหมาะสมเว้นการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ความสามารถในการให้กาลังใจต่อตนเอง ความรูส้ กึ ว่าตนมีคุณค่าต่อผูอ้ ่นื อยูใ่ น
ระดังทีม่ คี ่าเฉลีย่ ในลาดับน้อยทีส่ ุด
1.2 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่าจิต
สาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า การอาสาทา
กิจกรรมเพื่อสังคม ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบวินยั ของสถานศึกษา อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย เช่น ขับรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด
2. ผลการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อโปรแกรมการพัฒนาจิ ต
สาธารณะ
จากตารางผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโปรแกรมการพัฒนา
จิตสาธารณะในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า ผลทีไ่ ด้รบั จากการเข้าร่วมโปรแกรม
การพัฒนาความรูด้ า้ นจิตสาธารณะ การพัฒนาพฤติกรรมของตนเองต่อส่วนรวม การพัฒนาเจคติดา้ นจิต
สาธารณะอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
3. ผลการสัมภาษณ์ นักศึกษาในการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะ
จากการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการสัมภาษณ์
นักศึกษาหลังจากเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะจานวน 5 คน ผลปรากฏดังนี้
1. เนื้อหาองค์ความรูเ้ รือ่ งจิตสาธารณะ จิตสาธารณะเป็ นการกระทาสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง
เพื่อให้เกิดประโยชน์กบั ผูอ้ ่นื หรือส่วนรวมโดยเรายอมเสียสละเวลา ทรัพย์สนิ ส่วนตัวโดยไม่หวังสิง่ ตอบ

354

แทน ได้มโี อกาสในการทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ่นื ได้ทางานเป็นทีมกับเพื่อนร่วมชัน้ ได้ร่วมมือร่วมใจในการ
ทาประโยชน์สุขแก่สงั คม
2. กิจกรรมทีใ่ ช้ในการพัฒนา กิจกรรมมีความเหมาะสมเป็นการจัดกิจกรรมทีด่ ี
เพราะไม่เพียงแต่พฒ
ั นาความรูส้ ติปญั ญาอย่างเดียวยังช่วยขัดเกลาจิตใจในด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ยังช่วยปลูกฝงั วัฒนธรรมดีให้กบั นักศึกษา ทาให้ตระหนักถึงความเสียสละเวลาส่วนตัวเล็กน้อยเพื่อไปทา
ประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม ความสามัคคีและการทางานเป็ นทีม และความรับผิดชอบต่อหน้าทีข่ องตนเองที่
ได้รบั มอบหมาย และได้เสนอแนะว่าควรมีกจิ กรรมอื่นๆเพิม่ เพื่อทาประโยชน์ดา้ นจิตสาธารณะให้กบั คน
กลุ่มใหญ่ เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษากับวัดหรือเด็กยากไร้ กิจกรรมนาความรูส้ ่ชู ุมชน
3. ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา มีความเหมาะสมดีทาให้นกั ศึกษาได้เรียนรู้
วางแผน คิดงานและแก้ปญั หาเฉพาะหน้าได้ คนทีเ่ ป็ นครูนอกจากเก่งแล้วจาเป็นจะต้องมิจติ สาธารณะ
ด้วย แต่บางกิจกรรมทีน่ กั ศึกษาอยากจะเพิม่ การทาซ้าเพื่อให้เกิดทักษะเพิม่ มากขึน้
4. สถานทีจ่ ดั กิจกรรม สถานทีก่ ารทากิจกรรมมีความเหมาะสมมาก ส่วนใหญ่
นักศึกษาเป็นผูเ้ ลือกเองตามความสะดวกและเหมาะสม
5. สื่อทีใ่ ช้ในการพัฒนา มีความเหมาะสม การไหว้พระสวดมนต์เป็นเอกลักษณ์ท่ี
ต้องปฏิบตั ทิ ุกสัปดาห์ทาให้นกั ศึกษามีสมาธิ ได้ทงั ้ บุญกุศล และการเขียนสมุดบันทึกไดอารีส่งทุก
สัปดาห์ทาให้นกั ศึกษาได้รวู้ ่าตนเองได้ทาอะไร เพื่อประโยชน์อะไรให้แก่ส่วนรวมบ้าง ข้อเสนอแนะใน
บางกิจกรรมก็เน้นการบรรยายและแสดงบทบาทสมมติ ซึง่ ควรจะมีการใช้ส่อื อิเลคทรอนิคส์ประกอบด้วย
จะดีมาก
6. ผลของพฤติกรรมจิตสาธารณะหลังจากใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะ
นักศึกษามี จิตสาธารณะเพิม่ ขึน้ จากการทากิจกรรมต่างๆและโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสามารถ
ปลูกฝงั คุณธรรมจิตสาธารณะให้กบั นักศึกษาได้เป็ นอย่างดีทาให้นกั ศึกษารูจ้ กั ตระหนักถึงความความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามจาเป็ น อันจะเป็ นประโยชน์ ในทุกระดับของ
สังคม ถ้าหากได้มกี ารพัฒนาให้เกิดขึน้ ได้อย่างเข้มแข็ง ตัง้ แต่บุคคลในระดับครอบครัว ทัวโลก
่
ย่อม
ส่งผลดีในระดับทีส่ งู ขึน้ เป็ นลาดับ และทีส่ าคัญที่สุดการสร้างและปลูกฝงั จิตสานึกทีด่ ี
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สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างโปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับ
นักศึกษา
2) เพื่อศึกษาผลการใช้โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษา กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาประดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 42 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบประเมินพฤติกรรม
ของนักศึกษา มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.89 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการ
พัฒนา มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.85 และแบบสัมภาษณ์นกั ศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษาประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน
คือ 1) การให้ความรู้ 2) การสร้างความตระหนัก 3) การลงมือปฏิบตั จิ ริง และ4) การสะท้อนผลการ
พัฒนา โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียน คือ 1) ความรูจ้ ติ สาธารณะ
2) การให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อม 3) การยึดหลักธรรม 4) การสร้างแนวคิดเชิงบวก 5) การ
ยอมรับนับถือตนเอง 6) กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์พฒ
ั นาสติ 7) กิจกรรมโครงการพัฒนาตน
8) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณะสถาน 9) กิจกรรมหนึ่งหมูเ่ รียนหนึ่งโครงการเพื่อผูอ้ ่นื
10) สะท้อนผลการพัฒนา ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญโดยรวมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก และความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมาก ผลการประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
พบว่า พฤติกรรมจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด พิจารณา
รายข้อพบว่า การตัง้ ใจศึกษาหาความรู้ การประพฤติตนให้เหมาะสมเว้นการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความ
เสื่อมเสีย อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโปรแกรมการพัฒนาโดย
รวมอยูใ่ นระดับมาก พิจารณารายข้อพบว่าการพัฒนาความรูด้ า้ นจิตสาธารณะ พัฒนาพฤติกรรมของ
ตนเองต่อส่วนรวม พัฒนาเจตคติดา้ นจิตสาธารณะ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และผลการสัมภาษณ์นกั ศึกษา
พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาตนเองในด้านจิตสาธารณะเพิม่ ขึน้ ตระหนักถึงผลกระทบของการกระทา
ของตนเองต่อส่วนรวม
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษามีขอ้ ค้นพบทีน่ ่าสนใจ
เห็นควรนามาอภิปรายดังนี้
1. โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
จากผลการวิจยั พบว่า โปรแกรมการพัฒนาจิตสาธารณะของนักศึกษา
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ 1) การให้ความรู้ 2) การสร้างความตระหนัก 3) การลงมือปฏิบตั จิ ริง และ
4) การสะท้อนผลการพัฒนา ซึง่ การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลทีม่ จี ติ สาธารณะนัน้ จะต้องดาเนินการ
ให้ความรูเ้ พื่อเป็ นข้อเท็จจริงพืน้ ฐานในการตรึกตรอง พิจารณาเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวันซึง่
สอดคล้องกับ อักษร สวัสดี. (2542 : 26) ได้ให้คาอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ ต้นทีผ่ เู้ รียนรู้
เพียงแต่เกิดความจาได้ โดยอาจจะเป็ นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยนิ จาได้ ความรูใ้ นชัน้ นี้ ได้แก่
ความรูเ้ กี่ยวกับคาจากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธแี ก้ไขปญั หา และการ
สร้างความตระหนักเป็ นพฤติกรรมภายในและสิง่ ทีส่ าคัญทีส่ ุดซึง่ ส่งผลต่อพฤตกรรมภายนอกในด้านจิต
สาธารณะโดยจะต้องจัดรูปแบบวิธกี ารการจัดการเรียนรูใ้ ห้นกั ศึกษาได้ฝึกแสดงบทบาทสมมติกบั
สถานการณ์จาลองซึง่ สอดคล้องกับ ปกรณ์ สุปินานนท์ (2554 : เวปไซต์) การสร้างคุณลักษณะจิต
สาธารณะต้องสร้างมาจากข้างในตัวเด็ก ให้เด็กเกิดความตระหนักจนก่อเกิดความใส่ใจทีอ่ ยากช่วยเหลือ
สังคม การสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะจึงไม่ใช่มแี ต่เฉพาะในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน เพราะเราสามารถ
สร้างกิจกรรมการเรียนการสอนทีส่ อดแทรกให้เด็กมีจติ สาธารณะได้ในหน่วยการเรียนของรายวิชาต่าง ๆ
และสอดคล้องกับ สุพกั ตร์ พิบลู ย์ (2555 : เวปไซต์) ได้กล่าวถึงการให้นกั เรียนทากิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ เป็ นความมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างจิตสาธารณะ และคุณลักษณะแฝงอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยการผ่านการทากิจกรรม ในการสร้างจิตสาธารณะสถานศึกษาจะต้องคิดกิจกรรม ทีม่ คี วามเป็ นไปได้
ง่าย และสะดวกในการปฏิบตั ิ แต่ให้ผลดี การลงมือปฏิบตั จิ ริงคือสิง่ ทีน่ กั ศึกษาจะนาขัน้ การให้ความรู้
การสร้างความตระหนัก มาประมวลและลงมือปฏิบตั จิ ริงในสถานการณ์จริง ซึง่ จะส่งผลต่อพฤติกรรมจิต
สาธารณะในระยะยาว สอดคล้องกับ นเรศวรวิชาการ (2553 : เวปไซต์) ได้กล่าวว่าการพัฒนาจิต
สาธารณะ ทาได้โดยการพัฒนาพฤติกรรม อาจจัดกระทาได้ทงั ้ ทีพ่ ฤติกรรมโดยตรง หรือจัดกระทาที่
ความรูค้ ดิ ความรูส้ กึ เพื่อให้พฤติกรรมเกิดการเปลีย่ นแปลงก็ได้ เปลีย่ นทีค่ วามรูส้ กึ แล้วส่งผลไปเปลีย่ น
ทีพ่ ฤติกรรม กรณีทไ่ี ม่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมได้เปลีย่ นทีพ่ ฤติกรรมโดยตรงและสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ลัลธริมา เกือ้ สกุล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษากลยุทธ์การสื่อสารของกองทัพเพื่อสร้าง
จิตสานึกสาธารณะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อม พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารทีก่ องทัพบกใช้เพื่อสร้าง
จิตสานึกสาธารณะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อมสามารถนามาใช้ได้จริงและกลยุทธ์หลักคือการให้
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เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริงและการใช้การฝึกอบรมชีแ้ จง โดยมีการใช้กลยุทธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่
การพุดแบบทหาร การใช้เหตุผล การให้รางวัล การสังสอน
่
ส่วนแนวทางในการพัฒนาจิตสานึก
สาธารณะเรือ่ งสิทธิมนุษยชนด้านสิง่ แวดล้อมควรเน้นในเรือ่ งของการให้ความรูเ้ พิม่ มากขึน้ เป็ นหลักและ
ควรมีการประเมินผลให้มากขึน้ กว่าเดิม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของเสาวนีย์ ฉัตรแก้ว (2551 :
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการศึกษาจิตสานึกสาธารณะเรือ่ งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกสาธารณะ
ของประชาชนผ่านองค์กรภาครัฐองค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรไม่แสวงหากาไร พบว่ากลุ่มพันธมิตรซึง่
มีแกนกลางเป็นองค์กรภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน ให้ความสาคัญกับประเด็นการอนุรกั ษ์พลังงาน
และสิง่ แวดล้อม มากทีส่ ุดในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสานึกสาธารณะของประชาชน ขณะที่
กลุ่มพันธมิตรซึง่ มีแกนกลางเป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรให้ความสาคัญกับประเด็นการอาสาทาดีเพื่อ
สังคมมากทีส่ ุด ทัง้ นี้รปู แบบการรณรงค์ทก่ี ลุ่มองค์กรพันธมิตรทุกกลุ่ม นิยมเลือกใช้มากทีส่ ุดคือ การจัด
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ นอกจากนี้ พบว่า กลุ่มพันธมิตรซึง่ มีแกนกลางเป็ นองค์กรภาครัฐยังนิยม
รณรงค์ดว้ ยรูปแบบการละเล่นและการแสดง ขณะทีก่ ลุ่มพันธมิตรซึง่ มีแกนกลางเป็นองค์กรธุรกิจเอกชน
นิยมจัดกิจกรรม การประกวดและมอบรางวัล ส่วนกลุ่มพันธมิตรซึง่ มีแกนกลางเป็นองค์กรไม่แสวงหา
กาไรนิยมจัดกิจกรรม การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอีกด้วย
2. การทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาจิ ตสาธารณะสาหรับนักศึกษา
จากผลแบบประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีพฤติกรรมจิตสาธารณะ
ด้านความรับผิดชอบต่อตนเองโดยรวม อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด พิจารณารายข้อพบว่า การตัง้ ใจศึกษาหา
ความรู้ และการประพฤติตนให้เหมาะสมเว้นการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความเสื่อมเสีย อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
เนื่องจากการสร้างความตระหนักรูใ้ นหน้าทีข่ องตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง การสร้างแนวคิดเชิง
บวกให้กบั ตนเอง ความสามารถในการให้กาลังใจต่อตนเอง และการเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เลือก
แนวทางการลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองและทางานกันเป็ นทีมในแต่ละกิจกรรมของหน่วยการเรียนทาให้
นักศึกษาได้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ประกาศคุณูปการ
งานวิจยั นี้จดั ทาขึน้ ด้วยความมุง่ หมายทีต่ อ้ งการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
นักศึกษาในด้านจิตสาธารณะ และงานวิจยั สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดี
จาก ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ คณบดีคณะครุศาสตร์ทใ่ี ห้คาแนะนาทีม่ คี ุณค่า และเป็นประโยชน์ในการวิจยั
อาจารย์ ดร.จาเนียร พลหาญ ประธานสาขาการบริหารการศึกษา ทีไ่ ด้ให้คาแนะนาและการเอาใจใส่
ดูแลให้ผวู้ จิ ยั ได้ลงมือปฏิบตั งิ านวิจยั ชิน้ นี้ประสบความสาเร็จ
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วันทนา อัมตาริยกุล ดร.ปรีดา ลามะนา ดร.จาปา จันทะสอน
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ผลการจัดกิ จกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วิชาเคมี เรือ่ ง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
The Effect of Webquest Learning Activity in Chemistry Instruction on
the Topic of Covalent Bond For Mathayomsuksa 4 Students
รภัสสา คาเสนา1 เนตรชนก จันทร์สว่าง2 และประวิทย์ สิมมาทัน3
Raphatsa Khumsena1 Natchanok Jansawang2 and Prawit Simmatun3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 และเปรียบเทียบ
คะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีก่ าลังศึกษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนสารคามพิทยาคม จานวน 8 ห้องเรียน รวม 400 คน กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/7 จานวน 50
คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน 2) กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
เว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ทีม่ อี งค์ประกอบดังนี้ บทนา (Introduction) ภารกิจ (Task) กระบวนการ (Process) ขัน้ ชีแ้ หล่งความรู้ (Resources)
ประเมินผล (Evaluation) และสรุป (Conclusion) และ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
์
จานวน 30 ข้อ
จากผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ที่พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.63/80.13 และนักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05

คาสาคัญ : กิจกรรมการเรียนรู,้ เว็บเควสท์, พันธะโคเวเลนต์, ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
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กศ.ด. อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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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บทนา
การศึกษาเป็ นองค์ประกอบทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศทีป่ ระชากรได้รบั การศึกษาอย่างมีคุณภาพย่อมก่อให้เกิดความเจริญในทุก ๆ ด้าน
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เน้นความสาคัญในการให้ความรูส้ ่งเสริมทักษะด้า นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 18) เพราะวิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปจั จุบนั และอนาคต วิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องกับชีวติ ของทุกคน
ทัง้ ในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และในการทางาน ล้วนเป็ นผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่นื ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชว่ ยให้เกิดองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีกม็ สี ่วนสาคัญมากทีจ่ ะช่วยให้มกี ารศึกษาค้นคว้าความรูท้ างวิทยาศาสตร์ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ (สสวท., 2546 : 1)
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาพบว่ายังไม่ประสบความสาเร็จเท่าทีค่ วร โดยเฉพาะวิชาเคมีซง่ึ เป็ นวิชา
ทีส่ าคัญแขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามสาคัญอย่างยิง่ ต่อการดารงชีวติ ของมนุ ษย์และการพัฒนาประเทศ (สุนนั ทา วิบูลย์จนั ทร์และคณะ, 2545) โดยพิจารณาได้
จากข้อมูลผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนระดับชาติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ทีพ่ บว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอยู่ในระดับต่า (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ,
์
์
2551) และจากงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีพบว่านักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในแนวคิดต่างๆ เช่น แนวคิดเรื่องกรด-เบส (จิตติมาส
สุขแสวง, 2549) แนวคิดเรื่องสมดุลเคมี (เยาวเรศ ใจเย็นและคณะ, 2550) และแนวคิดเรื่องพันธะเคมี (ฑิฆมั พร โตสาลี, 2552) เป็ นต้น ทัง้ นี้เนื่องจากรูปแบบ
ของเนื้อหาวิชาเคมีทม่ี ลี กั ษณะเป็ นนามธรรม ทาให้นกั เรียนยากต่อการทาความเข้าใจเนื้อหาเหล่านัน้ เนื้อหาทีม่ มี ากแต่มรี ะยะเวลาในการเรียนน้อย ทาให้นกั เรียน
ไม่สามารถทาความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาทีเ่ รียนให้ลกึ ซึง้ รวมถึงนักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาย่อย ๆ แต่ละเนื้อหาให้สมั พันธ์กนั ได้ (Gilbert, 2006 และ
Sirhan, 2007) รวมทัง้ สภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนทัวๆ
่ ไป มักจะพบปญั หาว่านักเรียนบางส่วนเบื่อหน่ายเพราะการสอนของครูทซ่ี ้าซาก การทีใ่ ห้นกั เรียน
35-40 คนมานังเรี
่ ยนในห้องเรียนเดียวกัน เรียนวิชาเดียวกันโดยการสอนด้วยวิธเี ดียวกันจะทาให้การเรียนการสอนได้ผลดีนนั ้ ย่อมเป็ นไปไม่ได้ เพราะนักเรียนแต่ละ
คนย่อมมีความแตกต่างกันทัง้ ในเรื่องความสามารถในการเรียน วิธกี ารสอน ความสนใจและสิง่ ทีช่ อบ ดังนัน้ วิธกี ารสอนของครูจงึ เป็ นปญั หาหนึ่งทีค่ วรได้รบั การ
ปรับปรุงพัฒนา (อนันต์ ช้างต่อ, 2545 :4) อีกประการหนึ่งการใช้ส่อื ในรูปแบบสื่อสิง่ พิมพ์เป็ นหลักทาให้การเรียนการสอนขาดลักษณะทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้เวลา
อย่างเต็มทีก่ บั ผูส้ อน ผูเ้ รียนมีเวลาเรียนอย่างจากัดทาให้การอภิปราย การซักถาม/โต้ตอบกับผูส้ อนเป็ นไปได้ไม่เต็มที่ ซึง่ ส่งผลให้ผเู้ รียนบางส่วนไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามทีต่ งั ้ ไว้ได้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2546: 23)
ในปจั จุบนั ซึง่ เป็ นสังคมยุคสารสนเทศทีม่ สี รรพสิง่ มากมายให้เรียนรูไ้ ด้ไม่รจู้ กั หมดสิน้ ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโลก คือ อินเทอร์เน็ต
ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการเรียนรูใ้ นรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า อีเลิรน์ นิ่ง (e – Learning) ซึง่ ได้รบั ความสนใจและนาไปใช้ในการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย
ด้วยระบบสื่อประสมทีอ่ อกแบบไว้อย่างชาญฉลาด (Multimedia Intelligent System) จึงสามารถจัดสภาพแวดล้อมของการเรียนรูใ้ นลักษณะเสมือนจริง มีปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ รียน (Interaction) อีกทัง้ ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน หรือผูเ้ รียนกับผูส้ อนสามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ได้อย่างทัวถึ
่ ง นอกจากนี้ผเู้ รียนยังสามารถศึกษา
เนื้อหาและเรียนรู้ได้ตามกาลังความสามารถของตนเอง และได้บ่อยครัง้ เท่าทีต่ นต้องการ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนรูร้ ปู แบบอีเลิรน์ นิ่งจะไม่สมบูรณ์หากขาด
ระบบหรือรูปแบบในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน Dodge และ March ได้สร้างรูปแบบในการจัดกระบวนการดังกล่าว ซึง่ เรียกว่าเว็บเควสท์ (Web Quests)
หมายถึง Web – Based Inquiry – Oriented Activity อันเป็ นกระบวนการทีส่ นับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ นระดับวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า โดยเน้น
การตัง้ ประเด็นหรือปญั หาทีศ่ กึ ษา เพื่อนาไปสู่การค้นหาคาตอบ และสรุปประมวลความรู้ จนกระทังเกิ
่ ดเป็ นองค์ความรูต้ ่อไป (Dodge, 2001 : 58) ทาให้รปู แบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบเว็บเควสท์น้ีได้เข้ามามีบทบาทในการผสมผสานเทคโนโลยีและความคิดทางการศึกษา (Educational Concept) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้น
ความสามารถในการรวบรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆ กับ การเรียนการสอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง (Student – Centered) และการเรียนการสอนผ่าน
กิจกรรม (Activity-based Learning) เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ Sunal and Hass (2002 ; อ้างถึงใน Vanguri และคณะ, 2004) ได้ให้คานิยามไว้วา่
“...WebQuest เป็ นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบแก้ปญั หา (Problem Solving Activities) ให้แก่ผเู้ รียนโดยรวบรวมแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต สื่อการเรียน
การสอนในคอมพิวเตอร์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน...” เว็บเควสท์ (Web Quest) หรือบทเรียนการแสวงรูบ้ นเว็บเป็ นนวัตกรรมทีส่ ามารถนาไปใช้จดั กิจกรรม
การเรียนรูไ้ ด้ทุกกลุ่มสาระ (สมศรี ตัง้ มงคลเลิศ. 2547) เนื่องจากเว็บเควสท์เป็ นการเรียนการสอนทีเ่ น้นการสืบเสาะการเรียนรู้ แบบสืบสวนสอบสวน เน้นให้ผเู้ รียนมี
ทักษะขัน้ สูงในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ ทีม่ อี ยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นขัน้ ตอน มีการออกแบบให้กจิ กรรมบนบทเรียนเป็ นตัวเร้าความ
สนใจให้ผเู้ รียนเกิดความใฝร่ ู้ และต้องการสืบเสาะค้นหาข้อมูล ทาให้ผเู้ รียนสามารถค้นคว้าต่อเนื่องไปได้ตามความสนใจของผูเ้ รียนแต่ละคน (โอภาส เกาไศยาภรณ์ ,
2548 : 17) การเรียนรูโ้ ดยใช้เว็บเควสท์นนั ้ จะมี “งาน” เป็ นตัวกาหนด ซึง่ งานเหล่านัน้ ออกแบบมาให้นกั เรียนสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และพัฒนา
ศักยภาพในการแก้ปญั หา ไม่มกี ารกาหนดคาตอบสุดท้ายของงานไว้ล่วงหน้า ทัง้ นี้กเ็ พื่อให้นกั เรียนมีอสิ ระในการดาเนินการในกระบวนการต่างๆ อันเป็ นทีม่ าของการ
ค้นหาคาตอบในปญั หาหนึ่งๆ (Kenton Letketman, 2007 ; อ้างถึงในจริยา สมประสงค์, 2552 : 7)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์เพื่อเป็ นแนวทางในการแก้ปญั หา โดยมุ่งศึกษาพัฒนาเว็บเควสท์ ศึกษาหาวิธกี าร
จัดการเรียนรูผ้ า่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพิม่ ความสนใจของผูเ้ รียนโดยใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบการสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีให้มากยิง่ ขึน้
เน้นกิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน สนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองและเป็ นไปตามความสามารถของแต่ละคน
โดยนักเรียนทีเ่ รียนอ่อนสามารถค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ และนักเรียนทีเ่ รียนเก่งยังสามารถศึกษาหาความรูพ้ ฒ
ั นาเพิม่ เติมได้อกี อย่างไม่จากัด บทบาทหน้าทีข่ อง
ครูคอื เป็ นผูช้ ว่ ยเหลือให้คาแนะนาและช่วยแก้ไขปญั หาในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ซึง่ ผูว้ จิ ยั มีความมุ่งหวังว่ากิจกรรมการเรียนรูท้ ่ผี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
นี้จะสามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนในปจั จุบนั ได้เป็ นอย่างดี
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนสอบของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
สมมติ ฐานการวิ จยั
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 8 ห้องเรียน รวม 400 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/7 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 50 คน ห้องเรียนสายวิทย์ –คณิต ซึง่ ได้มาจากการสุ่มห้องเรียนแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยวิธกี ารจับฉลาก
ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรต้ น ( Independent variables)
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ได้แก่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน
์
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลอง ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ของปี การศึกษา 2554 โดยใช้เวลาในการสอน 12 ชัวโมง
่
รวม 4 สัปดาห์
ลักษณะของการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน
โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต์ ในขัน้ ตอนของการสารวจและค้นหา ทาการเรียนการสอน ในชัน้ เรียนปกติผสมผสานกับ
การเรียนบนเว็บ นักเรียนจะทาอธิบายผล นาเสนอและสรุปผลการเรียนในชัน้ เรียน ในการเรียนนักเรียนสามารถเรียนตามขัน้ ตอนและกระบวนการทีเ่ ตรียมไว้
โดยมีครูผสู้ อนจัดกิจกรรมและชีแ้ นะแนวทางการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอน นอกจากนี้นกั เรียนยังสามารถทากิจกรรมผ่านเว็บนอกเวลาเรียนได้ดว้ ยตนเองตลอดเวลา

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
5 ขัน้ ตอน จานวน 4 แผน
2. กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีบทเรียนดังนี้
บทเรียนที่ 1 เรื่อง การเกิดพันธะโคเวเลนต์
บทเรียนที่ 2 เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
บทเรียนที่ 3 เรื่อง สมบัตบิ างประการของสารโคเวเลนต์
3.1 เรื่อง สภาพขัว้ กับการละลายน้าได้ของสารโคเวเลนต์
3.2 เรื่อง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน และหลังเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 1 ฉบับ
์
เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
วิ ธีดาเนิ นการสร้างเครื่องมือในการวิ จยั
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิ ชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีขนั ้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าเคมี หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
1.2 วิเคราะห์หลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง ขอบข่ายเนื้อหารายวิชาเคมี ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
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1.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ โดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน เสนอ
อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ทาการแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนา
1.4 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน ประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยค่าดัชนีความสอดคล้อง (index of consistency : IOC)
พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.95
2. การสร้างกิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ รายวิ ชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ทาการออกแบบบทเรียนเว็บเควสท์ 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 วิ เคราะห์ (Analyze) ทาการวิเคราะห์หลักสูตรเนื้อหา (Course Analysis) ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี เพื่อกาหนดวัตถุประสงค์บทเรียน (Tutorial Objectives) วิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรม (Content Activities Analysis) เน้นกระบวนการ
สืบเสาะและสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง นาเนื้อหาและบทเรียนที่ผา่ นการวิเคราะห์แล้วจัดทาเป็ นแผนโครงสร้างการเรียงลาดับเนื้อหาแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาวิชาเคมีตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไขตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาเสนอแนะมา
2.2 ออกแบบ (Design) จากเนื้อหาและกิจกรรมทีว่ เิ คราะห์ได้ ทาการออกแบบเขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อกาหนดช่องทางสื่อสารภายในกิจกรรม
การเรียนรู้ เขียนบัตรเรื่อง (Storyboard) ตามเนื้อหาทีส่ ร้างไว้ แล้วนาเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม ปรับปรุงงานทัง้ หมดตามคาแนะนาของอาจารย์ทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.3 พัฒนา (Develop) พัฒนาสื่อกิจกรรมที่ประกอบด้วยข้อมูลทีเ่ ป็ นตัวหนังสือ (Text) ภาพประกอบ (Image) ภาพเคลื่อนไหว (animation) แล้ว
นามาพัฒนาเป็ นกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ ตามผังงานและบัตรเรื่องที่ได้ออกแบบไว้ ได้กจิ กกรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
นากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ไปเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเคสวท์
2.4 นาไปใช้ /ทดลองใช้ (Implement/Tryout) นากิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ท่พี ฒ
ั นาเสร็จเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Tryout) กับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 50 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ขณะทดลองสังเกตว่ามีส่วนใดของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ ทีย่ งั มีขอ้ บกพร่อง แล้วจึงนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข อีกครัง้ หนึ่ง
2.5 ประเมิ นและปรับปรุงแก้ไข (Evalution) ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ ให้มคี วามสมบูรณ์มากขึน้ ก่อนนาไปทดลองใช้จริงกับ
นักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน รายวิ ชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
3.1 ศึกษาเอกสาร หลักสูตร ขอบข่ายเนื้อหา วิธวี ดั ผลประเมินผลและวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
3.2 นาผลการวิเคราะห์เนื้อหาและผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังจากแผนการจัดการเรียนรู้ มาสร้างตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบ แสดงจานวนข้อสอบตามระดับ
พฤติกรรมทีต่ อ้ งการวัด
3.3 เขียนข้อคาถามของแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาของแต่ละหน่ วยย่อย เป็ นแบบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ได้ขอ้ คาถาม 44 ข้อ
3.4 นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาระหว่างข้อคาถามของแบบทดสอบกับผลการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวัง (IOC) คัดเลือกข้อสอบเฉพาะทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้องเฉลีย่ 0.60 ขึน้ ไป
3.5 นาแบบทดสอบที่ผา่ นการคัดเลือกแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ทีเ่ คยเรียนเนื้อหารายวิชาเคมี
เรื่อง พันธะโคเวเลนต์มาแล้วจานวน 50 คน
3.6 นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกข้อสอบทีม่ คี ่าความยากง่ายในช่วง 0.20 – 0.80 และมีค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึน้ ไป พบว่าข้อสอบที่
คัดเลือกแล้วมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.36 – 0.78 และมีค่าอานาจจาแนกระหว่าง 0.32 – 0.72 เมื่อคัดเลือกไว้ 30 ข้อ แล้ววิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มัน่
แบบทดสอบทัง้ ฉบับ โดยใช้สตู ร KR – 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson formula 20) พบว่าแบบทดสอบมีค่าความเชือ่ มัน่ 0.82
3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบให้เป็ นฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นักเรียนเข้าสู่กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์รายวิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 http://teacher.spk.ac.th/chembond/
แนะนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ พร้อมอธิบายถึงวิธกี ารเรียนรู้ และแนวปฏิบตั ใิ นการทากิจกรรมการเรียนรู้ รวมทัง้ วิธกี ารวัดและ
ประเมินผลการเรียน
2. นักเรียนทดลองใช้กจิ กรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ โดยศึกษาเกีย่ วกับประมวลรายวิชา คาชี้แจงการใช้บทเรียน และขัน้ ตอนการทากิจกรรม
3. ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
4. นักเรียนทาการเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์รายวิชาเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต์ จนครบทัง้ 4 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนครูจะทา
การประเมินโดยการตรวจใบกิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประเมินผลงานกลุ่ม นาคะแนนที่ได้มาทาการวิเคราะห์ค่า
ทางสถิตเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเคสวท์
5. ทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน นาคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
์
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเคสวท์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนทุกคน จากการตรวจใบกิจกรรม
ประเมินผลการดาเนินงาน ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ประเมินผลงานของกลุ่ม และคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วทา
แบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็ นร้อยละเพื่อหาค่า E1/E2
2. เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โดยใช้ t-test (dependent samples)

ผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 วิ เคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80
ตาราง 1 ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ วิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์
จานวนนักเรียน
50

ระหว่างเรียน

หลังเรียน

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

70

58.00

30

24.04

E1 / E2
82.86 / 80.13

จากตาราง 1 พบว่า ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีค่าประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 82.86 /80.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ 80/80 แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนด้วยกิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 4
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียน ทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์

X

S.D.

30

9.00

2.29

30

24.04

3.17

คะแนนสอบ

คะแนนเต็ม

ก่อนเรียน
หลังเรียน

df

t

49

46.718*

* ค่า t มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (ค่าวิกฤตของ t ทีร่ ะดับ .05 , df 49 = 1.67)
จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 9.00 คะแนน มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนพบว่ามีคะแนนเฉลีย่ 24.04 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน ค่า t ที่ได้
จากการคานวณเท่ากับ 46.718 มากกว่าค่าวิกฤตของ t จากตาราง (t = 1.67) แสดงว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรือ่ ง
พันธะโคเวเลนต์ มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

สรุปและอภิ ปรายผล
จากการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 เมื่อนามาจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ล้วสามารถสรุป
ผลได้ ดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.63/80.13
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ 80/80
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
1. ประสิ ทธิ ภาพของกิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วิชาเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ผ้วู ิ จยั พัฒนาขึ้นมี
ประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.63/80.13 หมายความว่า ร้อยละของคะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนทุกคน จากการตรวจใบกิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และผลงานกลุ่มได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 82.63 และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนเมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนได้
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 80.13 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมยศ ทิพย์เทีย่ งแท้ (2546) ซึง่ พบว่าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่าน อินเตอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง

366

เครื่องใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ 81.50/84.25 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาวิณี ธนนาทธนะชน (2550) พบว่าการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนรายวิชาเคมี พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด (E1/E2 = 75/75) ที่เป็ นเช่นนี้ผู้วจิ ยั มีความเห็นดังนี้
1.1 กระบวนการสร้างกิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ได้ถกู ออกแบบ วางแผน และพัฒนาบทเรียนอย่างเป็ นระบบ
ตามหลักการสาคัญในการออกแบบบทเรียนแสวงรู้ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เรียนรูแ้ ก่นกั เรียนของวสันต์ อติศพั ท์ (2546 : 52-61) ทัง้ 5 ขัน้ ตอน คือ 1) จัดหา
หัวเรื่องทีเ่ หมาะสมกับการสร้างบทเรียนแสวงรู้ 2)จัดหาแหล่งสนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ 3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4) พัฒนาโปรแกรม 5) ทดลองใช้
และปรับปรุง ทัง้ จากการตรวจสอบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและนาไปทดลองใช้ (try out) เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องจนทาให้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ทส่ี ร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพ 82.63/80.13 สามารถนาไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องนักเรียนได้เป็ นอย่างดี
1.2 กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนมีลาดับการเรียนอย่างเป็ นระบบขัน้ ตอน ซึง่ จะเห็นได้วา่ กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์มกี ารแบ่ง
เนื้อหาจากบทเรียนหลักเป็ นหน่วยการเรียนรู้ย่อยๆ ไว้อย่างชัดเจนได้แก่ ขัน้ นา (Introduction) ขัน้ ภาระงาน (Task) ขัน้ กระบวนการ (Process) ขัน้ แหล่งเรียนรู้
(Resources) ขัน้ ประเมินผล (Evaluation) และขัน้ สรุป (Conclusion) ไม่วา่ นักเรียนจะทากิจกรรมการเรียนรูใ้ นห้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกหรือเรียนรูด้ ้วยตนเองเพียง
คนเดียว นักเรียนก็สามารถทากิจกรรมตามขัน้ ตอนได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่ (วสันต์ อติศพั ท์. 2546 : 52-55) ส่งผลให้งานทีน่ ักเรียนได้รบั มอบหมายสาเร็จ
ลุล่วงได้
1.3 การใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือ โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้กจิ กรรมกลุ่มทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนร่วมกันสืบค้นข้อมูลตามภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ในกิจกรรมได้เปิ ด
โอกาสให้นกั เรียนได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันผ่านทางบอร์ดอภิปรายกลุ่ม นาผลการสืบค้นที่ได้มาวิเคราะห์ความหมายและประเมินความถูกต้องร่วมกัน
ซึง่ ผลจากการปฏิบตั งิ านร่วมกันดังกล่าวนี้เองทาให้นกั เรียนส่วนมากส่งงานตรงตามกาหนดเวลาทุกครัง้ และผลงานของนักเรียนมีความสะอาด เป็ นระเบียบเรียบร้อย
และจากการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนยังพบว่านักเรียนขาดเรียนน้อยลง และเข้าเรียนตรงเวลาด้วยความกระตือรือร้น ทัง้ นี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนถูกกาหนด
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเป็ นตัวเร้าความสนใจให้นกั เรียนเกิดความใฝร่ ู้ และการได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั แหล่งเรียนรูต้ ่างๆ บน
อินเทอร์เน็ต มีการโต้ตอบทีห่ ลากหลายทัง้ กับเพื่อนสมาชิกและกับครูผสู้ อน ทาให้นกั เรียนมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจให้สาเร็จลุล่วงตามที่ได้รบั มอบหมายตาม
ตามความสามารถทีจ่ ะเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคน (โอภาส เกาไศยาภรณ์, 2548 : 17) ซึง่ จัดว่าเป็ นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี
1.4 การประเมิ นผลการเรียนรู้ของนักเรียน จะเห็นได้วา่ ในการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์น้มี กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ จาก
การตรวจใบกิจกรรม ประเมินผลการดาเนินงาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลงานของกลุ่ม เป็ นการประเมินผลในสภาพจริง ในรูปแบบของการประเมินเชิงมิติ
(Rubrics) ทีม่ กี ารวางเกณฑ์ต่างๆ ทีช่ ดั เจนและแจ้งให้นกั เรียนทราบไว้บนเว็บ ซึง่ นักเรียนสามารถศึกษาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมและพัฒนาคุณภาพ
ของกระบวนการทางานของตนเองได้ตลอดเวลา จัดเป็ นการประเมินผลเป็ นศูนย์กลางตามองค์ประกอบหนึ่งในการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ทเ่ี อือ้ ต่อการเรียนรูข้ อง
มาร์กาเร็ต รีล (Riel, 2000) ทีก่ ล่าวว่า “การประเมินต้องเป็ นการนาไป สู่การพัฒนาทีด่ กี ว่า”
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่อง พันธะโคเวเลนต์ มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ่รี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อนุสรา เสนไสย (2550 ) ซึง่ พบว่าผลการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกันการใช้บทเรียนเว็บเควสท์ มีผลต่อ
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนฟิสกิ ส์หลังเรียนสูงกว่าก่อน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทีเ่ รียนโดย
์
จัดการเรียนการสอนแบบสืบสอบร่วมกับการใช้บทเรียนเว็บเควสท์ มีคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนฟิสกิ ส์สงู กว่ากลุ่มทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารสอนแบบปกติ อย่างมี
์
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของปิ ยะรัตน์ คัญทัพ (2545) ทีพ่ บว่า การเรียนการสอนด้วยเว็บเควสท์ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนา
ทักษะการคิดขัน้ สูง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
์
.01 และสอดคล้องกับผลวิจยั ของจุรยี ร์ ตั น์ สิงห์สมบัติ (2551) ทีพ่ บว่าบทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ เรื่อง กรด-เบส ทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สูงขึน้ ดังนัน้ การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายแบบเว็บเควสท์ จึงเป็ นวิธหี นึ่งทีม่ คี วามเหมาะสมทีจ่ ะนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ซง่ึ เป็ นการสนับสนุนว่ากิจกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์วชิ าเคมี เรื่องพันธะโคเวเลนต์ สามารถนาไปใช้จดั การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียน แล้วทาให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนสูงขึน้ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก
์
2.1 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นและมุ่งมันในการท
่
ากิ จกรรมการเรียนรู้แบบเว็บเควสท์ ซึง่ เป็ นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในการเรียนรูข้ อง
นักเรียน ทาให้นกั เรียนมีความรูส้ กึ ทีด่ ี มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียน นักเรียนจึงมีความพยามยามในการเรียนรู้ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนนัน้ ๆ ได้ดว้ ยตนเอง
สอดคล้องกับคากล่าวของเพรสคอตต์ (Prescott. 1961: 14-16) ทีว่ า่ ความสนใจและเจตคติของนักเรียน เป็ นองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
2.2 ภาพนิ่ งและภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่อย่างหลากหลายบนเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต สามารถเร้าความสนใจให้แก่นกั เรียน ส่งผลให้นกั เรียนเกิด
การเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ และเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถจดจาเนื้อหาในบทเรียนนัน้ ๆ ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Lewis (2004) ทีก่ ล่าวว่าการใช้ภาพ
และภาพเคลื่อนไหวในการเรียนการสอนวิชาเคมีจะช่วยให้นกั เรียนมองเห็นภาพในระดับจุลภาคทาให้มองเห็นเป็ นรูปธรรมได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
2.3 การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นกันระหว่างเพื่อนสมาชิ ก ทัง้ จากกิจกรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมายและภาระงานกลุ่ม
รวมทัง้ การพูดคุยสอบถามปญั หากับครูผสู้ อนผ่านกระดานถามตอบ และช่องทางอื่นๆ ทาให้นกั เรียนมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรียนกับบทเรียน และนักเรียนกับครูผสู้ อน
ตลอดการเรียน นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับคากล่าวของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 91-118) ทีว่ า่ บทเรียนออนไลน์ทาให้เกิด
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับครูผสู้ อน และกับเพื่อนๆได้ บทเรียนออนไลน์ทอ่ี อกแบบมาอย่างดีจะเอือ้ ให้เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับเนื้อหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยงั พบว่าในการสืบเสาะบนเว็บทาให้นกั เรียนได้รบั ข้อมูลทีม่ คี วามหลากหลาย ข้อมูลบางเรื่องมีความลึกซึง้ จนทาให้นกั เรียนเกิดความขัดแย้ง
ในแนวความคิด การทีค่ รูผสู้ อนได้ตดิ ตามและเข้าไปช่วยแก้ไขให้คาปรึกษาในขณะทีน่ กั เรียนกาลังมีปญั หาความไม่เข้าใจอยู่นนั ้ ส่งผลให้นกั เรียนมีความพยายามทีจ่ ะ
ศึกษาและทากิจกรรมให้มคี วามถูกต้องสมบูรณ์ทส่ี ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของแจ่มจันทร์ วังแพน (2546 : 129) ได้ทาการศึกษาประสิทธิภาพและผลการเรียนรู้
วิชาการวิจยั และทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษาจากบทเรียนบนเว็บ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา พบว่า บทเรียนบนเว็บทีม่ ขี อ้ มูล
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ป้อนกลับแบบอธิบายคาตอบ และบทเรียน บนเว็บทีม่ ขี อ้ มูลป้อนกลับแบบเฉลยคาตอบมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.43/80.76 และ 81.18/80.11 ตามลาดับ ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ และนักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .01
์
2.4 การจัดการเรียนการสอนใช้เวลาทัง้ ในห้องเรียนและนอกเวลาเรียน นักเรียนทีเ่ รียนอ่อนสามารถกลับไปศึกษาทบทวนได้ นักเรียนทีเ่ รียนเก่ง
สามารถค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมได้อกี อย่างไม่มขี ดี จากัด สอดคล้องกับคากล่าวของแคร์รอล (Carroll. 1963: 723-733) ทีว่ า่ เวลาและคุณภาพของการสอนมีอทิ ธิพล
โดยตรงต่อปริมาณความรูท้ น่ี กั เรียนจะได้รบั และยังสอดคล้องกับทฤษฎีผลผลิตทางการศึกษา (A Theory of Educational Productivity) ของแวกซ์แมน; และวอลเบิรก์
(Waxman; & Walberg. 1986: 211-219) ทีว่ า่ ระยะเวลาที่นกั เรียนใช้ในการเรียน จะส่งผลต่อการเรียนทัง้ ทางตรงและอ้อม และสอดคล้องกับแนวคิดของข่าน (Khan.
1997: 12) ทีว่ า่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ ทาให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูอ้ ย่างมากและในทุกทาง
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์นนั ้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างอิสระด้วยตนเอง เพียงแต่ครูผสู้ อน
ได้กาหนดกรอบในการศึกษาไว้ เพื่อเป็ นตัวช่วยให้ผเู้ รียนได้รบั ความรูใ้ นเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ ในคาบการเรียนรูแ้ ต่ละครัง้ ครูผสู้ อนควรดูแลนักเรียนอย่าง
ใกล้ชดิ ในคาบเรียน กระตุน้ และตอบข้อซักถามของนักเรียนเมื่อเกิดข้อสงสัย เพื่อให้นกั เรียนเข้าใจ และสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์นนั ้ นักเรียนต้องทากิจกรรมกลุ่ม ดังนัน้ ครูผสู้ อนต้องคอยเสนอแนะให้สมาชิกในกลุ่มทุก
คนมีส่วนร่วม และมีการปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่มให้มากขึน้ เพราะจะทาให้นกั เรียนทุกคนประสบผลสาเร็จในการเรียนมากยิง่ ขึน้
3. ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ เรื่องพันธะโคเวเลนต์เป็ นเรื่องทีม่ คี วามเป็ นนามธรรมทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจ ซึง่
ในการจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวครูผสู้ อนจาเป็ นต้องกระตุน้ ให้นกั เรียนศึกษาเชือ่ มโยงหลักการความคิดรวบยอดจากภาพ และแบบจาลองทีม่ ใี นอินเทอร์เนตโดยเพื่อช่วยให้
นักเรียนมองเห็นภาพความสัมพันธ์แล้วปรับมาเป็ น ความรูค้ วามเข้าใจของตนเองได้
4. ในการจัดการเรียนการสอนครัง้ แรกด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ นักเรียนมักจะไม่ศกึ ษาวิธกี ารใช้กจิ กรรม ซึง่ อาจทาให้การทากิ จกรรม
ไม่เป็ นไปลาดับขัน้ ตอน ดังนัน้ ครูผสู้ อนต้องอธิบาย และให้นกั เรียนทาความเข้าใจส่วนประกอบต่างๆ อย่างละเอียดก่อนเพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบตั ไิ ด้ตามเกณฑ์การ
ประเมินทีต่ งั ้ ไว้
5. จากการจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ นักเรียนส่วนหนึ่งไม่ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามทีก่ าหนดเพราะไปเข้าเว็บอื่นๆ
นอกเหนือจากเว็บของบทเรียนทางการศึกษา และบางคนยังเข้าเว็บทีเ่ ป็ นเกมส์ออนไลน์ ดังนัน้ ครูผสู้ อนต้องคอยดูแล แนะแนวทางอย่างใกล้ชดิ และครูผสู้ อนควรให้
เพื่อนเตือนเพื่อน โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานกลุ่มมาเป็ นเครื่องมือในการควบคุมอีก ทางหนึ่งด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ในวิชาวิทยาศาสตร์ทม่ี เี นื้อหาเกีย่ วกับทฤษฎี แบบจาลอง เช่น โครงสร้างอะตอม
ปิ โตรเลียมและพอลิเมอร์ เป็ นต้น
2. ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาและนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเว็บเควสท์ไปใช้ในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้
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งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงสมบูรณ์ได้เพราะได้รบั ความกรุณาและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดียงิ่ จาก รศ.ดร.นิตยา แซ่ซม้ิ และ ดร.ปนัดดา แทนสุโพธิ ์
ทีใ่ ห้คาปรึกษาแนะนาแนวทางในการทาวิจยั ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ ดร.วิทยา อารีราษฏร์ ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย คุณครูธนะศักดิ ์ ตรีสุทธิวงษา คุณครูเสาวคนธ์ จินดามัย และคุณครูจงจิต
สมจิตร ทีก่ รุณาให้คาแนะนาตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
และขอขอบพระคุณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีใ่ ห้การสนับสนุ นเงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และทุนทาวิจยั ในครัง้ นี้
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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.”
Lecturer of English Programme, Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham
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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-toknee’ 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 selfesteem, 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 indepth 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
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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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ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิ สยั อาเภอเกษตรวิ สยั จังหวัดร้อยเอ็ด
The Factors Influenced to the People’s Political Participation
In Kaset Wisai District Municipality, Kaset Wisai District, Roi Et Province.
อาชัญวิชญ์ ชุมพงษ์ศกั ดิ1์
Archanwit Choompongsak
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตร
วิสยั ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตร
วิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษาปญั หา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปญั หาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน กลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ทีม่ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ จานวน 400 คน ซึง่ ได้มาจากการ
สุม่ แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามมีค่าอานาจ
จาแนกรายข้อตัง้ แต่ 0.2269 ถึง 0.8522 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.8932 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple
Regression Analysis)
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ประชาชนมีสว่ นร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 0.51) โดยกิจกรรมทีม่ ี
ส่วนร่วมมากทีส่ ดุ ได้แก่ การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ รองลงมา ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง การจัดตัง้ และเป็ น
สมาชิกพรรคการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.
2550 อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
2. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั
ั ยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางการเมือง
อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปจจั
การศึกษา
อายุ และการ
ดาเนินงานของภาครัฐ โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสั
ู เท่ากับ 0.53 ตัวแปรอิสระร่วมสามารถอธิบายการผันแปรได้
์ มพันธ์พหุคณ
ร้อยละ 28.4
เขียนเป็ นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
Y = 1.272 +.327(INF)-.386(EDU) + .005(AGE) +.046(GOV)
Z = .498(INF) -.176(EDU) +.138(AGE) +.118(GOV)
คาสาคัญ : ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
1

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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)

บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และ 2550 ได้วางรากฐานสาคัญของระบบประชาธิปไตย
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Democracy) โดยมีเจตนารมณ์ทช่ี ดั เจนในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทาง
เมือง แม้ว่าประเทศไทยจะให้ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองก็ตาม แต่สภาพความเป็ นจริงยังมีปญั หาและ
อุปสรรคอีกมากมาย
ดังจะเห็นได้จากผลการวิจยั ของสถาบันวิจยั พระปกเกล้า พบว่า ปญั หาการมีสว่ นร่วมของประชาชนของประเทศไทยใน
ระยะ 60 ปี ทผ่ี ่านมา ได้แก่ 1) ประชาชนมีขอ้ จากัดในการเข้ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ เนื่องจากประชาชนขาดการ
รับรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดและความสาคัญของการมีสว่ นร่วม 2) ทัศนคติและความเชื่อของประชาชนทีว่ ่าผูเ้ ป็ นข้าราชการนัน้
คือนายของประชาชน จึงไม่ควรเข้าไปมีสว่ นร่วมทางการเมือง 3) ประชาชนไม่เข้าร่วมกระบวนการการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองเนื่องจากการขาดความรูแ้ ละทักษะการนากระบวนการมีสว่ นร่วมไปปฏิบตั ิ
เพราะในอดีตประชาชนเป็ น
ั
ั
เพียงผูร้ บั ฟงและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไม่ตอ้ งรับฟงประชาชน (ถวิลวดี บุรกี ุล. 2552 : 99) ผลการศึกษาของฉัตรระวี ปริสทุ ธิ
ญาณ (2549 : 12-13) ซึง่ พบว่า สภาพปญั หาและอุปสรรคการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ประชาชนทัวไปไม่
่
มคี วามรูค้ วามสามารถในการร่างข้อบัญญัติ การออกเสียงประชามติใน
ระดับท้องถิน่ มีน้อยมาก แม้ว่าจะมีการบัญญัตไิ ว้ในกฎหมายของพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติมถึง
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ก็ตาม แต่มไี ม่กแ่ี ห่งทีท่ าการลงประชามติในระดับท้องถิน่ ของประเทศไทย ในระดับภูมภิ าคของ
ประเทศไทยก็พบปญั หาเช่นกัน โดยเฉพาะการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการ
เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร(ส.ส.) ทัง้ 3 ครัง้ ได้แก่ เลือกตัง้ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554,23 ธันวาคม พ.ศ. 2550
และ 6
พ.ศ. 2548
จานวนประชาชนทีไ่ ปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจานวนต่ากว่าทุก
ภาคของประเทศไทยทัง้ 3 ครัง้ จังหวัดร้อยเอ็ดเป็ นจังหวัดทีไ่ ด้ช่อื ว่ามีประวัตคิ วามเป็ นมาทางการเมืองยาวนาน ตัง้ แต่
สมัยนายถวิล อุดล (3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2492) เป็ นหัวหน้าเสรีไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็ น
นักการเมืองตาแหน่งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดร้อยเอ็ด 2 สมัย จังหวัดร้อยเอ็ดเคยมีปรากฏการณ์การใช้เงินซือ้
เสียงในการเลือกตัง้ ทีม่ คี วามรุนแรงมากเป็ นพิเศษ จนมีการเรียกขานกันว่า “โรคร้อยเอ็ด” ในสภาพปจั จุบนั การไปใช้สทิ ธิ
เลือกตัง้ ของประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
มีจานวนผูม้ าใช้สทิ ธิเลือกตัง้ อยูใ่ นอันดับกลุ่มต่าทีส่ ดุ ของประเทศ
(สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ . 2554) เช่นเดียวกันเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
ั
ทีม่ รี ะดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองและระดับกิจกรรมในชุมชนทีล่ ดต่าลงเรื่อยๆ จากสภาพปญหาดั
งกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ทีจ่ ะศึกษาเรื่องนี้ขน้ึ
คาถามในการวิจยั
ปจั จัยอะไรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตร
วิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
วัตถุประสงค์การวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งศึกษาการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ั
และศึกษาปญั หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปญหาการมี
สว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ขอบเขตการวิ จยั
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
การวิจยั นี้เป็ นการศึกษาถึงปจจั
เกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. พืน้ ที่ในการศึกษาวิ จยั ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
จานวน 8,703 คน (รายงานสถิตปิ ระชากรสิทธิเลือกตัง้ ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
2. ประชากร คือ ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิเลื
์ อกตัง้ อายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
3. กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
การวิจยั ครัง้ นี้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) จากประชากรในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สตู รของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane)
4. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั ครังนี
้ ้ ประกอบไปด้วย
ั ยตาม แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
4.1 ตัวแปรอิ สระ (Independent variables) จากการศึกษาปจจั
จึงทราบว่า มีตวั แปรทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ความรูค้ วามเข้าใจทาง
การเมือง การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการเมือง ทัศนคติทางการเมือง ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งทางการเมือง การดาเนินงาน
ของภาครัฐ และผลตอบแทนกลุม่ การเมือง
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4.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เกษตรวิสยั แบ่งเป็ น ด้านการใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ด้านการชุมนุมเคลื่อนไหวทาง
การเมือง ด้านการจัดตัง้ และเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง และด้านการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. วิ จยั ระยะที่ 1 การมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ คือประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีม่ อี ายุ 18 ปี ขึน้ ไป ทีม่ สี ทิ ธิและมีช่อื อยู่ในบัญชีรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิออกเสียงเลือกตัง้ จานวน 8,703 คน (รายงานสถิติ
ประชากรและจานวนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553) ดังนี้
1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทีม่ ภี มู ลิ าเนาในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอ
เกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างตามขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตร
วิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้สตู รของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ทีร่ ะดับความเชื่อมันร้
่ อยละ 95 ได้กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน 400 คน
ขัน้ ตอนที่ 2 ใช้วธิ กี ารสุม่ ตัวอย่างแบบชัน้ ภูมติ ามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)
โดยใช้จานวนประชากรในแต่ละอาเภอเป็ นเกณฑ์ในการกาหนดสัดส่วนเทียบกับจานวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน
ขัน้ ตอนที่ 3 ใช้วธิ กี ารเลือกสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
เครือ่ งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ ตามแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
ครอบคลุมวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามวัดความรูค้ วามเข้าใจในการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารการเมือง
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกีย่ วกับทัศนคติทางการเมือง
ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่ วกับความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งทางการเมือง
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกีย่ วกับการดาเนินงานของภาครัฐ
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกีย่ วกับผลตอบแทนจากกลุ่มการเมือง
ตอนที่ 8 แบบสอบถามเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตอนที่ 9 ปญั หาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
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การสร้างเครือ่ งมือวิ จยั และการหาคุณภาพเครือ่ งมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามทีจ่ ดั ทาขึน้ เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีวธิ กี ารสร้างแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. กาหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้าง
แบบสอบถาม
3. ร่างแบบสอบถาม นาเสนอทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณาความครบถ้วนและครอบ คลุมเนื้อหา ภาษาและ
รูปแบบ เมื่อได้รบั ข้อเสนอแนะจากทีป่ รึกษาวิจยั แล้ว นาร่างแบบสอบถามมาทาการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามการหาความเทีย่ งตรง (Validity) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ เสนอผูท้ รงคุณวุฒ/ิ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพื่อทาการตรวจสอบความถูกต้องแม่นตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อ
ว่าคาถามต่างๆในแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ นี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั หรือไม่เพียงใด
โดยหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congurence : IOC)
5. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจแก้ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอคณะกรรมการโครงการ
วิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาอีกครัง้
6. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงตามข้อ 1.2.5 ทีผ่ ่านการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ (Try-out)
กับเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจานวน 40 คน แล้วนามาหาค่า
อานาจจาแนกรายข้อด้วยวิธหี า Corrected-Item Total correlation ได้ค่าระหว่าง 0.2269 ถึง 0.8522 และหาค่าความ
เชื่อมันด้
่ วยวิธสี มั ประสิทธิอั์ ลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ 0.8932
7. นาแบบสอบถามทัง้ หมดมาทาการปรับปรุงแล้วมาจัดพิมพ์เป็ นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นาไปใช้เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย
1 ขัน้ เตรียม
1.1 ประสานงานกับเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อแจ้งให้ทราบและขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.2 ผูว้ จิ ยั ทาความเข้าใจกับผูช้ ่วยวิจยั 4 แผนกๆ ละ 1 คน จานวน 4 คนเกีย่ วกับวิธกี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2 ขัน้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ จนถึง 15
มีนาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาจานวน 1 เดือน
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาจัดหมวดหมูแ่ ละบันทึกข้อมูลแต่ละข้อ แล้วนาไปวิเคราะห์
ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ หาอานาจจาแนกรายข้อโดยใช้ Corrected-Item Total
่าของ Cronbach สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่
correlation หาความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับโดยใช้สมั ประสิทธิแอลฟ
์
ู
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตทิ ดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
(Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระตัง้ แต่สองตัวขึน้ ไป ทีม่ ผี ลต่อตัวแปรตาม
โดยการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการทีละตัว(Stepwise)
2. การวิ จยั ระยะที่ 2 ศึกษาปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการมีส่วนร่วมทางการเมือง
เป็ นการนาข้อมูลคืนสูช่ ุมชน นาผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ไปนาเสนอและเพิม่ เติมในประเด็นต่าง ๆ ทีย่ งั ขาด
ั
ั
ความสมบูรณ์ พร้อมศึกษาปญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปญหาการมี
สว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
โดยศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group) และการสัมภาษณ์บุคคล
2.1 ประชากรเป้าหมาย เลือกแบบเจาะโดยกาหนดคุณสมบัตขิ องตัวอย่าง เช่น ผูน้ าชุมชน แกนนา
และ
คณะกรรมการหมู่บา้ น จานวน 18 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ชุดคาถามทีใ่ ช้ในการสนทนากลุ่ม(Focus group)
โดยมีวธิ กี ารในการสร้างเครื่องมือชุดคาถามในการสนทนาดังนี้ 1)ศึกษาเอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง 2)
กาหนดกรอบแนวคิดและเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อนามาใช้เป็ นข้อมูลในการสร้างชุดคาถาม
3)ร่างชุด
คาถามสนทนากลุ่ม กาหนดหัวข้อ ประเด็นสนทนา และจัดลาดับคาถาม นาเสนอทีป่ รึกษาวิจยั พิจารณาเพื่อทาการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ แล้วนาไปใช้ ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ผูว้ จิ ยั มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการจัดการสนทนา
กลุ่ม ดังต่อไปนี้
2.2 ขัน้ เตรียมการ ประสานงานกับประชากรเป้าหมาย ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม คือ ผูน้ าชุมชน
ผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการ แกนนาหรือตัวแทนหมู่บา้ น ทัง้ 13 หมูบ่ า้ น รวมเป็ น 18 คน
2.3 ขัน้ ดาเนินการ โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูน้ าการสนทนากลุ่ม(Focus Group) โดยมีวธิ กี ารดาเนินการสนทนา
กลุ่มดังนี้ ตรวจสอบความพร้อมเรื่องสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมรอบ ๆ บริเวณ สร้างบรรยากาศให้เกิดความคุน้ เคยระหว่าง
นักวิจยั หรือผูน้ าสนทนากับผูเ้ ข้าร่วมสนทนากลุ่ม เพื่อให้มปี ฏิสมั พันธ์กนั ให้มากทีส่ ดุ หรือมุง่ ให้บคุ คลในกลุ่มได้มกี าร
อภิปรายโต้แย้งกัน ให้ผรู้ ่วมสนทนาได้พดู แสดงความคิดเห็นตามประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้โดยเรียงจากคาถามทีเ่ ป็ นเรื่อง
ทัวๆ
่ ไป แล้วจึงนาเข้าสูป่ ระเด็นชุดคาถามในการสนทนากลุ่ม เวลาในการจัดสนทนากลุ่ม ประมาณ 2 ชัวโมง
่
หลังจาก
การจัดสนทนากลุ่มแล้วเสร็จ ผูว้ จิ ยั จะทาการสัมภาษณ์บุคคล โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลคือ ผูเ้ ข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ใช้วธิ สี มุ่ แบบ
เจาะจง
2.4 ขัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูล หลังจากการจัดสนทนากลุ่มแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการถอดคัดลอกข้อความ
การสนทนากลุ่มจากเครื่องบันทึกเสียง โดยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้ว
นาเสนอเชิงพรรณนา ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้ 1) จัดกลุ่มประเด็นของสาระ (Grouping) ทีผ่ รู้ ่วมสนทนากลุ่มได้ตอบตาม
กระบวนการในการจัดสนทนากลุ่ม 2) อธิบาย ขยายความ เรียบเรียงเนื้อความ (Explanation) 3) ตีความในประโยค
คาพูดบางคา (Interpretative) 4) พรรณนาความ (Descriptive)
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ผลการวิ จยั พบว่า
ระยะที่ 1 ประชาชนมีส่วนร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยกิจกรรมทีม่ สี ว่ นร่วมมากทีส่ ดุ ได้แก่ การไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ รองลงมา ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมือง การจัดตัง้ และเป็ นสมาชิกพรรคการเมือง การชุมนุมทางการเมือง และการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปจั จัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางการเมือง การศึกษา อายุ และการดาเนินงานของภาครัฐ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิสหสั
ู เท่ากับ 0.53 ตัวแปรอิสระร่วมสามารถอธิบายการผันแปรได้รอ้ ยละ 28.4
์ มพันธ์พหุคณ
ระยะที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต
เทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิ สยั จังหวัดร้อยเอ็ด มีดงั นี้
1)ปญั หาการไปใช้สทิ ธิเลือกตัง้ คือ การซือ้ สิทธิขายเสียงในการเลือกตัง้ หลังการเลือกตัง้ เกิดการแตกแยกทาง
ความคิดในชุมชน 2 )ปญั หาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ระดับน้อย
เกิดจากการขาดเวทีการแสดงความคิดเห็น รวมถึงรัฐให้การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจการมีสว่ นร่วมอย่างเป็ นรูปธรรม
ตามระบอบประชาธิปไตย 3 )ปญั หาด้านผูน้ าและคณะผูบ้ ริหาร ระดับท้องถิน่ และระดับชาติ ทีจ่ ะขับเคลื่อนการเมืองการ
ั
ปกครองแบบประชาธิปไตยในท้องถิน่ 4 )ปญหาการจั
ดตัง้ พรรคและการเป็ นสมาชิกพรรคเป็ นเรื่องผลประโยชน์ ไม่ได้
เป็ นการเข้ามาเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมของประเทศ 5) ความรูค้ วามเข้าใจในสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญยังมีน้อย
รวมทัง้ ทักษะในการเข้าร่วมกระบวนการการมีสว่ นร่วมทางการเมืองยังมีน้อย ส่งผลต่อการรวมกลุ่มกิจกรรมร่วมแสดง
ความคิดเห็น

อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั
อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ทีไ่ ด้จากเครื่องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม การจัดสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
บุคคล มีประเด็นทีน่ ่าสนใจพอทีจ่ ะนามาอธิบาย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ประชาชนมีสว่ นร่วมการเมืองโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง(  = 2.59, S.D. = 0.51) เนื่องจากการมีสว่ นร่วม
ทางการเมืองของประชาชน ถือเป็ นกระบวนการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย การทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมอยูใ่ น
ระดับปานกลางนัน้ ยังเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เป็ นระดับทีไ่ ม่เพียงพอต่อการบรรลุตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สม
พิศ สุขแสน (2552 : 109) ได้ศกึ ษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ พบว่า
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ไปใช้สทิ ธิเลื
์ อกตัง้ อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านการมีสว่ นร่วมโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ การเคลื่อนไหวทางการเมือง และ
ด้านการมีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างจริงจังอยู่ในระดับต่า แต่ไม่สอดคล้องกับ ปิ ยพร ถิตย์ประเสริฐ (2548 : บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศกึ ษาเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา
พบว่า
การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนอยู่ในระดับต่า
ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ั ยทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึง่ ประชาชนส่วนใหญ่มฐี านะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูใ่ นระดับปาน
ประชาชนคือ ปจจั
กลางถึงต่า ต้องใช้เวลาหาเลีย้ งชีพ ยังส่งผลต่อความสนใจในการติดตามข่าวสารทางการเลือกตัง้ ในระดับต่า และทีส่ าคัญ
คือต้องมีการจูงใจไม่ว่าจะเป็ นเงินทองสิง่ ของ หรือมีผลประโยชน์แทน ถึงจะเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมือง
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2. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตร
ั ยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางการเมือง การศึกษา อายุ และการดาเนินงานของภาครัฐ
วิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปจจั
ั ยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง กล่าวคือ สือ่
2.1 ปจั จัยการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารทางการเมืองเป็ นปจจั
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางด้านการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของภาครัฐยังมีน้อย ไม่เอือ้ ต่อความเข้าใจของประชาชน
และขาดรายละเอียดขัน้ ตอนหรือวิธกี ารทีจ่ ะนาไปการปฏิบตั ไิ ด้จริง เช่น การร่วมประชาพิจารณ์สามารถทาเองได้หรือไม่
ถ้าไม่ได้ตอ้ งทาอย่างไร ทาประชาพิจารณ์ในโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชนได้หรือไม่ ขอบเขตการจัดตัง้ เวทีแสดง
ความคิดเห็น และอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง ผลดังกล่าวทาให้การมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองของประชาชนไม่บรรลุผล
ดังนัน้ การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารจึงมีความสาคัญในการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกวิทย์ ธีรวิโรจน์ (2553 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง ปญั หาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน: กรณีศกึ ษา เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรรี มั ย์ จากการศึกษาพบว่า การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชน
ส่งผลต่อปญั หาการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนเนื่องจากประชาชนขาดความรู้
อันเนื่องมาจากขาดการ
ประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ และเหตุผลจากรัฐทีย่ งั ไม่เล็งเห็นความสาคัญในการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชน
2.2 การศึกษาเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมือง อาจเนื่องจากการศึกษาทาให้ประชาชนมี
ความรูค้ วามเข้าใจมากขึน้ รูแ้ ละเข้าใจถึงผลของการมีสว่ นร่วมทางการเมืองว่ามีผลกระทบต่อประเทศชาติและตนเองมาก
น้อยเพียงใด รับรูข้ อ้ มูลคิดวิเคราะห์ย่อมดีกว่าผูม้ กี ารศึกษาน้อย ซึง่ สอดคล้องกับ อะเล็คค อินเคเลส (Alex Inkeles. ;
อ้างอิงใน, สมพิศ คล้ายวงษ์. 2543 : 20) กล่าวว่า “การได้รบั การศึกษาทีส่ งู จะมีความสาคัญอย่างมากต่อบทบาทของ
ประชาชนและการเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองสูงขึน้ ได้
2.3 อายุเป็ นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั
อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวคือ ผูท้ ม่ี อี ายุสงู แสดงให้เห็นถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจาก
ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองส่วนใหญ่จะเป็ นหัวหน้าครอบครัวเป็ นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมทัง้ ระดับหมู่บา้ น
ชุมชน และท้องถิน่ มีบทบาททีจ่ ะพัฒนาชุมชน ท้องถิน่ ของตน ซึ่งสอดคล้องกับ ประยูร พุทธชาด (2553 : 172) ได้
ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการมีสว่ นร่วมของกานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ั
ประชาชนระดับหมู่บา้ น จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาเภอไม้แก่น จังหวัดปตตานี
จากผลการศึกษาพบว่า อายุมผี ลต่อ
การมีสว่ นร่วมในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนระดับหมู่บา้ น จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.4 การดาเนินงานของรัฐ เป็นปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องมาจากประชาชนมีความคาดหวังต่อนโยบายของรัฐทัง้ ใน
ระดับท้องถิน่ และระดับชาติ ว่าจะสามารถดาเนินงานได้มากน้อยเพียงใด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดาเนินงาน
ของรัฐเพียงใด สามารถดูแลปากท้องของประชาชนได้หรือไม่ และส่งผลต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สอดคล้องกับ สมพิศ สุขแสน (2552 : 109) ทีศ่ กึ ษาเรื่อง การมีสว่ นร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ พบว่า ด้านความพอใจในนโยบายและการบริหารงาน ประชาชนมีความพอใจในนโยบายและการบริหารงาน
ของรัฐบาลหรือผูบ้ ริหารท้องถิน่
ความพอใจดังกล่าวจะทาให้ลดการต่อต้านทางการเมืองและยังให้การสนับสนุนในด้าน
ต่างๆ มากยิง่ ขึน้
3.
ปญั หาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไขการมีสว่ นร่วมการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตาบล
เกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ผลจากการวิจยั จึงชีใ้ ห้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเกษตร
วิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด ขาดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และขาดแหล่งการเรียนรู้ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่
สภากาแฟ การชุมนุมระดับหมูบ่ า้ น ระดับชุมชน และระดับชาติ รวมถึงขาดการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
จากภาครัฐเองก็ตาม ทัง้ ขาดการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรูด้ า้ นประชาธิปไตยเพื่อให้เกิดการรับรูเ้ รียนรูถ้ งึ การมี
ส่วนร่วมทางการเมือง เพราะการมีแหล่งการเรียนรู้ การรวมกลุ่ม ร่วมชุมนุม ร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วม
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แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เป็ นแรงผลักดันให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจถึงความเป็ นระบอบประชาธิปไตย
นาไปสู่
กระบวนการมีสว่ นร่วมทางการเมืองทีส่ งู ยิง่ ขึน้ ไป ซึง่ สอดคล้องกับ สานักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนการมีสว่ นร่วม
ทางการเมือง (2551 : 10 – 11) ทีก่ ล่าวไว้ว่า สังคมทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมืองต่าแสดงว่า สังคมนัน้ มีความเป็ น
ประชาธิปไตยต่า
ถ้ามีระดับการมีสว่ นร่วมทางการเมืองสูงแสดงว่าสังคมนัน้ มีการพัฒนาทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยสูง อีกทัง้ บ่งบอกถึงอุดมการณ์ เจตคติทางการเมืองของประชาชนในชาติ

ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบเพื่อส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย
2) ควรศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมทางการ
เมืองตามระบอบประชาธิปไตย 3) ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) เกีย่ วกับการ
พัฒนาวิถที างความประชาธิปไตย เพื่อหาแนวทางให้ประชาชนเกิดการซึมซับความเป็ นประชาธิปไตย 4) สร้างและ
ศึกษา“ศูนย์การเรียนรูป้ ระชาธิปไตยของชุมชน” เพื่อเป็ นจุดศูนย์กลางแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน เสริมสร้างความเป็ น
ประชาธิปไตยผสมผสานแบบแผนการดาเนินชีวติ ของคนในชุมชน
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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
th
checking government authorities. It is obvous tha the 5 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-ratelevel 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: 7275) 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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Motivation for the Performance of Officers of the Somdet Sub-District Administrative
Organizations, Somdet District, Kalasin Province
Kapatson Samanyat, Sanya Kenaphoom1, Yupaporn Yupas2, Watcharin Suthtisai 3
Rajabbhat Mahasaraham University, Mahasaraham Province, Thailand. 44000
E-mail: s_kapapson@hotmail.com Tel: 0872202449
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 SubDistrict 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.

401

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. Ttest 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 moderaterate-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.
Acknowledgement
The author expresses her appreciation to Assoc. Prof. Dr. Weerakiti Soarom, a
chairman of the final thesis exam, Asst. Prof. Dr. Chayakarn Rueangsuwan, an expert, Dr.
Sanya Kenaphoom, an advisor, Asst. Prof. Dr.Yupaporn Yupas and Mr.Watcharin Suthisai, coadvisors, for their expertise and cooperation in editing this thesis. She also appreciates her
family and parents for their full support.
Reference
[1] Nara Somprasong. Personnel Administration. 7th Edition. Bangkok: Thaiwatanapanich Ltd.
1994.
[2] Ratree Patanarangsan. Human Behavior and Self-Development. Bangkok: Faculty of
Education.2001.
[3] Herzberg, Frederrick, Barnard, Mansner, and Synderman, Barbara. The Motivation to work.
New York: John Wiley. 1959.
[4] Yamane, Taro. Statistics: An Introductory Analysis. 2nd ed. New York: Harper & Row,
1973.

405

ภูมิปัญญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพที่ปรากฏในคัมภีรย์ าใบลานอีสาน
The Wisdom of Local I-san Medicine for health care as appeared in Khamphi Bai-Lan
(Scripture Written on Palm-leaves)
กฤษฎา ศรีธรรมา เชษฐา จักรไชย นัยนา ประทุมรัตน์ วินยั แสงกล้า และศรินทร์ ทองธรรมชาติ
Krisada Sridhamma, Chettha Chakchai Naiyana Pratoomrat Winai Sangkla and Sarintara Tongdhammachart
บทคัดย่อ
ั
การวิจยั เรื่องภูมปิ ญญาชาวบ้
านในการดูแลสุขภาพทีป่ รากฏในคัมภีรย์ าใบลานอีสานมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ปริวรรตคัมภีรย์ าใบลานอีสานฉบับหมอคุณจอม ทีอ่ ุทยานการศึกษาวัดปฐมแพงศรี บ้านกุดลิง ตาบลร่องคา อาเภอร่อง
คา จังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาภูมปิ ญั ญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพทีป่ รากฏในคัมภีรย์ า ใบลานอีสาน และเผยแพร่องค์
ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพทีป่ รากฏในคัมภีรย์ าใบลานอีสานในรูป ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
ผลการวิจยั พบว่า คัมภีรย์ าใบลานอีสาน มีจานวน 79 แผ่น 81 หน้าลาน บันทึกด้วยอักษรธรรมโบราณด้วย
ภาษาอีสานสัน้ ๆ ได้ใจความชัดเจน กล่าวถึง อาการของโรค ตารับยา การเก็บยา การปรุงยา
การป้องกัน บาบัด และวิธกี ารรักษาโรค จานวน 7 กลุ่มอาการ ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหู ตา คอ จมูก
ระบบหายใจ กลุ่มโรคทางเดินอาหาร กลุ่มโรคทางเดินปสั สาวะ กลุ่มโรคไหลเวียนของเลือด ลม น้าเหลือง
กลุ่มโรคผิวหนัง กลุม่ โรคมะเฮ็ง และกลุ่มโรคอื่น ๆ ใช้ตารับยา 87 ขนาน มีสมุนไพร 616 ชนิด จาแนกเป็ นพืชวัตถุ
527 ชนิด สัตว์วตั ถุ 37 ชนิด และธาตุวตั ถุ 52 ชนิด
ั
คัมภีรย์ าใบลานอีสานแสดงให้เห็นภูมปิ ญญาชาวบ้
านในการเก็บยาเพื่อให้ได้ยาตามทีก่ าหนด และสงวนพันธุ์
ั
ของพืชมิให้เสือ่ มสูญ ภูมปิ ญญาในการปรุ
งยาเพื่อให้ได้ยาทีม่ ฤี ทธิดี์ และปรุงแต่งรสยาให้รบั ประทานได้ง่ายขึน้ ภูมิ
ปญั ญาวิธดี แู ลรักษาสุขภาพ 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 กรณีทค่ี นไข้ปว่ ยเนื่องจากร่างกายเสือ่ มสภาพให้รกั ษาด้วยการใช้
สมุนไพร แบบที่ 2 ดูแล รักษาสุขภาพของคนไข้ทป่ี ว่ ยทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยสมุนไพร คาถา และพิธกี รรม เพื่อ
ฟื้นฟูสขุ ภาพอนามัยของผูค้ นทัง้ ในด้านสภาวะจิตและสุขภาพกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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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.
บทนา
ปจั จุบนั สังคมไทยได้ให้ความสาคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึน้ มีคนไม่น้อยได้หนั มาใช้บริการเพื่อสุขภาพ
ขณะเดียวกันการบาบัดรักษาโรคยุคปจั จุบนั ได้ประยุกต์ใช้ การบาบัด รักษาโรคแบบวิถชี าวบ้านเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งใน
การดูแลสุขภาพให้แก่คนไข้ เช่น การรับประทานอาหารชีวจิต การนวดแผนโบราณ การใช้ยาสมุนไพร เป็ นต้น
นอกจากเป็ นการนาวิถกี ารแพทย์โบราณพืน้ บ้านมาใช้แล้วยังเป็นการเพิม่ พูนรายได้ให้แก่ชาวบ้าน ชุมชน ท้องถิน่ และ
ประเทศไทยอีกด้วย
กระแสเรื่องการดูแลสุขภาพจึงเป็ นแรงบันดาลใจให้คณะผูว้ จิ ยั เล็งเห็นความสาคัญของคัมภีรย์ า ใบลานอีสานที่
ได้รวบรวมตารายาของหมอชาวบ้านในอดีตไว้จานวนมากทีบ่ นั ทึกองค์ความรูท้ ล่ี ้าค่าในการบาบัดดูแล รักษาโรคต่าง ๆ
ด้วยภาษาอีสานโบราณยากทีค่ นไทยรุ่นใหม่จะเข้าใจ และนับวันปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญด้านภาษา
อีสานโบราณ และหมอชาวบ้านมีจานวนลดลงตามอายุขยั ตลอดจนสมุนไพรทีม่ อี ยูใ่ นปา่ ธรรมชาติกาลังจะสูญหายไป
ตามจานวนพืน้ ทีป่ า่ ของไทยทีล่ ดลงไปทุกวัน
ั บนั ทาให้คนไทย
ดังนัน้ การปริวรรตคัมภีรย์ าใบลานอีสานทีบ่ นั ทึกไว้ดว้ ยภาษาอีสานโบราณเป็ นภาษาไทยปจจุ
ั
สามารถอ่านเข้าใจได้โดยง่าย และสามารถสืบค้นภูมปิ ญญาชาวบ้
านในการดูแลสุขภาพตามวิถที อ้ งถิน่ ว่า ในคัมภีรย์ าใบ
้
ลานอีสานมีความรู้ วิธคี ดิ และวิธปี ฏิบตั ใิ นการปองกันบาบัดรักษาโรคใดไว้บา้ ง อันจะเป็ นแนวทางในการอนุรกั ษ์
พัฒนาและสืบทอดองค์ความรูใ้ นการดูแลสุขภาพตามภูมปิ ญั ญาชาวบ้านอีสานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง
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เหมาะสม ตลอดจนองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จะเผยแพร่ในรูปของ ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอันจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อวงการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขอนามัยของผูค้ นทัง้ ในด้านสภาวะจิตและ
สุขภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนให้พง่ึ พาตนเอง เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งมันคงบนฐาน
่
ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
วิ ธีการดาเนิ นการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้วธิ กี ารศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative methods) แบบมีสว่ นร่วม (PAR – Participatory
Action Research) มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1.ระยะก่อนการวิจยั (Pre-research phase) ได้แก่ สารวจข้อมูลคัมภีรย์ าใบลานในภาคอีสานทีว่ ดั หรือ
สถาบันต่าง ๆ ได้เก็บบันทึกไว้ คัดเลือกคัมภีรย์ าใบลานอีสานทีย่ งั ไม่ได้ปริวรรต มีเนื้อหาและภาษาสมบูรณ์ทส่ี ดุ จานวน
ั บนั สารวจและคัดเลือกหมอชาวบ้านที่
1 ผูก ปริวรรตคัมภีรย์ าใบลานจากตัวอักษรอีสานโบราณเป็ นภาษาไทยปจจุ
ได้รบั การยอมรับจากประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด
โดยใช้เทคนิค Snow Ball สอบถามข้อมูลเรื่องภาษา ตารับยา วิธกี ารบาบัด รักษา และฟื้นฟูผปู้ ว่ ยทัง้ ในอดีตและ
ปจั จุบนั
2. ระยะของการวิจยั (Research phase) ได้แก่ สอบถามหมอชาวบ้านทีป่ ระชาชนให้ความเชือ่ ถือ ศรัทธา
และยอมรับ โดยใช้วธิ กี ารเลือกพืน้ ทีแ่ บบเจาะจง (Purposive Sampling) สัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth interview)
บันทึก (Field notes) และถ่ายภาพ เก็บข้อมูลสมุนไพรในท้องถิน่ ทีค่ มั ภีรย์ าใบลานกล่าวถึง
จัดเวทีชาวบ้านครัง้ ที่ 1 สนทนากลุ่ม (Focus group) เพื่อสอบถามชื่อโรค และอาการของโรค ตรวจสอบความถูกต้อง
ของภาษาทีป่ ริวรรต และสืบค้นภูมปิ ญั ญาชาวบ้านในการดูแลสุขภาพต่อไป
3.ระยะการจัดทาแผน (Planning phase) มีขนั ้ ตอน ดังนี้ จัดเวทีชาวบ้าน ครัง้ ที่ 2 ประชุมหมอชาวบ้าน
นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ในท้องถิน่ ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา การเก็บยา และปรุงยาทีป่ รากฏในคัมภีรย์ า
ั
ใบลานอีสาน วิเคราะห์องค์ความรูภ้ ูมปิ ญญาชาวบ้
านในการดูแลสุขภาพตามประเด็นทีค่ น้ หา (Topic ) แล้วอธิบาย
ความ ตีความ สรุปความ และรายงานผลการวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
ั
4. ระยะการนาแผนไปปฏิบตั ิ (Implementation Phase) ได้แก่ จัดทาสารสนเทศภูมปิ ญญาชาวบ้
านในการ
ดูแลสุขภาพทีป่ รากฏจากเอกสารใบลานเผยแพร่ในรูป ICT ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และรูปแบบต่าง ๆ
สรุปผล
คัมภีรย์ าใบลานอีสานบันทึกการป้องกัน บาบัด และรักษาโรคต่าง ๆ ตามวิถที อ้ งถิน่ ด้วยตัวอักษรธรรม
อีสานโบราณ มีตารับยา 331 ขนาน รักษาผูป้ ว่ ยด้วยโรคต่าง ๆ 8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรคระบบหู ตา คอ จมูก กลุ่มโรค
ระบบหายใจ กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหาร กลุ่มโรคทางเดินปสั สาวะ กลุ่มโรคระบบไหลเวียนของเลือด-ลม-น้าเหลือง
กลุ่มโรคผิวหนัง กลุม่ โรคมะเฮ็ง และกลุ่มโรคอื่น ๆ สมุนไพรทีใ่ ช้รกั ษามี 616 ชนิด แบ่งเป็ นพืชวัตถุ 527 ชนิด สัตว์
วัตถุ 57 ชนิด และธาตุวตั ถุ 52 ชนิด
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อภิ ปรายผล
ั
จากการวิเคราะห์คมั ภีรย์ าใบลานอีสานแสดงให้เห็นภูมปิ ญญาของชาวบ้
านในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ภูมิปัญญาในการเก็บยา ได้แก่ ประการแรก คือ ภูมปิ ญั ญาในการสงวนพันธุข์ องต้นยามิให้เสือ่ มสูญ
ในคัมภีรย์ าใบลานบันทึกว่า พืชสมุนไพรชนิดเดียวกันแต่ใช้สว่ นต่าง ๆ เป็ นยารักษาโรคแตกต่างกัน เช่น มะขาม
ยอดใช้รกั ษาอาการท้องผูก เมล็ดใช้ยาขับปสั สาวะ ใบใช้รกั ษาโรคนิ่วและยาปวดศีรษะ เปลือกใช้รกั ษาอาการปวดเมื่อย
ตามร่างกาย รากใช้เป็ นยารักษาโรคด่อย หรืออาการกล้ามเนื้อหมดแรง เป็ นต้น ดังนัน้ ชาวบ้านจึงเลือกเก็บยาเฉพาะ
ตามความต้องการโดยไม่ตอ้ งตัดหรือถอนต้นไม้ ประการทีส่ อง คือ ภูมปิ ญั ญาทีจ่ ะได้ตวั ยาทีม่ ฤี ทธิดี์ คัมภีรย์ าใบลาน
ระบุวธิ เี ก็บสมุนไพร ตามสถานทีก่ าหนด เช่น เครือฝาก(กาฝาก)จับไม้มอนจะได้พชื สมุนไพรรักษาโรคนิ่ว เก็บสมุนไพร
ให้ถูกชนิด หรือถูกส่วน เช่น ผักหวานบ้านใช้รกั ษาโรคเจ็บเสียดท้อง และโรคแสบหมากโหก (กรดไหลย้อน) เก็บพืชให้
ถูกสี เช่น ก้างปลาแดงใช้รกั ษาอาการไข้ ก้างปลาขาวใช้รกั ษาโรคตา เก็บสมุนไพรตามทิศ เช่น รากเอ็นอ้าให้เก็บทาง
ทิศตะวันออก การเก็บสมุนไพรเช่นนี้พบ ระยะเวลาในการเก็บยาจะเกีย่ วข้องกับสารสาคัญหรือปริมาณตัวยาในพืชแต่
ละเวลาจะแตกต่างกัน
ั้ น
2.ภูมิปัญญาในการปรุงยา คัมภีรย์ าใบลานอีสานระบุการปรุงยาไว้ เช่น ต้ม ดอง ฝน แช่ ปนเป็
ยาลูกกลอน เผา หลาม (บรรจุสมุนไพรในกระบอกไม้ไผ่แล้วนาไปเผา) ปิ้ ง (ย่างไฟ) ลาบ ดอง ยีย่อง (ขยี)้ คุลกิ า
(คลุกเคล้า) เป็ นต้น ซึง่ การปรุงยาแต่ละขนานกาหนดสัดส่วนของการใช้สมุนไพรไว้อย่างคร่าว ๆ ดังนัน้ การปรุงยาจึง
เป็ นเรื่องทีห่ มอชาวบ้านจะต้องใช้ความรอบรู้ ความชานาญ และระมัดระวังเป็ นพิเศษ เช่น สมุนไพรบางชนิดมีพษิ การ
ปรุงยาต้องรูจ้ กั การทาให้พษิ มีความพอดี อาทิ น้าเกีย้ ง (ยางต้นรัก) ใช้รกั ษาโรคคะยือ (หืดหอบ) เนื่องจากยางน้าเกีย้ ง
มีพษิ บางคนจะมีอาการแพ้และคันเมื่อสัมผัสร่างกาย หรือเข้าใกล้
หมอชาวบ้านมักจะเอาน้าเกีย้ งไปเผาไฟ หรือสตุ เสียก่อนเพื่อให้ยางน้าเกีย้ งมีพษิ อ่อนลงและมีสรรพคุณเป็ นยา
3. ภูมิปัญญาในการรับประทานยา ในคัมภีรย์ าใบลานอีสานบางขนานระบุว่า การให้ยาคนไข้ตอ้ งพิจารณา
วัยของคนไข้ อาทิ การรักษาโรคนิ่วถ้าเป็ นผูใ้ หญ่ให้กนิ ยา10 ปุบ (คา) เด็กให้กนิ 3 ปุบ ซึง่ การให้คนไข้รบั ประทานยา
ั บนั เนื่องจากคนไข้ในวัยเด็กน้าหนักตัวน้อย ร่างกายยังอ่อนแอ การใช้
ตามวัยนี้สอดคล้องกับตาราแพทย์แผนปจจุ
ปริมาณยาทีม่ ากจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ส่วนในกรณีทค่ี นไข้เป็นผูใ้ หญ่จะสามารถทนทานต่อฤทธิยาในปริ
มาณทีม่ าก
์
ได้ การทีก่ าหนดให้คนไข้รบั ประทานยาตามเวลา เช่น การรักษาโรคลงท้อง ให้รบั ประทานยา 2 เวลา คือ
รับประทานยาก่อนงาย (ก่อนอาหารเช้า) และก่อนเพล (ก่อนอาหารกลางวัน) เนื่องจากช่วงนี้ร่างกายกาลังท้องว่าง
เมื่อยาเข้าไปสูก่ ระเพาะอาหารยาจะดูดซึมเข้าสูก่ ระแสเลือดได้เร็วจะส่งผลต่อการรักษาได้ดี และยาบางขนานต้องให้กนิ
พร้อมกับอาหารเพื่อทีป่ ้ องกันการระคายเคืองต่อหลอดลมและกระเพาะอาหาร เช่น ลาบกบ รักษาโรคอาเจียนทีเ่ กิดจาก
การทีร่ ่างกายได้รบั ยาพิษ หรือยาเบื่อเมา
ั
นับว่าเป็ นภูมปิ ญญาของชาวบ้
านทีใ่ ช้อาหารเป็ นยาและใช้ยาเป็นอาหาร
4.ภูมิปัญญาในการดูแลป้ องกันบาบัดและรักษาโรค ในคัมภีรย์ าใบลานอีสานแสดงวิถใี นการดูแลรักษา
และบาบัดโรค 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะแรก คือ การรักษาและบาบัดผูป้ ว่ ยทีส่ ขุ ภาพไม่แข็งแรง เจ็บปว่ ย หรือร่างกาย
เสือ่ มเป็ นไปตามธรรมชาติ ชาวบ้านนิยมใช้การบาบัดและรักษาด้วยวิธธี รรมชาติ กล่าวคือ ใช้สมุนไพรประเภทพืช สัตว์
และธาตุทม่ี ใี นท้องถิน่ เช่น พริก พริกไทย ขิง ข่า กระเทียม ใบแมงลัก หญ้าหนวดแมว บอระเพ็ด ซึง่ สมุนไพรเหล่านี้
รักษาโรคสามัญได้ เช่น อาการสะอึก เป็ นลมในกระเพาะหรือลาไส้ อาการท้องผูก อาการท้องร่วง คัมภีรย์ าใบลานอีสาน
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ผูกนี้นบั ว่าเป็ นคู่มอื การดูแลรักษาสุขภาพของชาวบ้านทีไ่ ด้เลือกสรรสมุนไพรใกล้ตวั ในการรักษาโรคได้ เป็ นภูมปิ ญั ญา
ในการดูแลรักษาและบาบัดผูป้ ว่ ยทางร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ คนไข้ทป่ี ว่ ยโรคร้ายแรง เรือ้ รัง หรือมีอาการแสบ ร้อน
บริเวณบาดแผล ทุรนทุรายจากพิษของโรค หมอชาวบ้านจะใช้สมุนไพรรักษาอาการเจ็บปว่ ยด้านร่างกาย ขณะเดียวกัน
ก็จะใช้ คาถา พิธกี รรม ความเชือ่ และศรัทธาทางศาสนา สร้างความเชื่อมันให้
่ แก่ผปู้ ว่ ย ส่งผลให้ผปู้ ว่ ยบรรเทา หรือ
หายจากโรคหรือมีอายุยนื
5. ภูมิปัญญาในการควบคุมคุณธรรม หรือจรรยาหมอชาวบ้านในการประกอบวิชาชีพ ในคัมภีรย์ าใบ
ลานสอนคุณธรรมและควบคุมจรรยาบรรณของหมอชาวบ้าน 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก คือ หมอชาวบ้านจะต้อง
ไหว้ครู เชื่อว่าการไหว้ครูแล้วระลึกถึงคุณครูทป่ี ระสาทวิชาทางการแพทย์ให้แก่ตน จะทาให้การรักษาบังเกิดผลดี
นอกจากนี้หมอชาวบ้านจะไม่เรียกค่ารักษาแพงเกินไปเพราะจะเป็ นการซ้าเติมความทุกข์และความลาบากให้แก่คน
ยากไร้และญาติมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ในคัมภีรย์ าใบลานจึงระบุเงินค่ารักษาเอาไว้เพียงเล็กน้อย ส่วนคนไข้รายใดมีความ
ประสงค์จะจ่ายค่ารักษาให้มากกว่านี้ให้รบั ได้ตามกาลังศรัทธาของเขา หากหมอชาวบ้านคนใดจาเป็ นต้องรักษาคนไข้ท่ี
ปว่ ยหนัก จึงกาหนดให้ใช้คายหลวง (คายใหญ่) หากคนไข้ไม่หายหรือมีคนตายอย่าเอาค่ารักษา หากหมอชาวบ้านคน
ใดละเมิดกฎข้อนี้เชื่อว่าจะทาให้ฤทธิยาเสื
์ อ่ ม ชาวบ้านจะไม่มาใช้บริการอีกซึง่ จะมีผลเสียต่ออาชีพของหมอชาวบ้าน
ต่อไป คุณธรรมของหมอชาวบ้านทีป่ รากฏในคัมภีรย์ าใบลานอีสานนี้สอดคล้องกับจรรยาเภสัชกรรมไทย คัมภีรย์ าใบ
ลานอีสานจึงเป็ นเสมือนคู่มอื การดูแลสุขภาพของชาวบ้านและเป็ นตาราทางการแพทย์แผนไทยฉบับชาวบ้านทีร่ วบรวม
องค์ความรูท้ างการแพทย์แผนไทยแบบองค์รวม นอกจากนี้คมั ภีรย์ าใบลานอีสานยังให้ความรูใ้ นการป้องกัน บาบัดและ
รักษาผูป้ ว่ ยด้วยการแพทย์แบบองค์รวม ด้วยการใช้คาถา การประกอบพิธกี รรมทางศาสนามาเป็ นพลังจิต สร้างสมาธิ
สร้างศรัทธา
ความเชื่อมันในการรั
่
กษา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการอบรมการอ่านอักษรอีสานโบราณเพื่ออนุรกั ษ์และขยายองค์ความรูใ้ นคัมภีรย์ าใบลานอีสานใน
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย กลุ่มเยาวชน นักศึกษาและประชาชนทีส่ นใจ ก่อนที่
ผูเ้ ชีย่ วชาญในเรื่องอักษรอีสานโบราณ และหมอชาวบ้านอีสานทีม่ อี ายุมากจะชราภาพ และสิน้ ชีวติ ไปจนหมด
2. ควรจัดทาสารานุกรมสมุนไพรอีสานและวิธกี ารรักษาสุขภาพแบบองค์รวมทีป่ รากฏในคัมภีรย์ าใบลานอีสาน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านภาษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ด้านการแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทยต่อไป
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The Satisfaction of Elders in Elderly Allowance Service of Mueang Kalasin Municipality,
Mueang District, Kalasin Province.
มนธิดา คาก้อน1,วิทยา เจริญศิร2ิ ทรงศักดิ ์ จีระสมบัต3ิ และยุภาพร ยุภาศ4
Montida Kamkon,1 Witaya Charoensiri,2 Songsak Jeerasombat3 and Yupaporn Yupas4
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพ
ผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
ให้บริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แก่ ผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั เบีย้ ยังชีพจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จานวน 342 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified
Random Sampling) เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
จานวน 35 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก รายข้อตัง้ แต่ .31 ถึง .77 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .95 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตทิ ดสอบค่า t-test (Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า
1. ผู้สูงอายุมคี วามพึงพอใจต่ อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสุภาพและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านสถานที่และสิง่ แวดล้อม ด้านทางเลื อกในการปรึกษาหารือ ด้านความเข้าใจในการแก้ไข
ข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพ และความคุม้ ค่า ด้านกาหนดข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผย และด้านมาตรฐานของการ
บริการ
2. ผู้สูงอายุท่มี เี พศต่างกันและอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ข้อเสนอแนะต่อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ
เจ้าหน้าที่ ควรมีความสุภาพเรียบร้อย ยิม้ แย้มแจ่มใส เอาใจใส่ต่อผูส้ งู อายุอย่างใกล้ชดิ และให้บริการด้วยความกระชับ
รวดเร็ว โดยตรงถึงบ้านหรือมีบริการรับ -ส่ง ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจ่ายเบี้ยยังชีพและอื่น ๆ ทุกชุมชน
ตลอดทัง้ ให้เจ้าหน้าทีศ่ กึ ษาระเบียบกฎหมายให้ชดั เจน และเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดใด ๆ ควรรีบแก้ไขปญั หาโดยเร็ว
คาสาคัญ : ความพึงพอใจ ผูส้ งู อายุ เบีย้ ยังชีพ
1
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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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บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจการปกครองไปสู่ทอ้ งถิน่
กาหนดไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพืน้ ฐาน แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 ข้อ 3 ที่
กาหนดให้ต้องกระจายอานาจให้ทอ้ งถิน่ พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้อ งถิ่นได้เอง พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
ระบบสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการตลอดโครงสร้างพื้นฐาน สารสนเทศในท้องถิ่นให้ทวถึ
ั ่ งและเท่าเทียมกันทัว่
ประเทศ รวมทัง้ พัฒนาจังหวัดทีม่ คี วามพร้อมให้เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ขนาดใหญ่ โดยคานึงถึงเจตนารมณ์
ของประชาชนในจังหวัดนัน้ นอกจากนัน้ ในหมวด 14 จานวน 10 มาตรา ตัง้ แต่มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 ได้แสดงให้
เห็นว่ารัฐจะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่ทอ้ งถิน่ ตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ หลายย่อมมีอสิ ระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะโดยรัฐบาลเป็ นผูก้ ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เท่าทีจ่ าเป็ นภายในกรอบของกฎหมาย และเพื่อกระจายอานาจให้แก่ทอ้ งถิน่ เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง (รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 2550 : 22,112-116)
ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมีสาระสาคัญใน 4 แนวทางหลัก ได้แก่ แนวทางทีห่ นึ่ง การคุม้ ครอง ส่งเสริม และการ
ขยายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเต็มที่ แนวทางทีส่ อง ได้แก่ ลดการผูกขาดอานาจรัฐ เพิม่ อานาจประชาชน และ
ส่งเสริมการกระจายอานาจ แนวทางทีส่ าม การทาให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม และ แนวทางที่
สี่ ได้แก่ การทาให้องค์กรตรวจสอบมีอสิ ระ เข้มแข็ง และทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเป็ นงาน
สวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งและเป็ นนโยบายทีร่ ฐั บาลได้กาหนดขึน้ เพื่อเป็ นการให้สวัสดิการแก่ผสู้ งู อายุ และระบบการ
จัดบริการทางสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน รวมทัง้ การป้องกัน แก้ไขปญั หาและนาสูก่ าร
พัฒนาสังคม ในด้านผูส้ งู อายุได้กาหนดให้บุคคลซึง่ มีอายุเกินหกสิบปี บริบูรณ์และไม่มรี ายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มี
สิทธิได้รบั สวัสดิการ สิง่ อานวยความสะดวกอันเป็ นสาธารณะอย่างสมศักดิศรี
์ และความช่วยเหลือทีเ่ หมาะสมจากรัฐ และ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมสี ทิ ธิได้รบั เบีย้ ยังชีพเป็ นรายเดือนอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรมจากรัฐ เมื่อเกิดการกระจายอานาจการ
ปกครองและการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อการกระจายอานาจการบริหารให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ภารกิจหลักของการปกครองและการบริหาร จึงอยู่ทก่ี ารจัดการด้านสวัสดิการสังคมของท้องถิน่ บทบาทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในบริบทของการจัดสวัสดิการสังคม ถือว่าเป็ นงานในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีจ่ าเป็ น จึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ไม่เฉพาะด้วยเป็ นภารกิจในหน้าทีต่ ามกฎหมายเท่านัน้ แต่เป็ นภารกิจหน้าทีค่ วามสัมพันธ์ทาง
สังคมของผูอ้ ยู่ในบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีพ่ งึ มีต่อญาติพ่นี ้องและคนในชุมชนของตน (รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 2550 : 22-25)
ประกอบกับในรายละเอียดของการกระจายอานาจตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ในหมวด 1 มาตรา 12 ได้กาหนดอานาจในการจัดบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หมวด 2 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เด็ก สตรี คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส และในมาตรา 30 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามพร้อมในการรับถ่าย
โอนอานาจภารกิจให้ดาเนินการภายใน 4 ปี และให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 ปี สาหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีย่ งั ขาดความพร้อม แผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดแนวทาง
การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการถ่ายโอนภารกิจได้กาหนดไว้ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน (2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ (3) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ (4) ด้านการ
วางแผนส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว (5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อม (6) ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึง่ จะเห็นได้ว่าภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวติ นัน้ ได้แบ่งเป็ นกลุ่มภารกิจ คือ
(1) การส่งเสริมอาชีพ (2) งานสวัสดิการสังคม ซึง่ ได้แก่ การสังคมสงเคราะห์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชราด้อย
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โอกาส (3) งานนันทนาการ เช่น การส่งเสริมกีฬา การจัดสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ (4) ด้านการศึกษาทัง้ ในและนอก
ระบบ (5) การสาธารณสุข (6) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกีย่ วกับทีอ่ ยู่อาศัย โดยระบุชดั เจนว่าใน
ด้านงานสวัสดิการสังคมและการจัดการศึกษานัน้ เป็ นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องทา โดยได้มกี าร
กาหนดระยะเวลาในการถ่ายโอนงานดังกล่าวเป็ น 2 ช่วง คือ ในช่วง 4 ปี แรก (พ.ศ.2544-2547) ช่วงทีส่ องระยะเวลา 1
-10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) ผลการถ่ายโอนงานในช่วง 4 ปี แรกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้รบั การถ่ายโอนงานไปแล้ว
เช่น การสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุได้รบั มอบภารกิจการถ่ายโอนในปี งบประมาณ 2544 - 2545 (ฐิตริ ตั น์ ดิศโยธิน.
2550 : 4)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทหน้าทีใ่ นการให้บริการสาธารณะ รวมถึง
จะต้องปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจทีไ่ ด้รบั การถ่ายโอนในการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองท้องถิน่ ในปี พ.ศ. 2542
การดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ เริม่ ดาเนินงานมีผสู้ งู อายุได้รบั เบีย้ ยังชีพ จานวน 550 คน จ่าย
เบีย้ ผูส้ งู อายุปีละ2 ครัง้ ๆ ละ 6 เดือน ๆ ละ 300 บาท เป็ นเงิน 1,800 บาทต่อครัง้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบ ให้ปรับเพิม่ เงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพจาก 300 บาท เป็ น 500 บาท กรมส่งเสริมส่วนท้องถิน่ ได้จดั สรร
งบประมาณให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอจากจานวนผูอ้ ายุทเ่ี พิม่ ขึน้ ทุกปี
กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2552 โดยกาหนดคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุตอ้ งเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้าม คือ 1) มีสญ
ั ชาติไทย 2) มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตามทะเบียนบ้าน 3) มีอายุหกสิบปี
บริบรู ณ์ขน้ึ ไป ซึง่ ได้ลงทะเบียน และยื่นคาขอรับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 4)ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อน่ื ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้แก่ ผูร้ บั เงิน
บานาญ เบีย้ หวัด บานาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูส้ งู อายุทอ่ี ยูใ่ นสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูไ้ ด้รบั เงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจาหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นทีร่ ฐั หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ จัดให้เป็ นประจา ยกเว้นผูพ้ กิ ารและผูป้ ว่ ยเอดส์ กระทรวงมหาดไทย. 2552 : 6) ปจั จุบนั เทศบาล
เมืองกาฬสินธุม์ ผี สู้ งู อายุทม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนมีสทิ ธิจะได้รบั เงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นจานวน
2,322 คน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2554 : ไม่มเี ลขหน้า)
ในด้านการให้บริการสาธารณะ การบริการ จึงถือได้ว่าเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ต่อการดาเนินงาน ในด้านต่าง ๆ
เพราะการบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการดาเนินการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื ทัง้ ในงานของภาคราชการและ
ภาคธุรกิจเอกชน การพัฒนาคุณภาพการบริการต้องทาพร้อมกันทัวทั
่ ง้ องค์กร เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพและการ
สร้างความเป็ นเลิศ ในการบริการเป็ นปจั จัยสาคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนในองค์กร ต้องถือเป็ นความรับผิดชอบ
ร่วมกัน มิฉะนัน้ ผูม้ าใช้บริการก็จะไม่เกิดความพึงพอใจและประทับใจ โดยเฉพาะการบริการประชาชน ตรงตามความ
ต้องการของผูม้ าใช้บริการให้ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน ผูใ้ ช้บริการเกิดความพึงพอใจ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ. 2549 : 4)
ถึงแม้ว่าผูป้ ฏิบตั งิ านหรือผูเ้ กีย่ วข้องมีความพยายามทีจ่ ะให้บริการเป็ นอย่างดีเพียงใดก็ตาม จากการรวบรวม
สถิติ เรื่องร้องเรียนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และของสานักงานท้องถิน่ จังหวัดกาฬสินธุ์
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2553 ถึง ปี พ.ศ. 2554 พบว่า ยังมีการร้องเรียนเกีย่ วกับเรื่องเบีย้ ยังชีพอยู่บ่อยครัง้ โดยเรื่องทีร่ อ้ งเรียน
ส่วนมากเป็ นเรื่องเกีย่ วกับการเลือกปฏิบตั กิ ารรับเบีย้ ยังชีพ ความไม่เป็ นธรรมในการรับเบีย้ ยังชีพเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ่อ
ผูส้ งู อายุไม่เท่าเทียมกัน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2554 : ไม่มเี ลขหน้า)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ นผู้ปฏิบตั ิงานในสานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มสี ่วน
ร่วมในการประสานงานและอื่น ๆ เกีย่ วกับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อ
การบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงและพัฒนาในการให้บริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูส้ ูงอายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ และชุมชนทีอ่ ยู่อาศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุมคี วาม พึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับ ปานกลาง
2. ผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุทม่ี เี พศต่างกัน และชุมชนทีอ่ ยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ (Independent variables) ได้แก่ ข้อมูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุทงั ้ 38 ชุมชนในเขต
พืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบหลักการปฏิบตั ริ าชการเพื่อบริการประชาชน 7 ด้าน คือ
ด้านมาตรฐานของการบริการ ด้านกาหนดข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผย ด้านทางเลือกในการปรึกษาหารือ ด้านความ
สุภาพและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน ด้านความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาด ด้านประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า ด้านสถานที่
และสิง่ แวดล้อม
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (Survey research)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ ผู้สงู อายุท่รี บั เบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2554 จานวน 2,322 คน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2554 : ไม่มเี ลขหน้า)
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2554 จานวน 342 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการคานวณโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่
(Yamane,Taro. 1973 : 727) ได้มาโดยการสุม่ แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random Sampling โดยการจับสลาก จากรายชื่อผูส้ งู อายุในแต่ชุมชน โดยกระทาตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.1 กาหนดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
2.2 จาแนกจานวนประชากรแยกเป็ นชุมชน
2.3 ทาการเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ตามสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่าง
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เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถามทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งระดับความพึงพอใจของผูส้ งู อายุ เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามวิธกี ารของลิเคิรท์ (Likert) มี 5 ระดับ คือ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขัน้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. น าแบบสอบถามที่ป รับ ปรุง แก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่า น เพื่อ พิจ ารณาหาดัช นีค วามสอดคล้ อ ง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและความเที่ยงตรงเรื่องเนื้อหา (Content Validity) ความถูกต้อง
รูปแบบแบบสอบถาม (Format) และใช้ภาษา (Wording) เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of item-Objective Congruence หรือ IOC)
2. นาแบบสอบถามมาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญโดยปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษา
การวิจยั และพิจารณาหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยวิธกี ารหาค่า IOC
(Index of Item-objective congruence) พบว่าทุกข้อมีค่า IOC ตัง้ แต่ .67 ขึน้ ไป
3. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการปรับปรุงไปทดลองใช้ (Try out) กับผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 40 คน แล้วนามาหาอานาจจาแนกรายข้อ ด้วยค่า
สัมประสิทธิสหสั
่ ง้ แต่ .31 ถึง .77 และหาค่าความเชื่อมันของ
่
์ มพันธ์อย่างง่าย (Item total Correlation) ได้ค่าความเชื่อมันตั
แบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(coefficient Alpha) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความ
์
เชื่อมัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .95
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. คัดเลือกผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือจากประธานชุมชน ทัง้ 38 ชุมชน เป็ นผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั
2. นัดประชุมผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ทัง้ 38 หมู่บา้ น ในวันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพื่อชีแ้ จงวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น
การชีแ้ จงเกีย่ วกับการตอบแบบสอบถาม และการกรอกข้อมูล ซึง่ ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั เข้าใจดีทุกคน
3. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้ผชู้ ่วยผูว้ จิ ยั แต่ละชุมชน จานวน 342 ชุด เพื่อให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละชุมชน ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2554 โดยผูว้ จิ ยั นัดเก็บแบบสอบแบบถามส่งคืนหลังจากแจกแบบสอบถาม
ภายใน 5 วัน
4. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ด้วยตนเอง โดยได้รบั แบบสอบถามกลับคืนครบตามจานวน
342 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ตามลาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ส้ งู อายุทต่ี อบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์โดยการคานวณหาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม เป็ นรายด้าน
และรายข้อ และการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูส้ งู อายุต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ เี พศต่างกันใช้ t-test (Independent Samples) และชุมชนทีอ่ ยู่อาศัยต่างกัน วิเคราะห์โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One–Way ANOVA)
ตอนที่ 3 ประมวลความคิดเห็นและข้อ เสนอแนะของผูส้ ูงอายุต่อการบริการเบี้ยยังชีพ นามาวิเคราะห์เนื้อหาและ
เรียงลาดับความถีใ่ นแต่ละประเด็นแล้วนาเสนอโดยการพรรณนาความ
ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั มีดงั นี้
1. ผูส้ ูงอายุมคี วามพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความสุภาพและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน ด้านสถานที่และสิง่ แวดล้อม ด้านทางเลือกในการปรึกษาหารือ ด้านความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้านประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า ด้านกาหนดข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผย และด้านมาตรฐานของการบริการ
2. ผูส้ งู อายุทม่ี เี พศต่างกันและอาศัยอยู่ในชุมชนต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
3. ข้อเสนอแนะต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ คือ เจ้าหน้าที่
ควรมีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใส เอาใจใส่ต่อผู้สูงอายุอย่างใกล้ชดิ และการให้บริการด้วยความกระชับ
รวดเร็ว โดยตรงถึงบ้านหรือมีบริการรับ-ส่ง ให้มกี ารประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจ่ายเบีย้ ยังชีพและอื่น ๆ อยู่บ่อย ๆ ให้
ทัวถึ
่ งทุกชุมชน ตลอดทัง้ ให้เจ้าหน้าทีศ่ กึ ษาระเบียบกฎหมายให้ชดั เจน และเมื่อมีขอ้ ผิดพลาดใด ๆ ต้องรีบแก้ไขปญั หา
โดยเร็ว
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้ มีขอ้ ค้นพบทีเ่ ป็ นประเด็นสาคัญสมควรนามาอภิปรายดังนี้
1. สมมติฐานที่ 1 ความพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษา พบว่า
1.1 ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะว่า ในการดาเนินให้บริการ
เบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นัน้ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยคณะผู้บริหาร
ท้องถิน่ ทีจ่ ะให้การช่วยเหลือให้ผสู้ งู อายุมสี วัสดิการและการเป็ นอยู่ทด่ี ขี น้ึ จึงมีนโยบายซึง่ ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เมื่อวันเข้ารับตาแหน่ งนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ว่าจะให้การช่วยเหลือผู้สงู อายุดว้ ยการสนับสนุ นการ
สร้างความมันคงในกลุ
่
่มผู้สูงอายุ โดยจัดเบี้ยยังชีพสาหรับผู้สูงอายุ ตามที่ระเบียบกาหนด รวมทัง้ ส่งเสริมการนา
ศักยภาพของผู้สูง อายุม าใช้ในการพัฒนาท้อ งถิ่นและถ่ ายทอดภูมิ ปญั ญาท้องถิ่น โดยเทศบาลได้มีคาสังแต่
่ งตัง้ และ
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มอบหมายหน้าทีใ่ ห้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบการดาเนินงานเกีย่ วกับเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุไว้อย่างชัดเจน
โดยได้มกี ารวางแผนและกาหนดแนวทางการดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าทีไ่ ด้ดาเนินการเป็ น
ประจาทุก ๆ เดือน นอกจากนัน้ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ยังได้กาชับให้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ผู้เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ให้บ ริก ารเบี้ย ยัง ชีพ ผู้สูง อายุ ข องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตงั ้ ใจปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็ม
ศักยภาพ ด้วยความเต็มใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ในการให้บริการขัน้ พืน้ ฐาน กับทุกคน
เพื่อให้กาลังใจแก่ผสู้ งู อายุ ทัง้ ยังขอความร่วมมือและกาชับให้ดแู ลผูส้ งู อายุทด่ี อ้ ยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มทีม่ อี ายุมากและ
สุขภาพไม่แข็ง แรง ไม่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวก ได้แจ้งความจานงว่าประสงค์จะให้พ นักงานเทศบาลหรือ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการเบีย้ ยังชีพได้ในช่องทางใดบ้างเพื่อความสะดวก เช่น นาส่งเบีย้ ยังชีพถึงบ้าน หรือจะโอนเข้าบัญชี
ธนาคารของผูส้ งู อายุรายนัน้ ๆ ซึง่ ในการดาเนินงานแต่ละครัง้ ได้มกี ารสรุปและประเมินผลผลการปฏิบตั งิ านแต่ละครัง้
ว่ามีปญั หาอุปสรรค มีขอ้ พกพร่องในประเด็นใดทีส่ มควรนาไปปรับปรุงในครัง้ ต่อ ๆ ไป แล้วเสนอต่อคณะผูบ้ ริหารได้
รับทราบเป็ นระยะ ๆ เท่าทีผ่ ่านมาก็ได้ดาเนินการมาด้วยความเรียบร้อยด้วยดีเสมอมาได้รบั คาชมเชยจากผู้ สงู อายุอยู่
เสมอ ด้วยเหตุ น้ี จึงทาให้ผู้สูงอายุมคี วามพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับอรอนสัน หาระสาร (2550 : 47) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจ
ของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั สวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศกึ ษาตาบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง พบว่า ความ พึง
พอใจของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั สวัสดิการและได้รบั บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับสุดใจ เปลีย่ นพล (2550 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ทาการศึกษา เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการของเทศบาลตาบล โคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ที่พบว่า ระดับความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และยังสอดคล้องกับ ลัคณา แสนภักดี (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ที่พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ
เทศบาลตาบลหัวขวาง อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับอมรรัตน์ วงค์
ไชยสิทธิ ์ (2550 : 3, 81) ที่ได้ศกึ ษาความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการให้บริการของเทศบาลตาบล สบปราบ
อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง พบว่า ความ พึงพอใจของประชาชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับเนณัฐชา
จีรพัฒนพงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการดาเนินงานสวัสดิการสังคม ด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา พบว่า ผูส้ ูงอายุ เห็นว่ามีการ
ดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์การบริหารส่วนตาบล ยางตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก
1.2 ผู้สูง อายุมีความพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทีผ่ ลการวิจยั เป็ นเช่นนี้อาจจะเป็ นเพราะว่า ในการให้บริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุน์ นั ้ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องได้ได้ตงั ้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความ เต็มใจ ยิม้ แย้มแจ่มใส มีความเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบตั ใิ นการให้บริการขัน้ พืน้ ฐานกับ
ทุกคน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้ผู้สงู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการบริการเบี้ยยัง ชีพของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับ อรอนสัน หาระสาร (2550 : 47)
ทีไ่ ด้ศกึ ษาความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั สวัสดิการจากองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศกึ ษาตาบลบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง ทีพ่ บว่า ความพึงพอใจของผูส้ งู อายุทไ่ี ด้รบั สวัสดิการและได้รบั บริการจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านฉาง ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับเนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์การบริหาร ส่วนตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา
พบว่า ผูส้ งู อายุ เห็นว่ามีการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์การบริหารส่วนตาบลยางตลาด
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก
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2. สมมติฐานที่ 2 ผูส้ งู อายุทร่ี บั เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ ทีม่ เี พศ และชุมชนที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผู้สงู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ผลการศึกษา
พบว่า ผูส้ งู อายุ ทีม่ เี พศ และชุมชนทีอ่ ยู่อาศัยแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ าน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ในการ
ให้บริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้มคี าสัง่
แต่งตัง้ และมอบหมายหน้าทีใ่ ห้พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าทีผ่ เู้ กีย่ วข้องรับผิดชอบเกีย่ วกับ การดาเนินงานบริการเบีย้
ยังชีพผูส้ งู อายุไว้อย่างชัดเจน โดยได้มกี ารวางแผนงาน กาหนดแนวทางการดาเนินงานทีช่ ดั เจน เพื่อให้พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการเป็ นประจาทุก ๆ เดือน ดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ทัง้ นี้ ผูม้ ี ส่วนเกี่ยวข้องก็ได้มคี วามพยายามและ
ตัง้ ใจทีจ่ ะให้บริการเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุดว้ ยความเต็มใจ โดยไม่เลือกปฏิบตั วิ ่าผูส้ งู อายุจะเป็ นชายหรือหญิง หรือจะอาศัย
อยู่ชุมชนใด ๆ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ก็จะปฏิบตั เิ ป็ นแนวเดียวกัน ด้วยเหตุน้ี จึงทาให้ผสู้ งู อายุทม่ี เี พศ และ
อาศัยอยู่ในชุมชนทีต่ ่างกัน จึงมีความพึงพอใจ ต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันซึง่ สอดคล้องกับ เนณัฐชา จีรพัฒนพงศ์ (2553 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการดาเนินงานสวัสดิการ
สังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์การบริหารส่วนตาบลยางตลาด อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการศึกษา
พบว่า ผูส้ งู อายุ ทีม่ เี พศ แตกต่างกัน เห็นว่ามีการดาเนินงานสวัสดิการสังคมด้านเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ยางตลาด ไม่แตกต่างกันและสอดคล้องกับ ฐิตริ ตั น์ ดิศโยธิน (2550 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาบทบาทองค์การ
บริหารส่วนตาบลทีม่ ตี ่อการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุในชุมชน กรณีศกึ ษาจังหวัดหนองคาย พบว่า ประชากรทีม่ เี พศ ต่างกันมี
ผลต่อบทบาทการจัดสวัสดิการผูส้ งู อายุ ในชุมชนไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจยั ไปใช้
จากการวิจยั ครัง้ นี้พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในประเด็นทีม่ คี วามพึงพอใจ น้อยกว่าข้ออื่น ๆ ในแต่ละ
ด้าน คือ
1. ด้านมาตรฐานของการบริการ เจ้าหน้าที่ควรให้บริการอย่างยิม้ แย้มแจ่มใสอยู่เสมอ และเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่าง
รวดเร็ว
2. ด้านกาหนดข้อมูลข่าวสารและการเปิ ดเผยเจ้าหน้าทีค่ วรติดป้ายชื่อขณะปฏิบตั งิ าน เป็ นประจา
3. ด้านทางเลือกในการปรึกษาหารือ สานักงานควรจัดให้มตี ูแ้ สดงความคิดเห็น
4. ด้านความสุภาพและการช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน เจ้าหน้าทีค่ วรมีมนุษยสัมพันธ์
5. ด้านความเข้าใจในการแก้ไขข้อผิดพลาด เจ้าหน้าทีค่ วรชีแ้ จงเหตุผลเมื่อบริการให้ไม่ตามระยะเวลา
6. ด้านประสิทธิภาพและความคุม้ ค่า เจ้าหน้าทีค่ วรคอยดูแลผูส้ งู อายุอย่างใกล้ชดิ
7. ด้านสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อม ควรจัดบริการห้องน้าอย่างเพียงพอ
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรนาไปเป็ นข้อสารสนเทศในการวางแผน ในการปรับปรุง
และพัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง ให้สามารถดาเนินงานในประเด็นดังกล่าว ให้มปี ระสิทธิภาพให้มากขึน้ และเกิดประโยชน์สูงสุด กับ
ผูส้ งู อายุ ทัง้ นี้ เพื่อให้ผสู้ งู อายุ มีความพึงพอใจต่อการบริการเบีย้ ยังชีพของเทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุใ์ ห้
มากทีส่ ดุ
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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
province.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 2)
เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ น ต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
เทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตาม ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
เทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นในเขตเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 16 หมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ น
ละ 8 คน รวมจานวน 128 คน จาแนกตามประเภท และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย ได้แก่ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น
โดยตาแหน่ง และมาจากการเลือก โดยใช้วธิ สี ุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้คอื แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าซึง่ มีความเชื่อมัน่ .94 สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งแบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ โดยใช้ t – test (Indepent-Samples) และ F – test (
One - way ANOVA) โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาลบสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ จาแนกเป็นราย
ด้าน 5 ด้าน
1

นักศึกษาปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
P.h.D.,D.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
3
D.P.A (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
4
M.P.A. (รัฐประศาสนศาสตร์) อาจารย์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2
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พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อยได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยอาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ ปี ระเภทของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ ้านต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาลบสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกเป็นรายด้านได้แก่ แผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน ควรมีการสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตทุกสาย ควรสร้างทางระบายน้ า
ตามถนนภายในหมู่บา้ น และ ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่ า้ น แผน
ยุทธศาสตร์ดา้ นชุมชนและสังคม ควรเพิม่ การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมากขึน้ และควรแก้ไขปญั หาความ
ยากจนแก่ประชาชน แผนงานพัฒนาด้านสังคม ควรเพิม่ การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และควรส่งเสริมอาชีพ
ให้ผพู้ กิ าร แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรมีการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียน
ควรส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้มากขึน้ และ ควรส่งเสริมการกีฬาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แผนยุทธศาสตร์
ด้านการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ พบว่า ส่งเสริมให้มเี วทีการมีส่วนร่วมประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิน่ รณรงค์การใช้สทิ ธิเลือกตัง้ ของประชาชนทุกครัง้ ทีม่ กี ารเลือกตัง้ จัดโครงการอบรมประชาชน
เกีย่ วกับการเมือง และจัดอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิน่
คาสาคัญ : ความคิ ดเห็น
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.
บทนา
การปกครองของไทยได้รบั การปรับเปลีย่ นและพัฒนามาตามลาดับ โดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 บัญญัตใิ ห้รฐั จะต้องให้ความเป็ นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิน่ และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นหน่ วยงานหลักในการจัดทาบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปญั หาในพืน้ ที่ ในด้านอานาจหน้าทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ มาตรา 283 บัญญัตใิ ห้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มีอานาจหน้าทีโ่ ดยทัวไปในการดู
่
แลและจัดทาบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิน่ และมีความเป็ นอิสระในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึง
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ย่อมได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนให้มคี วามเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิน่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิน่ ให้
จัดบริการสาธารณะให้ครบถ้วนตามอานาจหน้าที่ จัดตัง้ หรือร่วมกันจัดตัง้ องค์การเพื่อการจัดทาบริการ
สาธารณะตามอานาจหน้าที่ เพือ่ ให้เกิดความคุม้ ค่าเป็ นประโยชน์ และให้บริการแก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ . 2543 : 10)
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กระทรวงมหาดไทยในฐานะผูก้ ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ประกาศใช้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และได้ยกเลิก
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
พ.ศ. 2546 โดยระเบียบดังกล่าวมีสาระสาคัญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ แสดงวิสยั ทัศน์ พันธะกิจและจุดมุง่ หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน โดยให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม ของประชาชน เพื่อการวางแผน
เป็ นการพิจารณาและกาหนดแนวทางการปฏิบตั งิ าน ให้บรรลุเป้าหมายทีป่ รารถนาเปรียบเสมือนเป็นสะพาน
เชื่อมโยงระหว่างปจั จุบนั กับอนาคต เป็นการคาดการณ์สงิ่ ทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ ฉะนัน้ การวางแผนจึงเป็น
กระบวนการทางสติปญั ญาทีพ่ จิ ารณา กาหนดแนวทางการดาเนินงานทีด่ ที ส่ี ุดสาหรับอนาคต เพื่อให้
องค์การบรรลุผลทีป่ รารถนา การวางแผนจึงมีความเกีย่ วข้องกับการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและตัดสินใจ
เลือกแนวทางการดาเนินงานทีด่ ที ส่ี ุดโดยผ่านกระบวนการคิดก่อนทา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ . 2543
: 10-11)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548
จึงกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ โดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลกั ษณะเป็นการกาหนด
รายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาทีจ่ ดั ทาขึน้ สาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึง่ มีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุม โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีลกั ษณะ
เป็นการเปลีย่ นแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั จิ ริง โครงการหรือกิจกรรมสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา และสามารถบรรลุตามวิสยั ทัศน์การพัฒนาทีต่ งั ้ ไว้ เพื่อเป็นเครือ่ งมือในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพื่อให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ . 2543 : 11)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาถือได้ว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิง่ ในการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อแก้ไขปญั หาและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้อยูด่ มี สี ุขโดยเป็ นการ
กาหนดรายละเอียดวิธดี าเนินงานและแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถบรรลุผลสาเร็จดังที่
มุง่ หวังไว้ ทัง้ นี้ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานัน้ ต้องอาศัยหลักวิชาของศาสตร์แขนงต่างๆทัง่
สังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการคิดอย่างมีเหตุมผี ลและเป็นระบบอาศัยข้อมูลต่างๆเป็นเครือ่ งมือใน
การวิเคราะห์ทงั ้ ผลดีผลเสีย ปจั จัยภายนอกและภายในและทัง้ นี้ตอ้ งคานึงถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบ
ต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เพื่อกาหนดเป็ นยุทธศาสตร์การพัฒนาทีส่ มบูรณ์ท่สี ุดและมีความสอดคล้องกับนโยบาย
และสามารถนานโยบายทีคณะผูบ้ ริหารกาหนดนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิน่ ได้ (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ . 2543 : 12)
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อเทศบาลตาบลสงเปลือยอย่างยิง่ ทัง้ นี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาทีม่ งุ่ ไปสู่สภาพการณ์ทต่ี อ้ งการให้เกิดขึน้ ในอนาคตเป็นกรอบใน
การกาหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยให้มงุ่ ไปสู่สภาพการณ์อนั พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
การเปลีย่ นแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนา ของเทศบาลตาบลสงเปลือย ทีต่ ้องกาหนดถึง
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สภาพพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการพัฒนา และแนวทางทีจ่ ะทาให้บรรลุถงึ สภาพการณ์นนั ้ ฉะนัน้ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยจึงเป็ นการกาหนดทิศทางในอนาคตของเทศบาล โดยกาหนดตาม
สภาพการณ์ทเ่ี ป็ นจริงเพื่อกาหนดความต้องการ แนวทางแก้ไขปญั หา และแนวทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ
ตามอานาจหน้าที่ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลรอบด้าน และเป็นระบบหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อทีจ่ ะใช้เป็นเครือ่ งมือในการบริหารราชการของเทศบาลตาบลสงเปลือย
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั
การจัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และได้รบั การ
ประกาศยกฐานะเป็นเทศบาลตาบล อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ.2496 ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรือ่ งการจัดตัง้ องค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
เทศบาลตาบลสงเปลือย ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และบรรดาข้อบัญญัติ แผนพัฒนาต่างๆ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสงเปลือยทีไ่ ด้บงั คับใช้อยู่ก่อนแล้วคงใช้บงั คับได้ต่อไป จนกว่าจะมีการตราเทศ
บัญญัตใิ นเรือ่ งนัน้ ขึน้ มาใหม่
ดังนัน้ ตามอานาจหน้าทีข่ องเทศบาลตาบลสงเปลือยในการพัฒนาตาบลยังคงดาเนินการตาม
แผนพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยอย่างต่อเนื่องทัง้ ในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม โดย
กาหนดการบริหารให้มคี วามโปร่งใสและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทอ้ งถิน่ แผนพัฒนาสามปีเป็ นการดาเนินงาน
นาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลสงเปลือย ถือเป็น
หัวใจหลักของการกาหนดแผนพัฒนาและการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 คณะผูบ้ ริหาร
เทศบาลตาบลสงเปลือยได้มกี ารกาหนดนโยบายพัฒนาตาบลเพื่อสามารถนาแผนงานไปสู่การปฏิบตั โิ ดยวาง
เป็นแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาตังแต่
่ ท่ไี ด้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตาบลสงเปลือยวันที่ 18
มีนาคม 2553 โดยมีแผนงานทัง้ หมดจานวน 5 ด้าน ซึง่ ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน และสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ซึง่ เทศบาลตาบลสงเปลือยได้มกี ารจัดประชาคมหมูบ่ า้ น
โดยมีคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเข้าร่วมในการจัดทาแผนทุกครัง้ และจัดทาฐานข้อมูลข่าวสารการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลมาโดยตลอด การดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยมาเป็นเวลา 5 ปี
แต่เทศบาลตาบลสงเปลือยยังไม่เคยมีการศึกษาหรือวิจยั ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
(เทศบาลตาบลสงเปลือย. 2553 : 24)
ด้วยเหตุผลดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาผลของการวิจยั ไปเป็นข้อสนเทศในการปรับปรุงการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไปดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิจยั ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นต่อการ
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น ต่อการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตาม ประเภท
ของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบลสง
เปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
สมมติ ฐานการวิ จยั
1.ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
2. คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ ี ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัยแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร คือ คณะกรรมการหมูบ่ า้ นโดยตาแหน่งและจากการเลือกในเขตเทศบาลตาบลสง
เปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 16 หมูบ่ า้ น หมูบ่ า้ นละ10 คน รวมจานวน 160 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น โดยตาแหน่งและมาจากการเลือก ในเขต
เทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 128 คน จากกลุ่มประชากรโดยวิธกี าร
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamanc Taro. 1973 : 727)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 ตัวแปรอิ สระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลทัวไปของคณะกรรมการหมู
่
่บา้ น ได้แก่
2.1.1 ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
1) โดยตาแหน่ง
2) จากการเลือก
2.1.2 หมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่อาศัย
1) หมูท่ ่ี 1 บ้านสงเปลือย
2) หมูท่ ่ี 2 บ้านสงเปลือย
3) หมูท่ ่ี 3 บ้านเหล่างิว้
4) หมูท่ ่ี 4 บ้านหัวงัว
5) หมูท่ ่ี 5 บ้านหัวงัว
6) หมูท่ ่ี 6 บ้านดงสว่าง
7) หมูท่ ่ี 7 บ้านหนองน้อย
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8) หมูท่ ่ี 8 บ้านหนองแวง
9) หมูท่ ่ี 9 บ้านสงเปลือย
10) หมูท่ ่ี 10 บ้านหนองยาง
11)หมูท่ 1่ี 1 บ้านเปลือยหอม
12) หมูท่ ่ี 12 บ้านโพธิ ์ทอง
13) หมูท่ ่ี 13 บ้านนาใต้
14) หมูท่ ่ี 14 บ้านนาเหนือ
15) หมูท่ ่ี 15 บ้านจันทร์เจริญ
16) หมูท่ ่ี 16 บ้านท่างาม
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย 5 ยุทธศาสตร์ (เทศบาลตาบลสง
เปลือย. 2553 : 24 ) ได้แก่
2.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
2.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชน และสังคม2.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติ
2.2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
2.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ข้อสนเทศทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงหรือประยุกต์การดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างแท้จริงต่อไป
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการหมู่บา้ นในเขตเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ จาก 16 หมูบ่ า้ น ๆ ละ 10 คน รวมจานวน 160 คน (เทศบาลตาบลสงเปลือย 2550)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการหมูบ่ า้ น 160 คนในเขตเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จากกลุ่มประชากรโดยใช้วธิ กี ารคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ (
Yamane , Taro. 1973 : 727 ) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 114.28 คน ปดั ขึน้ เป็ น 115 คน ได้หมูบ่ า้ นละ 7.19
คนแต่เพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ในการวิจยั และครอบคลุมหมูบ่ า้ นแต่ละหมูบ่ า้ นเท่าๆ กันไปตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์และสถิตวิ จิ ยั จึงกาหนดกลุ่มตัวอย่างเป็ น เป็นหมูบ่ า้ นละ 8 คน รวมเป็ น 128 คน
2. เครื่องมือการวิ จยั
1. ประเภทของเครือ่ งมือ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาเป็ นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด
2. ส่วนประกอบของ แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
429

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัวไปของคณะกรรมการหมู
่
บ่ า้ นเกีย่ วกับ ประเภทของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ น และหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย เป็นแบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับความคิดเห็นของของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ แบ่ง
คะแนนออกเป็น 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด เป็น
แบบสอบถามปลายปิด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น มี
ลักษณะเป็นคาถามแบบปลายเปิด
3. ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และทฤษฏีแนวคิดเกีย่ วกับการดาเนินงาน ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. กาหนดขอบเขตและข้อคาถามของแบบสอบถามทัง้ แบบปลายปิดและปลายเปิด ให้คลอบคลุม
กรอบแนวคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบ เพื่อให้ทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
3. นาร่างแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา เพื่อตรวจและให้คาแนะนาสาหรับแก้ไขและ
ปรับปรุง
4. นาแบบสอบถามทีแ่ ก้ไขปรับปรุงแล้ว เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้
ดาเนินการต่อไป
4. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม
1. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความ
เทีย่ งตรงของเนื้อหา ความเหมาะสมของภาษาทีใ่ ช้เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชา และเพื่อความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3 ท่าน
2. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามด้วยการนาแบบสอบถามข้อทีม่ คี ่า IOC ตัง้ แต่ .67 ขึน้ ไป
ทดลองใช้ (Try – Out) กับคณะกรรมการหมูบ่ า้ นในเขตเทศบาลตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 40 คน ซึง่ มีคุสมบัตอิ ย่างเดียวกันกับตัวอย่าง แล้วนามาหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยการหาค่า
สัมประสิทธิ ์สัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างรายข้อกับโดยรวม (Item Total Correlation) ได้ค่าระหว่าง 0.29 ถึง
0.51 และหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ทัง้ ฉบับตามวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102) ได้ค่า
เท่ากับ 0.94
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5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวผูว้ จิ ยั และขออนุญาตเก็บข้อมูลจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. ผูว้ จิ ยั เก็บข้อมูลโดยการนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่างทางโทรศัพท์
3. รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วนาไปดาเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั ต่อไป
6. การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ค่าความถี่ (Freguency)
ละค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับระดับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสง
เปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่
(Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเปรียบเทียบการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุต์ ามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น โดยเปรียบเทียบ
จาแนกตามประเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น และหมู่บา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
7. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้นาหลักสถิตมิ าประกอบการวิเคราะห์ ดังนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐานเพื่ออธิบายข้อมูลทัวไปของประชากรที
่
ใ่ ช้ในการวิจยั สถิตทิ ใ่ี ช้คอื การแจกแจงความถี่
(Freguency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวัดระดับการดาเนินงาน สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับการดาเนินงานตามยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
จาแนก ตาม ประเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ t – test (Independent Samples) และพืน้ ที่
ทีอ่ ยูอ่ าศัย สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ F – test โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และหากพบความแตกต่าง
จะเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการทดสอบรายคู่ดว้ ยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe’)
สรุปผล
จาการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของคณะกรรมการหมู
่
บ่ า้ น ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 128 คน พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประเภทของคณะกรรมการหมู่บา้ น ส่วนใหญ่
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เป็นคณะกรรมการโดยตาแหน่ง จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 54.69 คณะกรรมการหมูบ่ า้ นมาจากการ
คัดเลือก จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 45.31
2. ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับปลานกลางทุกด้าน จานวน 5 ด้าน เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร การเมืองและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ ปี ระเภทของคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นทีแ่ ตกต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ หี มูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูแ่ ตกต่างกัน
โดยรวมไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกเป็ นรายด้าน
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ควรมีการก่อสร้างถนนให้เป็นถนนคอนกรีตทุกสาย
ควรสร้างทางระบายน้ าตามถนนภายในหมู่บา้ น และควรมีการขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมูบ่ า้ น
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นชุมชนและสังคม พบว่า ควรเพิม่ การส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนมากขึ้น และ
ควรแก้ไขปญั หาความยากจนแก่ประชาชน
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวติ พบว่า ควรเพิม่ การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส และควรส่งเสริม
อาชีพให้ผพู้ กิ าร
แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ควรมีการส่งเสริมการศึกษาก่อวัยเรียน
ควรส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้มากขึน้ และควรส่งเสริมการกีฬาและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
อภิ ปรายผล
จากการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูศ้ กึ ษาได้อภิปรายผล ตามสมมติฐาน
การศึกษา ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ความคิดเห็นคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง จากผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเห็นคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสง
เปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ผลการศึกษา
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และผูศ้ กึ ษาได้นามาอภิปรายเป็ นรายด้านผลเรียงลาดับจากรายด้านทีม่ รี ะดับ
ความคิดเห็นจากน้อยทีส่ ุดไปหามากทีส่ ุด ปรากฏดัง้ นี้
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1. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ พบว่า ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอ
นามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการบริหาร การเมืองและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือ่ จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ การ
ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ก่ประชาชน การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทีด่ ี และการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ในด้านการจัดอบรมให้ความรูด้ า้ นการเมืองแก่ประชาชนจะมีน้อยใน
ปีงบประมาณ 2554 และการส่งเจ้าหน้าทีเ่ ข้าอบรมเพื่อเพิม่ และพัฒนาความรูท้ าได้ไม่ทวถึ
ั ่ งทุกตาแหน่งงาน
เป็นเหตุให้เห็นว่าการทางานของบุคลากรท้องถิน่ ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร
2. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นโครงสร้างพืน้ ฐาน พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการ
ดาเนินงานตายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน
โครงสร้างพืน้ ฐาน เมือ่ จาแนกเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มาก
ไปน้อย ได้แก่ การก่อสร้าง ถนน ภายในหมู่บา้ น การก่อสร้างระบบประปา ภายในหมูบ่ า้ น การก่อสร้าง
รางระบายน้าและท่อระบายน้าภายในหมูบ่ า้ น การปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ภายในหมูบ่ า้ น การ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมูบ่ า้ น การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมูบ่ า้ น การ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในหมูบ่ า้ น การก่อสร้างสะพานไม้ ภายในหมู่บา้ น และ การปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน ภายในหมูบ่ า้ น
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ในปีงบประมาณ 2554 มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานน้อย สาเหตุมาจาก
การงประมาณของเทศบาลตาบลสงเปลือยมีน้อยประกอบกับเงินอุดหนุ นจากรัฐบาลไม่เข้ามาตามจานวนทีต่ งั ้
รับไว้ในเทศบัญญัตขิ องปี 2554
3. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวติ พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการ
พัฒนาด้านคุณภาพชีวติ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1
ข้อ ได้แก่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในหมูบ่ า้ น อยูใ่ นระดับปานกลาง 6 ข้อ เรียงลาดับจาก
ค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมูบ่ า้ น การอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชน
เกีย่ วกับโรคติดต่อ การควบคุมและป้องกันโรค การสุขภาพทีด่ ขี องประชาชน การมีส่วนร่วมด้านสาธรณสุข
ของประชาชน การพัฒนาและสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ในสังคมของประชาชน และการส่งเสริมและ
สนับสนุ นการสงเคราะห์ของประชาชน
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า การดาเนินงานด้าน อปพร. ไม่เป็ นรูปธรรม การอยูเ่ วรยามในการดูและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในตอนกลางคืนไม่ประสบความสาเร็จมีบา้ งไม่มบี า้ ง ส่วนด้านการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
โรคติดต่อต่างๆ ยังขาดความร่วมมือจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและไม่การอบรมให้ความรูแ้ ก่ประชาชนใน
ปีงบประมาณ 2554
4. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นชุมชนและสังคม พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นต่อการ
ดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน
ชุมชนและสังคม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ จาแนกเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลางทุกข้อ
เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมภายในหมูบ่ า้ น การ
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ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหมูบ่ า้ น การแก้ไขความยากจนของประชาชน การส่งเสริมพัฒนา
อาชีพของประชาชน และการพัฒนาการเรียนรูใ้ นชุมชนของประชาชน
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า การอุดหนุนและส่งเสริมอาชีพของประชาชนไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและใน
ปีงบประมาณ 2554 ไม่ได้ตงั ้ จ่ายเพื่อการอุดหนุนส่งเสริมของกลุ่มอาชีพใดเลย
5. แผนยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
หมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ จาแนกเป็น
รายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 1 ข้อ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาก่อนระดับวัยเรียน อยูใ่ นระดับปาน
กลาง 4 ข้อ เรียงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากไปน้อย ได้แก่ การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การ
ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของประชาชน และการส่งเสริม
สนับสนุ นการศึกษาในระบบและนอกระบบ
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า การส่งเสริมการเรียนและงานประเพณีบุญบ่องไฟสาเหตุเพราะกลัววัยรุน่ ดื่ม
สุราแล้วมีการชกต่อยกัน การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กมีอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่ในปีงบประมาณ 2554 ได้ม ี
การตัดงบประมาณในการอุดหนุน
สอดคล้องกับ วิสตู ร จงชูวณิชย์ (2549 :95) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล
ตาบลบรบือต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า
ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549 : 72) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความคิดเห็นของพัฒนางานเทศบาลต่อ
ปญั หาการบริหารงานของเทศบาลตาบลในพืน้ ทีจ่ งั หวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของ
พนักงานเทศบาลต่อปญั หาการบริหารงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุป์ ระกอบด้วย ปญั หา
ด้านการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ
ไม่สอดคล้องกับ อรรถพล แก้วมนตรี (2547 : 47) ได้ศกึ ษาการดาเนินงานตามบทบาทของเทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาสิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาการเมืองและการให้บริการ พบว่า ด้านการพัฒนาสังคม
โดยรวมมีการปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมาก ไม่
สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548 : 86) ได้ทาการวิจยั ความคิดเห็นของสมาชิกสภา
เทศบาลต่อการดาเนินงานของเทศบาลในเขตจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภาเทศบาลมีความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลในเขตเทศบาลในจังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับมาก และ
จาแนกเป็นรายด้าน พบว่า มีการดาเนินงานอยูใ่ นระดับมาก
สมมุติฐานที่ 2 คณะกรรมการหมู่บา้ นทีม่ ปี ระเภท และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ แตกต่างกัน มีระดับความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ระเภท และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ ที่
แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย
อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ และผลการศึกษามีดงั นี้
1. คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ระเภทของคณะกรรมการหมู่บา้ นแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อ
การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
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โดยรวมและรายด้านพบว่า คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ระเภทของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นแตกต่างกัน มีระดับ
ความคิดเห็นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน
จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ หี มูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ท่ี แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่าง
กัน พบว่า คณะกรรมการหมูบ่ า้ นทีม่ หี มูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ท่ี แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผลการศึกษาไม่เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า แต่ละหมูบ่ า้ นทีไ่ ด้รบั การบริการต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลสงเปลือยในจานวน 5 แผนยุทธศาสตร์ มีความเท่าเทียมกันทัง้ 16 หมูบ่ า้ น จึงทาให้
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ สมมาศ โชคชัยวัฒนากร (2548:86) ความคิดเห็นสมาชิกสภาเทศบาล ทีม่ เี พศ และ
ดับการศึกษาแตกต่างกัน ต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า สมาชิกสภา
เทศบาลทีม่ เี พศ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานของเทศบาลตาบลใน
จังหวัดมหาสารคามไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ วิสตู ร จงชูวณิชย์ (2549: 95) ได้ศกึ ษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตตาบลบรบือ
ต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนทีม่ เี พศ
อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของเทศบาลตาบลบรบือ โดยรวม
และรายด้านทัง้ 9 ด้าน ไม่ตกต่างกัน
สอดคล้องกับ ธิดารัตน์ ฆารสินธุ์ (2549: 97) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความคิดเห็นของพนักงานเทศบาลต่อ
ปญั หาการบริการงานของเทศบาลตาบลในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า พนักงานเทศบาลทีม่ เี พศ
อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน มี ความคิดเห็นต่อปญั หาการบริหารงานของเทศบาลตาบลในเขต
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
สอดคล้องกับ ประมวล เภตรา (2550 : 97) ทีไ่ ด้ศกึ ษาความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนต่อ
การพัฒนาของเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า การพัฒนาของเทศบาล
ตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด และความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนทีม่ ี
เพศ อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกันต่อการพัฒนาเทศบาลตาบลเกษตรวิสยั อาเภอเกษตรวิสยั
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า คณะกรรมการทีม่ เี พศ และระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นโดนรวมไม่
แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครัง้ นี้มขี อ้ เสนอแนะทีส่ ามารถ
นาไปใช้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ได้ ดังนี้
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1.1 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมือง การบริหารและพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็ นค่าทีม่ รี ะดับความคิดเห็นทีน่ ้อยกว่าทุกด้าน ข้อเสนอแนะ คือ ควรให้มกี ารส่งเสริม
ให้มเี วทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและมากขึน้ ควรมีการรณรงค์การใช้
สิทธิเลือกตัง้ ของประชาชนทีม่ กี ารเลือกตัง้ อย่างทัวถึ
่ ง ควรมีการจัดอบรมประชาชนเกีย่ วกับการเมืองอย่าง
สม่าเสมอ และควรมีการจัดอบรมให้แก่บุคลากรท้องถิน่ เพิม่ พูนความรูม้ ากขึน้
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็ น
ค่าทีม่ รี ะดับความคิดเห็นทีน่ ้อยลาดับสอง ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้เป็นถนนที่
สัญจรสะดวกและปลอดภัย ควรสร้างทางระบายน้าตามถนนภายในหมู่บา้ น ควรขยายเขตไฟฟ้าและควร
ติดตัง้ ไฟฟ้าส่องทางเพิม่ ตามจุดเสีย่ ง
1.3 ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพชีวติ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมู่บา้ นเป็นค่าทีม่ รี ะดับความ
คิดเห็นทีน่ ้อยลาดับทีส่ าม ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการเพิม่ การช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาสให้ทวถึ
ั ่ ง และควร
ส่งเสริมอาชีพให้ผพู้ กิ ารให้เหมาะสมและต่อเนื่อง
1.4 ยุทธศาสตร์ดา้ นชุมชนและสังคม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นเป็ นค่าทีม่ รี ะดับ
ความคิดเห็นทีน่ ้อยลาดับทีส่ ่ี ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนยังทัวถึ
่ งและเหมาะสม
ควรแก้ไขปญั หาความยากจนแก่ประชาชนยังทัวถึ
่ งส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา
1.5 ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
เป็นค่าทีม่ รี ะดับความคิดเห็นทีม่ ากกว่าด้านอื่น ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมการศึกษาก่อน
วัยเรียนให้ทวถึ
ั ่ งและเพียงพอต่อเด็ก ควรขยายศึกษานอกระบบมายังเขตเทศบาล ควรสนับสนุ นกีฬาเยาวชน
ให้เพียงพอและควรส่งเสริมภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้ต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครัง้ ต่อไป
การศึกษาเรือ่ งความคิดเห็นของคณะกรรมการหมูบ่ า้ นต่อการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของเทศบาลตาบลสงเปลือย อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ครัง้ ต่อไปควรเน้นศึกษายุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ จากการศึกษาครัง้ นี้พบว่าเป็นด้านทีน่ ่ าจะ
ได้รบั การแก้ไขและพัฒนามาทีส่ ุดเพราะมีค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่าง ( ) น้อยกว่าทุกด้าน
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หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
หมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ ศึกษา
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ ตัวอย่างเป็นประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลหลุบ จานวน 387 คน ซึง่
ได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวมรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ Independent t-test และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA); F-test
ผลการวิ จยั พบว่า
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
ประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการและประเมินผล และการมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์
2) ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ส่วนประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ ปจั จัยส่วนบุคคลไม่ม ี
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ความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลหลุบ
3) ข้อเสนอแนะ ประชาชนเห็นว่า ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนดาเนิน
โครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างจริงจัง มีโครงการทีช่ ดั เจน จัดหาถังขยะให้เพียงพอกับ
ความต้องการ การจัดให้มพี น้ื ทีส่ วนสาธารณในชุมชน การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ การดาเนินงาน
ต้องมีความจัดเจนและโปร่งใส ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวรักษาความสะอาดร่วมกัน ฝึกอบรมให้ความรูก้ บั
ประชาชน และเจ้าหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมคอยให้คาปรึกษาแนะนาประชาชน โครงการใดทีด่ าเนินการไปแล้ว
หรือกาลังดาเนินการอยู่นนั ้ ไม่ดหี รือไม่คุม้ ค่าก็ควรยกเลิก เปิดโอกาสให้ประชนชนเข้าไปเป็ นกรรมการในเรือ่ ง
ต่างๆ มากขึน้ และรายผลการดาเนินโครงการให้ประชาชนทราบ
คาสาคัญ : 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 Subdistrict 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.
บทนา
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม รวมทัง้ การเพิม่ ขึน้ ของจานวนประชากรทาให้เกิด
กระแสบริโภคนิยม ในการดารงชีวติ ประจาวัน และจากการใช้จา่ ยทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างฟุ่มเฟือย ทาให้เกิดการ
ทาลายสิง่ แวดล้อมอย่างมากมาย นามาซึง่ ปญั หาต่างๆ เช่น ปญั หาน้ าในแม่น้ าลาคลองเน่าเสีย ปญั หาอากาศเป็น
พิษ ปญั หาฝุน่ ละอองฟุ้งกระจายในอากาศ ปญั หาเสียงดังเกินขนาด ปญั หาการพังทลายของหน้าดิน เป็นต้น
ทัง้ หมดนี้ลว้ นแต่เป็ นปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากการกระทาของมนุษย์ทงั ้ สิน้ เพราะมนุษย์ได้ใช้ทรัพยากร
ทัง้ ทางธรรมชาติและทีผ่ ลิตขึน้ มาอย่างสิน้ เปลือง ฟุ่มเฟือย และไร้ซง่ึ ระเบียบแบบแผน เช่น ปญั หาน้าเน่าเสียเกิด
จากการทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าลาคลองโดยไม่มกี ารบาบัดหรือมีกระบวนการบาบัดแต่
ไม่ได้มาตรฐานสากล หรือไม่กป็ ระชาชนได้ปล่อยน้ าเสียจากการเหลือใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคลงสู่แม่น้ าลา
คลอง ทัง้ สองประการคือสาเหตุหลักของการทาให้เกิดมลภาวะน้ าเสียมากทีส่ ุด นอกจากนี้ โรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การคมนาคมทีค่ บั คัง่ และสถานบันเทิงยังเป็ นสาเหตุหลักทีก่ ่อให้เกิดปญั หามลภาวะ
ทางอากาศและมลภาวะทางเสียง ส่วนการใช้สารเคมีอย่างแพร่หลายในภาคการเกษตรนัน้ ก็นามาซึง่ ปญั หาเสื่อม
คุณภาพของดิน รวมทัง้ การตัดไม้ทาลายป่าก็เป็ นสาเหตุประการสาคัญของการเกิดอุทกภัย และการพังทลายของ
หน้าดินประการหนึ่ง (บุญสม วิจารจันทร์. 2550 : 1)
ในระยะเวลา 20 ปีทผ่ี ่านมา เทศบาลตาบลหลุบ มีการเปลีย่ นแปลงอย่างมากมายในหลายด้าน เช่น การ
ขยายตัวของชุมชน โดยเฉพาะทีพ่ กั อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขา้ ว) สถานีบริการน้ามัน ตลาด
ค้าชุมชน ศูนย์จาหน่ ายรถมือสอง อู่ซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การก่อสร้างถนน การขุดดิน ขนดิน และถม
ดินเพื่อการก่อสร้าง เป็นต้น ทัง้ หมดนี้ ล้วนแต่เป็ นสาเหตุของการเกิดมลภาวะหรือสิง่ แวดล้อมเป็นพิษทัง้ สิน้ และ
นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะชุมชนในบ้านหลุบ หมูท่ ่ี 6 หมูท่ ่ี 7 บ้านดอนเจ้าปู่ หมูท่ ่ี 13 และบ้าน
โนนสว่าง หมูท่ ่ี 12 ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นชุมชนหนาแน่น หากปล่อยทิง้ ปญั หาเหล่านี้ไว้ เชื่อว่าอีกไม่เกิน 10 ปี ชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลหลุบทัง้ 16 หมูบ่ า้ น จะประสบกับปญั หาสิง่ แวดล้อมเป็ นพิษในขัน้ วิกฤตอย่างแน่นอน
(เทศบาลตาบลหลุบ. 2552 : 10)
เทศบาลตาบลหลุบ ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับชุมชน และยังมีหน้าที่
ตามพระราชบัญญัตเิ ทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 ในการดูแล บารุงและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในเขตชุมชนหรือท้องถิน่ จึงถือเป็น ภารกิจ
หลักสาคัญยิง่ ทีต่ อ้ งดาเนินการจัดการสิง่ แวดล้อมให้ดเี พื่อรองรับกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปได้อย่าง
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เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดปญั หาด้านสิง่ แวดล้อม ซึง่ ในการจัดการสิง่ แวดล้อมของเทศบาลตาบลหลุบนัน้ จะไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายได้หากไม่ได้รบั ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เพราะประชาชน
ถือว่าเป็ นทัง้ ต้นเหตุหรือผูท้ ก่ี ่อให้เกิดปญั หาสิง่ แวดล้อมและเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากปญั หานัน้ เอง ดังนัน้ การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดการสิง่ แวดล้อมของเทศบาล เช่น การรับรูส้ ถานการณ์ การวางแผน
การดาเนินการ และการติดตามประเมินผล จึงนับว่ามีความสาคัญยิง่ แต่ทผ่ี ่านมา พบว่า ประชาชนยังขาดการ
ตื่นตัวหรือเล็งเห็นความสาคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลตาบลหลุบในการจัดการสิง่ แวดล้อมในวาระ
หรือโอกาสต่างๆ ทัง้ นี้ อาจมีสาเหตุหรือปจั จัยทีอ่ าจทาให้ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในหลาย
ประการ เช่น ประชาชนอาจคิดว่าไม่ใช่หน้าทีข่ องตนทีจ่ ะต้องมามีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หา คิดว่าเป็ นหน้าที่
ของเทศบาล หรือ หน่วยงานของรัฐมากกว่า หรือประชาชนอาจจะขาดช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ขาดข้อมูล
ข่าวสารทีช่ ดั เจน เป็ นต้น(วรรณดี มัยยะ. 2551 : 1 - 3)
จากปญั หาทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ขัน้ ตอนตาม
แนวคิดขัน้ ตอนการมีส่วนร่วมของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) คือ การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพื่อให้การจัดการสิง่ แวดล้อมเทศบาลตาบลหลุบ
ประสบผลสาเร็จ อันจะนามาซึง่ คุณภาพชีวติ ที่ดี และสภาพแวดล้อมทีด่ ขี องประชาชนในเขตเทศบาลตาบลหลุบ
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บา้ นทีอ่ าศัย
อยู่
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
4. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ประชาชนทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บา้ นทีอ่ าศัยอยู่ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุแ์ ตกต่างกัน
2. เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูข่ องประชาชน มีความสัมพันธ์กบั
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การดาเนินการ การรับประโยชน์ และการประเมินผลในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
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ขอบเขตการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งขอบเขตของการวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจยั ครัง้ นี้ มุง่ ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ขัน้ ตอนตามแนวคิดขัน้ ตอนการมี
ส่วนร่วมของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
1.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1.3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
1.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2. ขอบเขตด้านพืน้ ที่ คือ พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 16 หมูบ่ า้ น
3. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอ
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทัง้ สิน้ จานวน 11,235 คน (สานักทะเบียนท้องถิน่ เทศบาลตาบลหลุบ.
2554) แยกเป็ นเพศชาย 5,667 คน เพศหญิง จานวน 5,568 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ในเขตเทศบาลหลุบ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมทัง้ สิน้ จานวน 387 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธกี ารคานวณตามสูตรของ ทาโรยามาเน่
(Taro Yamane, 1973 : 727)
4. ขอบเขตด้านตัวแปร ทีใ่ ช้ในการวิจยั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 4 ขัน้ ตอนตามแนวคิดขัน้ ตอนการมีส่วน
ร่วมของ โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen &Uphoff. 1980 : 219) ดังนี้
ตัวแปรอิสระคือ
ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่
ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
หลุบ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 เดือนตัง้ แต่เดือน
สิงหาคม 2554 –เดือนกันยายน 2554ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุม้ ค่า
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
จากการวิจยั จะได้ขอ้ สนเทศให้กบั หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องซึง่ สามารถนาไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาการ
จัดการสิง่ แวดล้อมได้เป็ นอย่างดี
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีม่ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จานวน 16 หมูบ่ า้ น ซึง่ มีประชากรจานวน 11,235 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิ ์เลือกตัง้ ในเขต
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 387 คน โดยการคานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่
(Taro Yamane, 1973 : 727)
2. เครื่องมือการวิ จยั
2.1 ลักษณะเครือ่ งมือ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ เองจาก
การศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดเก็บด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลบรรยาย
เชิงพรรณนา (Descriptive) ในรูปของตารางตามวัตถุประสงค์ ซึง่ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่
จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาล
ตาบลหลุบ 4 ขัน้ ตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีจานวนทัง้ สิน้ 24 ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิด
แบบเลือกตอบ โดยใช้มาตรวัดแบบสากลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิ
เคิรท์ (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับตัวเลือก กาหนดให้คะแนนกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ คือ มากทีส่ ุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของประชาชนตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกีย่ วกับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลจานวน 4 ข้อ
2.2. ขัน้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ
มีขนั ้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. การกาหนดขอบเขตคาถามให้ครอบคลุมกรอบแนวความคิด วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบทีท่ าให้
ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุแ์ ล้วนามาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม ทัง้ แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด
3. นาร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการทีป่ รึกษาเพื่อตรวจสอบ แก้ไขและเสนอแนะ ปรับปรุงเพื่อความ
เหมาะสม และถูกต้องของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญให้พจิ ารณา และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของ
เนื้อหา ภาษา การวัดผลและประเมินผล และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยวิธ ี
หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
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(Item-Objective Congruence Index หรือ IOC) ตามวิธขี องโรวิเนลลี และแฮมเบิลตัน (Rovinelli and
Hambleton) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2539:243)
5. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยนาข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ IOC ตัง้ แต่ .67 ไปทดลอง
ใช้ ( Try out) กับประชากรผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปีขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีไ่ ม่ใช้กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน การวิจยั ในครัง้ นี้ จานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าอานาจ
จาแนกรายข้อ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ ์สัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างรายข้อกับโดยรวม (Item Total Correlation)
ได้ค่าระหว่าง 0.29 ถึง 0.51 และหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยใช้การวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ทัง้ ฉบับตามวิธกี ารของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543
: 102) ได้ค่าเท่ากับ 0.89
6. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และนาไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเป็นขัน้ ตอน ดังนี้
3.1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ไปถึงกลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็น
ประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลหลุบ เพื่อขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
3.2. นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึง่ เป็นประชาชนผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตเทศบาลตาบลหลุบอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
3.3. รวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั คืนจากกลุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แล้ว
นาไปดาเนินการตามขัน้ ตอนการจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมือ่ ได้รบั แบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 นาแบบสอบถามทีเ่ ก็บรวบรวมได้ จานวน 387ฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
ทุกฉบับ
4.2 นาแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้น้าหนักคะแนนแต่ละข้อจากอานาจการจาแนกรายข้อ ใน
แบบสอบถามกาหนดไว้ 5 คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100)
มากทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน
มาก มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน
น้อย มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน
น้อยทีส่ ุด มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
4.3 นาแบบสอบถามทีล่ งคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป พร้อมทัง้ กาหนดเกณฑ์การให้ความหมายค่าเฉลีย่ ดังนี้(บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 100)
4.51- 5.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ ุด
3.51- 4.50 หมายถึง ระดับมาก
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2.51- 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.51- 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับน้อยทีส่ ุด
5. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตใิ นการวิจยั ดังนี้
5.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ใช้สถิตคิ ่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2. วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สถิตทิ ใ่ี ช้ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
5.3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
5.3.1 จาแนกประชาชนตามเพศ สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ Independent t-test
5.3.2 จาแนกประชาชนตามอายุ ระดับการศึกษา และหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยู่ สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ; F-test กรณีพบความแตกต่างผูศ้ กึ ษาจะทดสอบรายคู่โดย
วิธกี ารของ LSD (Least Significant Difference)
5.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้สถิตไิ คสแควร์ (Chi - Square) ทีม่ รี ะดับความเชื่อมัน่ 95
เปอร์เซ็นต์ ทาให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของปจั จัยต่างๆทีค่ วามสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
5.5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ ผูศ้ กึ ษาจะใช้วธิ กี ารจัดกลุ่มเนื้อหา (Grouping Content) แล้ว
ดาเนินการแจกแจงความถี่ และใช้พรรณนาความ
สรุปผลการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบล
หลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวม พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ พิจารณา
เป็นรายขัน้ ตอน พบว่า ทุกขัน้ ตอนประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลางทุกขัน้ ตอน เรียงจากมากไปน้อย คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ การมีส่วนร่วมในการและประเมินผล
และการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วนจาแนกตามหมู่บา้ นทีอ่ าศัยอยู่ มีความแตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจาแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษาและหมู่บา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย พบว่า ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05
4. ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกเป็ นรายขัน้ ตอน พบว่า
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1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เรียงลาดับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไป
น้อย ดังนี้ ควรมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนดาเนินโครงการใหญ่ๆ ควรมีการส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วมประชุมอย่างจริงจัง อยากให้มโี ครงการทีช่ ดั เจนเกี่ยวกับการจัดเก็บและทิง้ ขยะ ควรจัดหาถัง
ขยะให้เพียงพอกับความต้องการ และควรการจัดให้มพี น้ื ทีส่ วนสาธารณในชุมชน ตามลาดับ
2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ เรียงลาดับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
จากมากไปน้อย ดังนี้ ในการดาเนินงานต้องมีความจัดเจนและโปร่งใส ต้องส่งเสริมให้ทุกครอบครัวรักษาความ
สะอาดร่วมกัน ควรมีการฝึกอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชน และควรมีเจ้าหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมคอยให้คาปรึกษา
แนะนาประชาชน ตามลาดับ
3. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ เรียงลาดับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมาก
ไปน้อย ดังนี้ มีขยะล้นและตกค้างจานวนมาก และโครงการใดทีด่ าเนินการไปแล้วหรือกาลังดาเนินการอยู่นนั ้ ไม่ดี
หรือไม่คุม้ ค่าก็ควรยกเลิก ตามลาดับ
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล เรียงลาดับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากมากไป
น้อย ดังนี้ ควรเปิดโอกาสให้ประชนชนเข้าไปเป็ นกรรมการในเรือ่ งต่างๆมากขึน้ และควรรายผลการดาเนิน
โครงการต่อประชาชนด้วย ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประเด็นทีน่ ่ าสนใจ
พอทีจ่ ะนามาอภิปรายวัตถุประสงค์ของการวิจยั ได้ ดังนี้
2.1 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมประชาชนประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= 2.99,S.D. = 0.86) ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิโรจน์ ตันติธรรม (2543 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรือ่ งการมีส่วน
ร่วมในการกาจัดขยะ ศึกษากรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลเสม็ด อาเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี พบว่า ระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของรุง่ อรุณ บุญสายัญห์ (2543 :
บทคัดย่อ) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น พบว่า การมีส่วนร่วมในการวางแผนหรือเขียนโครงการและการประเมินผลแผนพัฒนาหรือโครงการที่
เกีย่ วข้องกับขยะมูลฝอยและการจัดการในชุมชน โดยภาพรวมมีค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนระดับการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละชุมชนในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลนครขอนแก่นในทัง้
3 ประเด็นดังกล่าว โดยภาพรวมมีค่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
จากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่า 1. การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลหลุบมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับปาน
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กลาง ( X = 3.06,S.D. = 0.93) สาเหตุทป่ี ระชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับปานกลางอาจเป็นเพราะว่า
ประชาชนอาจมีตวั แทนในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้ เสนอแนะต่อเทศบาลในการจัดการสิง่ แวดล้อมอยูแ่ ล้ว
เช่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ สมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น เป็ นต้น ซึง่ ประชาชนได้สะท้อนปญั หา
หรือความต้องการผ่านตัวแทนเหล่านี้อยูแ่ ล้ว และตัวแทนเหล่านี้ได้ทาการตัดสินใจแทนประชาชนอยูบ่ ่อยครัง้ ไม่
ว่าจะเป็นการประชุมประชาคมหรือเวทีชุมชน การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิน่ หรือการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทาให้ไม่มคี วามจาเป็นทีป่ ระชาชนจะต้องเข้าร่วมประชุมในการตัดสินใจเพื่อดาเนินแผนงาน
หรือโครงการต่างๆด้วยตัวเอง ซึง่ สอดคล้องกับทศพร สืบแสง (2553 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม สรุปว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและการติดตาม
และประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง 2. การมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลหลุบมีส่วนร่วมในการดาเนินงานในระดับปานกลาง ( X = 2.98,S.D. = 0.93) สาเหตุ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับปานกลางอาจเป็ นเพราะว่า ประชาชนคิดว่าในการดาเนินแผนงาน
หรือโครงการทีเ่ กีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อมในเขตชุมชน หรือพืน้ ทีต่ าบลหลุบนัน้ เป็นภารกิจของเทศบาลหรือ
หน่วยงานภาคราชการมากกว่า ทาให้ขาดความต้องการหรือกระตือรือร้นทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมทีม่ ใี นชุมชน ซึง่
สอดคล้องกับทศพร สืบแสง (2553 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมืองมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สรุปว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและการติดตามและประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง 3. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลหลุบมีส่วน
ร่วมในการรับประโยชน์ ในระดับปานกลาง ( X = 2.61,S.D. = 0.74) สาเหตุประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ประโยชน์ ในระดับปานกลางอาจเป็ นเพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มองไม่เห็นหรือยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมของตนเอง รวมทัง้ ยังไม่ได้ตระหนักถึงปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจ
เกิดขึน้ ในอนาคตหากชุมชนหรือท้องถิน่ ยังไม่ได้ให้ความสาคัญ ถึงแม้ทผ่ี ่านมาในชุมชนหรือหมู่บา้ นในเขต
เทศบาลตาบลหลุบจะยังไม่ประสบกับปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมเป็นพิษสักเท่าใดนัก แต่เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ี
หากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด่ พี อปญั หาอาจจะรุนแรงมากจนไม่สามารถแก้ไขได้เลยก็อาจเป็นได้ 4. การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลหลุบมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับ
ปานกลาง ( X = 2.79,S.D. = 1.04) สาเหตุประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ในระดับปานกลางอาจเป็น
เพราะว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นวัยทางานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพทาให้ไม่มเี วลาพอทีจ่ ะมา
สนใจทาการติดตามและประเมินผลการดาเนินโครงการต่างๆทีท่ างเทศบาลตาบลหลุบหรือชุมชนจัดทาขึน้
โดยเฉพาะอย่างหากต้องเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบต่างๆ เช่น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการตรวจรับการการซือ้ การจ้างในโครงการต่างๆ ซึง่
ต้องใช้ความรูค้ วามสามารถและเสียสละเวลาเข้าร่วมแล้ว ยิง่ ทาให้การติดตามและประเมินผลของประชาชนไม่
ค่อยเข้มข้นนัก ประกอบกับตัวแทนของประชาชน เช่น สมาชิกสภาเทศบาล กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นก็ได้ทาหน้าที่
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลอยูเ่ ป็นปกติอยูแ่ ล้ว ประชาชนจึงฝากความหวังไว้กบั ตัวแทนเหล่านี้
มากกว่าทีจ่ ะต้องดาเนินการเอง เว้นแต่จะได้รบั ผลกระทบโดยตรง ซึง่ สอดคล้องกับทศพร สืบแสง (2553 :
บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนส่องเหนือ เทศบาลเมือง
มหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สรุปว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมีส่วนร่วมใน
การดาเนินกิจกรรมและการติดตามและประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลาง
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2.2 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และหมู่บา้ นทีอ่ าศัย
อยู่ พบว่า
2.2.1 ประชาชนทีม่ เี พศ ต่างกันโดยรวมมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ ไม่
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า ในการจัดการสิง่ แวดล้อมของเทศบาลตาบลหลุบนัน้ ได้ให้
ความสาคัญทัง้ เพศชายและเพศหญิงตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการตัดสินใจไปจนถึงขัน้ การติดตามและประเมินผล ดังจะเห็น
ได้จากสัดส่วนระหว่างเพศชาและเพศหญิงทีม่ อี ย่างใกล้เคียงหรือมีแนวโน้มทีจ่ ะใกล้เคียงกันมากขึน้ ของการเข้า
มาเป็ น สมาชิกสภาเทศบาล ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น กรรมการหมู่บา้ นหรือคณะกรรมการต่างๆ ทีท่ าง
เทศบาลตาบลหลุบตัง้ ขึน้ โดยอาศัยอานาจตามระเบียบ กฎหมายต่างๆ ทีม่ อี ยู่ ประกอบกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมาก สิทธิของชายและหญิงมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกันมากขึน้ สิง่ ใดหรือ
เรือ่ งใดทีเ่ พศชายทาได้เพศหญิงก็มสี ทิ ธิและสามารถทาได้เช่นเดียวกัน จึงทาให้สดั ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับ แสวง ชัยวรรณเสถียร (2548 :
บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมตามคลองแม่ขา่ เทศบาลนครเชียงใหม่
สรุปว่า ปจั จัยส่วนบุคคลมี เพศ อายุ ทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมตาม
คลองแม่ขา่
2.2.2 ประชาชนทีม่ อี ายุ ต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ เทศบาล
ตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะประชาชนทุกคนตื่นตัวในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารและพร้อมทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมมากขึน้ เริม่ เข้าใจหรือรับทราบปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ทาให้ประชาชนในวัยต่างๆ ไม่สามารถ
นิ่งเฉยอยูไ่ ด้รสู้ กึ ปญั หาทีก่ าลังจะเกิดขึน้ หากตนปล่อยปละละเลยไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อม้วย
ตนเองไม่ว่าจะเป็นคนช่วงอายุใด เช่น เด็กเล็กก็จะมีกจิ กรรมให้ทาในโรงเรียน คนหนุ่มสาวทากิจกรรมด้าน
สิง่ แวดล้อมในมหาวิทยาลัย คนทางานทีต่ อ้ งรับผิดชอบต่อบริษทั องค์กรหรือหน่ว ยงานทีต่ นสังกัด หรือผูส้ งู อายุก็
ต้องเป็นแบบอย่างของลูกหลานหรือคนรุน่ หลังเกี่ยวกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี
เพื่อพิทกั ษ์รกั ษาไว้ให้กบั ลูกหนลานในชุมชน กิจกรรมด้านสิง่ แวดล้อมทีแ่ ต่ละคนได้ปฏิบตั ดิ งั ทีก่ ล่าวมานัน้ มีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้คนแต่วยั แต่ละช่วงอายุเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อม
2.2.3 ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ของ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะ ประชาชนมีการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารใหม่ทท่ี นั สมัยมากขึน้ โดยความรูท้ ไ่ี ด้มานัน้ ไม่
จาเป็ นต้องได้มาจากสถานศึกษาในระดับสูงๆ เช่น มหาวิทยาลัยอย่างเดียวเท่านัน้ หากแต่ความรูส้ มัยใหม่นนั ้
หาได้จากทุกทีโ่ ดยผ่านสื่อต่างๆ มากมาย เช่น เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ซง่ึ มีกว่า 100 ช่อง รายการทาง
สถานีวทิ ยุกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ และสื่อสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ซึง่ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้งา่ ยขึน้
ทาให้บุคคลแม้ไม่ได้จบปริญญาตรีกส็ ามารถมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิง่ แวดล้อมได้เช่นกัน ซึง่
สอดคล้องกับ แสวง ชัยวรรณเสถียร (2548 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมตามคลองแม่ข่า เทศบาลนครเชียงใหม่ สรุปว่า ปจั จัยส่วนบุคคลมี เพศ อายุ ทีแ่ ตกต่างกันไม่มผี ลต่อ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมตามคลองแม่ข่า
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2.2.4 ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล
ของ เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกันทางสถิตทิ ่ี .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้
ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะในแต่ละหมูบ่ า้ นได้รบั ความเดือดร้อนหรือประสบปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
กล่าวคือ เนื่องจากพืน้ ทีข่ องเทศบาลตาบลหลุบมีขนาดกว้าง มีหมู่บา้ นและชุมชนต่างๆ กว่า 16 หมูบ่ า้ น และแต่
ละหมูบ่ า้ นมีลกั ษณะแตกต่างกัน เช่น บ้านหลุบหมูท่ ่ี 6,7 บ้านคอนเรียบ หมูท่ ่ี 13 บ้านโคกกลาง หมูท่ ่ี 3 และ
บ้านเตาไห หมูท่ ่ี 4 สภาพหมูบ่ า้ นเป็ นชุมชนทีม่ ปี ระชาชนอาศัยอยูห่ นาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เช่น โรงสีขา้ ว อู่ซ่อมรถ และยังอยูต่ ดิ กับถนนสายหลักซึง่ มีการจราจรคับคังท
่ าให้ได้รบั ความเดือดร้อนมากกว่า
หมูบ่ า้ นอื่นๆทีม่ ลี กั ษณะชุมชนแบบการเกษตรบ้านเรือนไม่แออัดและไม่มโี รงงานอุตสาหกรรมมากนัก ทาให้
ปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมยังเป็ นปญั หารองจากปญั หาด้านอื่นๆ และจากสภาพหมูบ่ า้ นหรือชุมชนทีแ่ ตกต่างกันนี่เอง
จึงน่ าจะเป็ นแรงผลักดันให้ประชาชนต้องการทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า
2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปจั จัยส่วนบุคคลเรือ่ งเพศกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า เพศกับระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตซิ ง่ึ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะใน
ปจั จุบนั ความแตกต่างในเรือ่ งเพศไม่ได้เป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างของชุมชนหรือที่
ท้องถิน่ จัดให้มขี น้ึ ประชาชนมีสทิ ธิเสรีภาพมากขึน้ สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือทรัพยากรต่างๆ ทีม่ อี ยูจ่ ะโดย
ธรรมชาติหรือทีร่ ฐั จัดหาให้กส็ ุดแท้แต่จะมีได้ สังคมให้การยอมรับเพศหญิงมากขึน้ ดังจะเห็นได้จากในหลาย
หมูบ่ า้ นมีผนู้ าหมู่บา้ นเป็ นเพศหญิงและแนวโน้ มจะมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ความแตกต่างในเรือ่ งเพศจะมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตกิ บั การมีส่วนร่วมของประชาชนน้อยลงทุกวันจนแทบจะไม่มเี ลย
2.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรร
มาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า อายุกบั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์
ต่อกันอย่างไม่มนี ัยสาคัญทางสถิตซิ ง่ึ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะปญั หาด้านสิง่ แวดล้อมที่
มีอยูใ่ นชุมชนมีผลกระทบต่อคนทุกคนทาให้ประชาชนทุกช่วงอายุตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับ
ปญั หา ถึงแม้จะยังมีในระดับปานกลางแต่กเ็ ชื่อว่าในอนาคตประชาชนทุกวัยจะให้ความสาคัญและต้องการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชนมากขึ้น
2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ระดับการศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็น
เพราะการจัดการสิง่ แวดล้อมในหมูบ่ า้ นหรือชุมชนในเขตเทศบาลตาบลหลุบ เป็นการจัดการทีใ่ ช้เทคนิควิธกี าร
หรือวิชาการง่ายๆ ขัน้ พืน้ ฐานไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือความรูข้ นั ้ สูง เช่น โครงการรณรงค์ช่วยกันรักษาความ
สะอาดน่ าบ้านน่ ามอง โครงการปลูกปา่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา หรือโครงการขยะแลกไข่ เป็นต้น โครงการ
หรือกิจกรรมเหล่านี้ประชาชนประชาชนไม่ว่าจะมีการศึกษาในระดับใดก็สามารถมีส่วนร่วมได้โดยง่าย จึงทาให้
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วมในการจัดการสิง่ แวดล้อมอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิติ
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2.3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูก่ บั การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าหมูบ่ า้ นทีอ่ าศัยอยูก่ บั การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไม่มนี ยั สาคัญทางสถิตซิ ง่ึ ไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจ
เป็นเพราะการได้รบั ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเกี่ยวกับการจัดการหรือแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมมีลกั ษณะไม่ค่อย
แตกต่างกันในแต่ละหมู่บา้ น โดยเฉพาะข้อมูลทีเ่ ป็นของทางราชการ ในการดาเนินงานหรือโครงการต่างๆ ของ
เทศบาลตาบลหลุบจะใช้วธิ กี ารโดยประกาศเสียงตามสาย หอกระจายข่าวตามหมูบ่ า้ น หรือส่งหนังสือแจ้ง ไปยัง
กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ซึง่ ข้อมูลทีใ่ ห้ไปไม่มรี ายละเอียดอะไร ประกอบกับงบประมาณในการ
จัดการหรือแก้ไขปญั หาของเทศบาลตาบลหลุบมีจานวนจากัด แต่ตอ้ งมีการดาเนินการให้เต็มพืน้ ทีท่ วทุ
ั ่ กหมูบ่ า้ น
ทาให้การดาเนินการมีลกั ษณะรวมๆ มากกว่าทีจ่ ะเน้นไปทีพ่ ้นื ทีห่ รือหมูบ่ า้ นใดหมูบ่ า้ นหนึ่ง ทาให้ความแตกต่าง
ระหว่างหมูบ่ า้ นไม่มที งั ้ ๆทีบ่ างหมู่บา้ นมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องได้รบั การจัดการหรือแก้ไขปญั หาอย่างเร่งด่วน แต่ก็
ไม่สามารถกระทาได้ จึงอาจทาให้ประชาชนในแต่ละหมู่บา้ นให้ความสาคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนๆ
หรือไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะของประชาชนตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกีย่ วกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์
2.4.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนเห็นว่าควรมีการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชนก่อนดาเนินโครงการใหญ่ๆ ควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม
อย่างจริงจัง อยากให้มโี ครงการทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการจัดเก็บและทิง้ ขยะ ควรจัดหาถังขยะให้เพียงพอกับความ
ต้องการ และควรการจัดให้มพี น้ื ทีส่ วนสาธารณในชุมชน ตามลาดับ
2.4.2 การมีส่วนร่วมในการดาเนิน ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนเห็นว่า ในการ
ดาเนินงานต้องมีความจัดเจนและโปร่งใส ต้องส่งเสริมให้ทุกครอบครัวรักษาความสะอาดร่วมกัน ควรมีการ
ฝึกอบรมให้ความรูก้ บั ประชาชน และควรมีเจ้าหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมคอยให้คาปรึกษาแนะนาประชาชน
ตามลาดับ
2.4.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อม
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนเห็นว่า มีขยะล้นและ
ตกค้างจานวนมาก และโครงการใดทีด่ าเนินการไปแล้วหรือกาลังดาเนินการอยู่นนั ้ ไม่ดหี รือไม่คุม้ ค่าก็ควรยกเลิก
ตามลาดับ
2.4.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนเห็นว่า ควร
เปิดโอกาสให้ประชนชนเข้าไปเป็นกรรมการในเรือ่ งต่างๆมากขึน้ และควรรายผลการดาเนินโครงการต่อ
ประชาชนด้วย ตามลาดับ
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั เรือ่ ง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของ
เทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตาบลหลุบ
นักการเมืองท้องถิน่ และประชาชนตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการสิง่ แวดล้อมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตาบลหลุบ อาเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง ดังนัน้ เทศบาลตาบลหลุบควรหาแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมให้มากขึน้ อีกทัง้ ประชาชนควรสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารทีท่ างเทศบาลตาบลหลุบเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลตาบลหลุบให้เกิดความโปร่งใสและเป็นทีย่ อมรับของ
ประชาชน รวมทัง้ เทศบาลตาบลหลุบจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบตั งิ านในหลายๆด้าน เช่น ด้าน
งบประมาณ ด้านบุคลากร เครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในคราวต่อไป
ควรขยายการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบอื่นๆ ให้
กว้างขวาง เพื่อตรวจสอบว่าประชาชนในเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนถิน่ รูปแบบใดมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิง่ แวดล้อมอย่างไรบ้าง มีความสอดคล้องหรือแตกต่างกับกรณีทศ่ี กึ ษาครัง้ นี้หรือไม่เพียงใด และมีองค์ประกอบ
ของการมีส่วนร่วมอื่นทีน่ อกเหนือจากงานศึกษาดังกล่าวอะไรบ้าง อันจะเป็นการส่งเสริมให้องค์ความรูใ้ นเรือ่ งนี้ม ี
ความกว้างขวางและน่ าเชื่อถือยิง่ ขึน้
กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก อาจารย์วชั รินทร์ สุทธิ
ศัย อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ดร.ทรงศักดิ ์ จีระสมบัติ และผศ.ดร. สมเกียรติ เกียรติ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ มทีก่ รุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ ตัง้ แต่
ต้นจนสาเร็จเรียบร้อย ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสิ นธุ์ ตามความคิ ดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์
The Leadership of Mueing Kalasin Municipality’s Mayor by Personnel’s Opinion
สุมาลี เรืองไชย1, สัญญา เคณาภูม2ิ , วิทยา เจริญศิร3ิ , วัชรินทร์ สุทธิศยั 4
Sumalee Ruangchai,1 Sanya Kenaphoom,2 Watcharin Sudthisai³, Vittaya Charoensiri4
บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์น้ี มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ ตามความคิด เห็น ของบุ ค ลากรเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์ จาแนกตามตัว แปร ได้แ ก่ เพศ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรเทศบาล
เกี่ยวกับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้วธิ วี จิ ยั เชิงสารวจ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคลากร
เทศบาลจานวน 234 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า
จานวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมันรวมทั
่
ง้ ฉบับ 0.95 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อรวมทัง้ ฉบับ 0.51 – 0.81 มี
IOC รวมทัง้ ฉบับ 0.67 – 1.00 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที
(Independent Sample t-test) การทดสอบค่าเอฟหรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ
One – Way ANOVA) และนาเสนอด้วยวิธกี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิ จยั พบว่า
1 ระดับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย และเมือ่ พิจารณาแยกเป็ นรายด้าน
พบว่า อยูใ่ นระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดยเรียงลาดับด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดไปหาต่ าสุดสามอันดับแรก ได้แก่
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ และด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา
2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี เี พศ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้คอื เมื่อมีปญั หาในการ
ปฏิบตั งิ าน นายกเทศมนตรี ควรมีคาแนะนาให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา นายกเทศมนตรี ควรประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีด่ ตี ่อเทศบาล และนายกเทศมนตรี ควรสนับสนุ นให้ผู้ใต้บงั คับบัญชา คิดแก้ปญั หาด้วยวิธกี าร
ใหม่ๆ
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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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บทนา
การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินโดยทัวไปของประเทศต่
่
างๆ ในปจั จุบนั มีใช้กนั อยู่ 3 หลัก คือ หลักการรวมอานาจ
หลักการแบ่งอานาจ และหลักการกระจายอานาจ เป็ นหลักทีใ่ ช้ในการจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิน่ เป็ นการโอน
อานาจในการบริหารไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ไปดาเนินการโดยตนเอง มีความเป็ นอิสระในการดาเนินกิจการทีม่ อี ยู่
ในอานาจหน้าทีข่ องตนตามทีก่ ฎหมายให้อานาจไว้ (โกวิทย์ พวงงาม. 2546 : 29)
เทศบาลเป็ นหน่วยการปกครองท้องถิน่ รูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคล มีการบริหารการปกครอง แยกออกจากระเบียบ
การบริหารราชการส่วนกลาง เทศบาลเป็ นหน่ วยงานทีเ่ ป็ นตัวแทนของประชาชนในการดาเนินการปกครองด้วยตนเอง โดย
แบ่งโครงสร้างออกเป็ น 2 ฝ่ายได้แก่ 1) ฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัติ ทาหน้าทีถ่ ่วงดุลอานาจของฝ่ายบริหาร ควบคุมการปฏิบตั งิ านของ
นายกเทศมนตรี ให้การปฏิบตั ิงานของเทศบาลมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อประชาชน
โดยตรง 2) ฝ่ายบริหารนาโดยนายกเทศมนตรี ผู้มหี น้าที่ในการบริหารกิจการต่างๆ ของเทศบาล จะต้องดาเนินการผ่าน
พนักงานเทศบาล ซึง่ เป็ นข้าราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นจักรกลทีจ่ ะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของเทศบาล ให้สาเร็จลุล่วงตาม
ยุท ธศาสตร์แ ละแนวทางการพัฒ นาของเทศบาล โดยมีก ฎหมาย ระเบียบ ข้อ บัง คับ ต่ า งๆ เป็ น ตัว กาหนด เพื่อ ให้ก าร
ดาเนินงานของเทศบาลเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง (อภิวฒ
ั น์ ปะกิทงั . 2552 : 1)
เมื่อพิจารณาในประเด็นทีน่ ายกเทศมนตรี ในฐานผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิน่ นายกเทศมนตรีจงึ
ต้องมีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบโดยตรง ในการควบคุม กากับดูแล การปฏิบตั งิ านของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในฐานเป็ น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแล้ว การดาเนินกิจการต่างๆ
ของเทศบาลย่อมมีปญั หาและอุปสรรค ซึ่งผลกระทบโดยตรงจะตกที่ประชาชน การดาเนินงานของเทศบาล ประกอบด้วย
สานัก กอง ฝ่ายต่างๆ ทีจ่ ะทาหน้าที่รบั สนองนโยบายของนายกเทศมนตรีนาไปปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนใน
ท้องถิน่ นายกเทศมนตรีจงึ ถือเป็ นหัวใจสาคัญในการบริหารกิจการของเทศบาล และปจั จุบนั ผูด้ ารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรี
จะต้องมาจากการเลือกตัง้ โดยตรงของประชาชน ตามที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา 48 สัตตะ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
2496 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 (พงษ์ศกั ดิ ์ ศิรกิ าญจนรักษ์. 2552 : 1)
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูท้ จ่ี ะดารงตาแหน่ งนายกเทศมนตรี จึงจาเป็ นจะต้องมีภาวะผูน้ าสามารถจุดประกายวิสยั ทัศน์ให้
ผูอ้ ่นื มองเห็น พร้อมปลูกฝงั เป็ นค่านิยมและสร้างสภาวะแวดล้อมทีเ่ อือ้ อานวยให้สามารถปฏิบตั งิ านได้สาเร็จ ซึง่ เป็ นปจั จัย
หนึ่งของผู้บริหารเทศบาลใด ทีม่ นี ายกเทศมนตรีท่มี ภี าวะผู้นา ย่อมหวังได้ว่ าการปฏิบตั ิงานจะประสบความสาเร็จ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ นพนักงานในเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความสนใจทีจ่ ะวิจยั ภาวะผูน้ าของนายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดย
กาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลซึง่ เป็ นผูด้ าเนินงาน ภายใต้การกากับดูแลของนายกเทศมนตรี น่ าจะเป็ นผู้ ท่ี
สามารถตอบคาถามและเป็ นผูใ้ ห้ความคิดเห็นได้อย่างชัดเจนและใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากทีส่ ดุ ซึง่ ผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ จะ
เป็ นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาภาวะผูน้ าในด้านต่างๆ ของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ซึง่ จะส่งผลต่อศักยภาพการ
บริหารงานเพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุต์ ่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จาแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ทีแ่ ตกต่างกัน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของบุคลากรเทศบาล เกีย่ วกับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
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สมมติ ฐานของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ตงั ้ สมมติฐานของการวิจยั ดังนี้
1. ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต่อภาวะผูน้ าของนายเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
2. บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่มี ี เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ กาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 598 คน (งาน
การเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ,์ 2554 : 4 - 6)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรเทศบาลเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุจ์ านวน 234 คน โดยหาขนาด
กลุ่มตัวอย่างกาหนดตามตารางเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ; อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 101)
2. ขอบเขตเนื้ อหา
2.1 เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ใช้กรอบแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass and Avolio. 1990: 13 – 20 ; อ้างถึง
ในพรรณิภา เติมศักดิ.์ 2550 : 29 – 30) เกีย่ วกับ ทฤษฎีภาวะผูน้ าเปลีย่ นสภาพของ เป็ นกรอบแนวคิดหลักในการศึ กษา
ครัง้ นี้ โดยภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็ น 7
ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปญั ญา ด้านการคานึงถึง
ความเป็ นปจั เจกบุคคล ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และ ด้านการบริหารแบบวาง
เฉยเชิงรับ
2.2 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.2.1 ตัวแปรอิสระ คือ ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน
2.2.2 ตัวแปรตาม คือ ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล แบ่ง
ออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปญั ญา ด้าน
การคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรุก และ ด้านการ
บริหารแบบวางเฉยเชิงรับ
2.3 ขอบเขตพืน้ ที่ พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ สานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
เพื่อนาข้อสนเทศทีไ่ ด้จากการวิจยั ในครัง้ นี้ เสนอแนะต่อผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ ปรับปรุงภาวะของผูน้ า
ในส่วนทีบ่ กพร่อง ทาให้ผนู้ าท้องถิน่ มีภาวะผูน้ าทีส่ มบูรณ์ เป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องผูบ้ ริหาร และสามารถบาบัดทุกข์ บารุงสุข
ให้แก่ประชาชน ได้อย่างแท้จริง
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร (Population) ได้แก่ ได้แก่ บุคลากรของทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน
598 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling) ได้แก่ บุคลากรของทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 234
คน โดยเปิ ดตารางเคร็จซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970 ; อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 101)
2. เครือ่ งมือการวิ จยั
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็ น
3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จานวน 3 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ตอนที่ 2 ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็ น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาล
ใจ ด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา ด้านการคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคล ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการบริหาร
แบบวางเฉยเชิงรุก และ ด้านการบริหารแบบวางเฉยเชิงรับ และลักษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) ของลิเคิรต์ (Likert scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2551 : 99 - 100) ตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ด (Open - End) เพื่อให้ผตู้ อบ แสดงข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
3. ขัน้ ตอนในการสร้างเครือ่ งมือ
มีขนั ้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1) ศึกษาประเด็นสาคัญ เรื่องทีต่ อ้ งการวิจยั
2) ร่างแบบสอบถาม ให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั
3) เสนอแบบสอบถามต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจแก้ไขเสนอแนะปรับปรุง เพื่อความเหมาะสม และ
ความถูกต้อง
4) นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุง เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) เพื่อให้
ครอบคลุมเนื้อหาและความปรนัยของเครื่องมือ ด้านโครงสร้าง ด้านเนื้อหา และการใช้ภาษา
5) นาแบบสอบถามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruency) โดย
คัดเลือกเฉพาะข้อคาถามทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง ตัง้ แต่ 0.5 ขึน้ ไปมาใช้ ส่วนข้อทีม่ คี ่า IOC น้อยกว่า 0.5 นามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
6) นาแบบสอบถามที่แก้ไขแล้วตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดสอบ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน
7) นาแบบสอบถามมาหาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้วธิ หี าค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach) ได้
ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.95
8) พิมพ์ฉบับจริงแล้วนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ทาหนังสือ ถึงนายกเทศมนตรีเมือง
กาฬสินธุ์ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจาก พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้รบั แบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ ภาวะผูน้ าของนายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของ
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถิติท่ใี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
4. การวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับ ภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของ
พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนาเสนอเชิงพรรณนา
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ได้แก่
2.1 หาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั
่
ง้ ฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธขี องครอ
์
นบาค (Cronbach)
2.2 หาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยวิธี Item - total Correlation
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่
3.1 การวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ ของ
ประชากรไม่เกิน 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ
3.2 การทดสอบค่าเอฟ หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F - test หรือ One–way ANOVA) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่าง ค่าเฉลีย่ ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มขึน้ ไป ได้แก่ ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ในการปฏิบตั งิ าน เมื่อพบความแตกต่างเป็ นรายคู่ ก็ให้ทดสอบด้วยวิธกี ารของเชฟเฟ่ (Scheffe)
สรุปผลการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี้คอื
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลปจั จัยส่วนบุคคล ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
จานวน 137 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.50 สาเร็จการศึกษา ปริญญาตรีขน้ึ ไปจานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.80 และมี
ประสบการณ์ในการทางาน 1 - 5 ปี จานวน 102 คนคิดเป็ นร้อยละ 43.60
2. ระดับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยทุกด้าน โดย
เรียงลาดับด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูง สุดไปหาต่ าสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ และด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา
3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่ างกัน ผลการ
เปรียบเทียบ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี เี พศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. จากข้อเสนอแนะของบุคลากรเทศบาล เกีย่ วกับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีประเด็นทีน่ ่ าสนใจและ
ควรนามาอภิปรายผล โดยเรียงลาดับด้านทีม่ คี วามถีส่ งู สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ เมื่อมี
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ปญั หาในการปฏิบตั งิ าน นายกเทศมนตรี ควรมีคาแนะนาให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา และนายกเทศมนตรี ควรประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างทีด่ ตี ่อเทศบาล 2) ด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา นายกเทศมนตรี ควรสนับสนุนให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา คิดแก้ปญั หาด้วย
วิธกี ารใหม่ๆ และนายกเทศมนตรี ควรส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ได้ศกึ ษาหาสาเหตุของปญั หาจากการทางาน 3) ด้านการ
สร้างแรงจูงใจ นายกเทศมนตรี ควรส่งเสริมให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา มุ่งมันท
่ างานให้สาเร็จ และนายกเทศมนตรี ควรกระตุ้นให้
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ตระหนักถึงภารกิจที่สาคัญ
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั มีประเด็นทีน่ ่าสนใจ ควรนามาอภิปรายดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 ความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลต่อภาวะผูน้ าของนายเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย
ผลการวิจยั พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีความคิดเห็น ต่ อภาวะผู้นาของนายเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย หรืออยู่ในระดับมาก ซึง่ เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ
1) บุคลากร สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ มีความคิดเห็นว่า นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ มีภาวะผูน้ าอยู่ในระดับมากหรืออยู่
ในระดับสูง และได้นาความเป็ นภาวะผูน้ า เข้ามาใช้ในการปฏิบตั งิ าน จนทาให้การปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประสบความสาเร็จ เช่น ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า
เมื่อมีปญั หาในการปฏิบตั งิ านเกิดขึน้ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เป็ นประจาทุกปี และได้ให้คาแนะนา ตลอดทัง้ วิธแี ก้ไขปญั หาการปฏิบตั งิ านแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา อย่างสม่าเสมอ
ด้านการกระตุ้นทางปญั ญา พบว่านายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้แนวคิดแก่ผู้ใต้บงั คับบัญชา ให้คดิ ค้นหาทางแก้ไข
ปญั หาจากการปฏิบตั งิ าน โดยนาวิธกี ารใหม่ๆ มาใช้ ด้านการสร้างแรงจูงใจ พบว่า นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้สร้าง
แรงจูงใจ ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ให้มุ่งมันท
่ างานจนสาเร็จ เป็ นต้น 2) บุคลากร สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสิน ธุ์ มีความคิดเห็นว่า
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ใช้ความมีภาวะผูน้ า ในการแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั ิงาน ด้วยความรวดเร็ว เช่น การ
ระงับข้อพิพาทของประชาชน ทีไ่ ม่มที ด่ี นิ ทากินเป็ นของตนเอง 3) นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์ มอง
การณ์ไกล เป็ นผูท้ ย่ี อมรับฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น และนาข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ มาปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน เพื่อให้องค์กร
และประชาชนในท้องถิน่ ได้รบั ประโยชน์สงู สุด จนได้รบั การยอมรับจากบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตลอดทัง้ ประชาชนใน
เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นต้น จากเหตุผ ลดังกล่าวจึงน่ าจะเป็ นสาเหตุให้ ได้รบั ค่าเฉลีย่ ภาวะผูน้ า อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย หรืออยู่ในระดับมาก ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้สอดคล้องกับ ผลการวิจยั ของ สุขุมาลย์ ประยุกนิตวิ ฒ
ั น์
(2550 : 89) ได้ศกึ ษาเรื่อง ภาวะผูน้ าทีพ่ งึ ประสงค์ในทัศนะของพนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์นครหลวง บริษทั ทีโอที จากัด
(มหาชน) พบว่า พนักงานมีความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะผูน้ าทีพ่ งึ ประสงค์ ในภาพรวมอยู่ระดับมาก
สมมุติฐานที่ 2 บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี ี เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ผลการวิจยั พบว่า
1. เพศ พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี เี พศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี เี พศแตกต่างกัน ได้แก่ เพศชาย เพศหญิง ถึงแม้เพศจะแตกต่างกัน แต่เมื่อ
ได้เข้ามาปฏิบตั งิ าน ณ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แล้ว นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ใช้ภาวะผูน้ าในการบริหาร ปฏิบตั ติ ่อ
บุคลากร ไม่ว่าจะเป็ นเพศชาย หรือเพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน จนทาให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรประสบความสาเร็จ เช่น
ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า เมื่อมีปญั หาในการปฏิบตั งิ านเกิดขึน้ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ให้มี
การฝึกอบรม พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ นประจาทุกปี ด้านการกระตุ้นทางปญั ญา พบว่านายกเทศมนตรี
เมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้แนวคิดในการแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั งิ าน โดยนาวิธกี ารใหม่ๆ เข้ามาใช้ แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ทัง้ เพศ
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ชาย เพศหญิงอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นต้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะทาให้ บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี เี พศแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวิจ ัย ในประเด็น นี้ สอดคล้อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ สุ เ ทพ นิ ล มู ล (2552 : 77) ได้ศึก ษาเรื่อ ง ภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า พนักงานเทศบาลที่มีเพศ แตกต่ างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นาของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
2. ระดับการศึกษา พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้
ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่มี ีระดับการศึกษาแตกต่ างกัน ได้แก่ ระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา (ป. 4 หรือ ป. 6) ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา หรือ ปวช. ระดับการศึกษา อนุ ปริญญา หรือ ปวส.
หรือเทียบเท่า และระดับการศึกษา ปริญญาตรีขน้ึ ไป ถึงแม้ระดับการศึกษาจะแตกต่างกัน แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบตั งิ าน ณ
เทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์แล้ว นายกเทศมนตรีเ มืองกาฬสิน ธุ์ ได้ใ ช้ภ าวะผู้น าในการบริหาร ปฏิบ ัติต่ อ บุค ลากรทุ กระดับ
การศึก ษาอย่ า งเท่ า เทีย มกัน จนท าให้ก ารปฏิบ ัติง านของบุ ค ลากรประสบความสาเร็จ เช่ น ด้า นการมีอิท ธิพ ลอย่ า งมี
อุดมการณ์ พบว่า เมื่อมีปญั หาในการปฏิบตั ิงานเกิดขึน้ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรม พัฒนา
ั หาการปฏิบ ัติง านแก่
บุ ค ลากรของเทศบาลเมือ งกาฬสิน ธุ์ เป็ น ประจ าทุ ก ปี และได้ใ ห้ค าแนะน า ตลอดทัง้ วิธีแ ก้ไ ขป ญ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ทุกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารลาเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ ด้านการกระตุ้น
ทางปญั ญา พบว่านายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้แนวคิดในการแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั งิ าน โดยนาวิธกี ารใหม่ๆ เข้า
มาใช้ แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ทุกระดับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
พงษ์ศกั ดิ ์ ศิรกิ าญจนรักษ์ (2552 : 63) ได้ศกึ ษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีตาบล
นามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
3. ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน พบว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา
ปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน ได้แก่ ระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน 1 – 5 ปี ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 6 – 10 ปี ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน 11 – 15 ปี และระยะเวลาใน
การปฏิบตั งิ าน 16 ปี ขน้ึ ไป ถึงแม้ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านจะแตกต่างกัน แต่เมื่อได้เข้ามาปฏิบตั งิ าน ณ เทศบาลเมือง
กาฬสินธุแ์ ล้ว นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ใช้ภาวะผูน้ าในการบริห าร ปฏิบตั ติ ่อบุคลากรทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน จน
ทาให้การปฏิบตั งิ านของบุคลากรประสบความสาเร็จ เช่น ด้านการมีอทิ ธิพลอย่างมีอุดมการณ์ พบว่า เมื่อมีปญั หาในการ
ปฏิบตั งิ านเกิดขึน้ นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรม พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เป็ น
ประจาทุกปี และได้ให้คาแนะนา ตลอดทัง้ วิธแี ก้ไขปญั หาการปฏิบตั งิ านแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การลาเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็ นพิเศษ ด้านการกระตุน้ ทางปญั ญา พบว่า นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้ให้แนวคิด
ในการแก้ไขปญั หาจากการปฏิบตั งิ าน โดยนาวิธกี ารใหม่ๆ เข้ามาใช้ แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชาทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นต้น
จากเหตุผลดังกล่าว จึงน่าจะทาให้ บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ม่ี รี ะยะเวลาในการปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ โดยรวมและเป็ นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สุรพงษ์ แสงเรณู (2552 : 64) ได้วจิ ยั เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิน่ ต่อภาวะผูน้ า
ทีพ่ งึ ประสงค์ของนายกขององค์การบริหารส่วนตาบล ในพืน้ ทีอ่ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการเปรียบเทียบ พบว่า
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มรี ะยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าทีพ่ งึ ประสงค์ของนายกของ
องค์การบริหารส่วนตาบล โดยรวมไม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิ จยั ไปใช้
การวิจยั เรื่อง ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุใ์ นครัง้ นี้
ทาให้ผศู้ กึ ษา มีขอ้ เสนอแนะ ทีอ่ าจเป็ นประโยชน์ต่อ ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ดังนี้คอื
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิ จยั
1.1 ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 1 เพื่อศึกษา ภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พบประเด็นทีค่ วรพัฒนา ได้แก่
1.1.1 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ควรเสริมสร้างภาวะผูน้ าในทุกด้าน ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เกิดการ
ยอมรับอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
1.1.2 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ควรเน้นภาวะผูน้ า ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ โดยเฉพาะการให้
ความช่วยเหลือผู้ใต้บงั คับ บัญชา ในการปฏิบตั ิงาน และแสดงออกด้วยความชื่นชม และพึง พอใจ เมื่อผู้ใต้บงั คับบัญชา
ปฏิบตั งิ านได้ดกี ว่ามาตรฐานทีก่ าหนด
1.2 ผลจากการศึกษาวัตถุประสงค์ท่ี 2 เปรียบเทียบภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จาแนกตามตัวแปร ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ที่
แตกต่างกัน พบประเด็นทีค่ วรพัฒนา ได้แก่
1.2.1 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ควรคานึงถึงการสร้างภาวะผูน้ า กับบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้าน
การคานึงถึงความเป็ นปจั เจกบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ในเรื่องระดับการศึกษา ให้มที ศั นคติไม่แตกต่างกันมากนัก (Sig. เท่ากับ
0.248)
1.2.2 นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ควรเชื่อมแนวทาง อุดมการณ์ ความประพฤติตน และวัตถุประสงค์ในการ
ทางาน ต่อบุคลากร โดยไม่แยกระยะเวลาสร้างความแตกต่าง ในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ (Sig. เท่ากับ 0.880)
1.3 ผลจากการศึก ษาวัต ถุ ป ระสงค์ท่ี 3 ศึก ษาข้อ เสนอแนะของบุ ค ลากรเทศบาลเกี่ย วกับ ภาวะผู้น าของ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พบประเด็น ควรดาเนินการตามข้อเสนอแนะในแบบสอบถาม แบบปลายเปิ ด เรียงลาดับสูงสุด
ไปหาต่าสุด 3 อันดับแรก ดังนี้
3.1 เมื่อมีปญั หาในการปฏิบตั งิ าน นายกเทศมนตรี ควรมีคาแนะนาให้แก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา ดังนัน้ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ทุกคน ควรได้ตระหนัก และคาแนะนา ชีแ้ นะทีไ่ ด้รบั มาแก้ไขปญั หาในการปฏิบตั งิ านของตน
3.2 นายกเทศมนตรี ควรประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ ตี ่อเทศบาล เพราะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด่ นี นั ้ จะทา
ให้พนักงานรัก ศรัทธา และหันมาประพฤติ ปฏิบตั ติ าม
3.3 นายกเทศมนตรี ควรสนับสนุ นให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา คิดแก้ปญั หาด้วยวิธกี ารใหม่ๆ เพราะการรูจ้ กั แก้ไขปญั หา
ด้วยวิธกี ารใหม่ ๆ จะทาเกิดความคิดสร้างสรรค์แบบใหม่ ๆ ทาให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครังต่
้ อไป
2.1 ควรศึกษา แนวทางในการเพิม่ ศักยภาพภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้อยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิง่
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบ ระดับภาวะผูน้ าของนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของประชาชน ใน
เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
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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
SD.
DR
Level
X
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-inall 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
2
public services at 77% (R x100) 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 nongovernment 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.
2.
3.
4.

Level of knowledge and understanding of administrational affairs of the community.
Level of attitudes toward rights and responsibilities of administration affairs of the community.
Level of participation in community development.
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
number
Level of knowledge and understanding
Percent
(score range)
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
395

knowledge, understanding

Mean
13.07

S.D.
1.841

r

Prob

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
395

knowledge, understanding

Mean
13.07

S.D.
1.841

r
0.063

participation

395

45.88

Prob
0.225

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
395

attitude towards rights

Mean
73.57

S.D.
6.174

r
0.059

participation

395
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45.88

17.171

Prob
0.258

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 districtbased 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.
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บทความเรื่อง “การเมืองในนโยบายแบบลัดวงจร”
(Politics in Policy Like Shot Circuit)
วาริธ ราศรี

บทคัดย่ อ
บทความชิ้ นนี้ อธิ บายถึงค่านิ ยมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทางการเมืองไทยในลักษณะการมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองของประชาชน ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านการเรี ยกร้องสิ ทธิ บนท้องถนน เพื่อต้องการให้รัฐ
ตอบสนองความต้องการในนโยบายสาธารณะแบบเร่ งด่ วน ซึ่ งอาจมีสาเหตุอนั เนื่ องมาจากกระบวนการ
ขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่ล่าช้า การไม่ได้รับความเป็ นธรรมหรื อความไม่เท่าเทียมของการกาหนด
นโยบายสาธารณะของรัฐ การนานโยบายไปปฏิบตั ิที่ไม่สัมฤทธิ์ ผล การเรี ยกร้องสิ ทธิ บางประการจากรัฐ
รวมถึงการกดดันทางการเมืองเพื่อให้รัฐผลักดันนโยบายสาธารณะ ผ่านรู ปของสวัสดิการเฉพาะกลุ่ม ตาม
ความต้องการของกลุ่มตน

คาสาคัญ: นโยบายสาธารณะ, ลัดวงจร, การเมือง, การปกครอง, ประชาธิปไตย, สมบูรณาญาสิ ทธิราชย์
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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บทนา
ในอดีตสังคมไทยเคยปกครองตามระบอบอานาจนิยมอันมีกษัตริ ยเ์ ป็ นผูใ้ ช้อานาจสู งสุ ดและเด็ดขาด
แ ต่ เ พี ย ง ผู ้ เ ดี ย ว ห รื อ เ รี ย ก ต า ม ศั พ ท์ วิ ช า ก า ร ท า ง รั ฐ ศ า ส ต ร์ ว่ า ร ะ บ อ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง แ บ บ
“สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์” ผ่าน 4 อาณาจักร คือ อาณาจักรสุ โขทัย อาณาจักรกรุ งศรี อยุธยา อาณาจักรกรุ ง
ธนบุรี และต้นอาณาจักรกรุ งรัตนโกสิ นทร์ (รัชกาลที่ 1-6) จนถึงรัชกาลที่ 7 ก็ได้เกิดเหตุการณ์ครั้งสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ของการเมื องและการปกครองยุคใหม่ของไทย คือ การปฏิ วตั ิเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
พ.ศ.2475 นาโดยคระราษฎรทาการเปลี่ ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ไปสู่
การเมื อ งและการปกครองแบบกษัต ริ ย ์อ ยู่ภ ายใต้รั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ งเรี ยกว่ า ระบอบการปกครองแบบ
“ประชาธิปไตย” ซึ่งเป็ นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน โดยถือความเห็นของ
ปวงชนฝ่ ายข้างมากเป็ นเกณฑ์ในการบริ หารราชการแผ่นดิน แต่ในขณะเดียวกันสิ ทธิ ของปวงชนฝ่ ายข้าง
น้อยก็ยอ่ มได้รับความคุม้ ครองโดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วย (ลิขิต ธีรเวคิน.2547)
หลัง จากการเปลี่ ย นแปลงภายใต้โ ครงสร้ า งทางการเมื อ งและการปกครองของไทยยุ ค ใหม่
ประชาชนเริ่ มเข้ามามีบทบาทและแสดงออกทางการเมืองในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น เช่ น การเลือกตั้งผูน้ า
ประเทศผ่านตัวแทน ส.ส., ส.ว.ที่เข้าไปทาหน้าที่ในระบบรัฐสภา การมีส่วนร่ วมในการออกกฎหมาย การมี
ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐ ตลอดจนการปกครองแบบประชาธิ ปไตยนี้ ยังให้สิทธิ
และเสรี ภาพทั้งส่ วนตัวและในการปกครองบ้านเมืองอันอยูภ่ ายใต้กรอบของความเป็ นนิติรัฐ โดยมีกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเป็ นกฎหมายสู งสุ ดในการปกครองประเทศ
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รู ปภาพที่ 1 โครงสร้างลักษณะการมีส่วนร่ วมของประชาชนต่อการใช้อานาจรัฐ
ประเทศไทย

กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ฝ่ ายนิติบญั ญัติ

ฝ่ ายบริ หาร

ฝ่ ายตุลาการ

-รัฐสภา

-รัฐบาล

-ศาลยุติธรรม

ส.ส, ส.ว

กระทรวง, กรม

-ศาลปกครอง, ศาลทหาร

นโยบายสาธารณะ

ประชาชน

ในยุคเริ่ มต้นของการนาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ประเทศไทยมีการแย่ง
ชิงอานาจทางการเมืองกันอย่างรุ นแรงจนเกิดการรัฐประหารอยูบ่ ่อยครั้งและผูน้ าประเทศในแต่ละช่วงแต่ละ
ยุคที่เข้ามาดารงตาแหน่ งนายกรัฐมนตรี ก็มกั จะใช้อานาจแบบเผด็จการหรื อการใช้อานาจที่ไม่เป็ นไปตาม
หลักการที่ ถูกต้องของความเป็ นประชาธิ ปไตย อันนาไปสู่ สาเหตุที่สาคัญๆ ทางการเมืองหลายเหตุการณ์
ด้วยกัน อาทิ เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 เป็ นปรากฏการณ์ ที่มีนัยสาคัญยิ่ง เพราะเป็ นการลุ กฮือของ
ประชาชนเป็ นจานวนแสนๆ คน เพื่อต่อต้านรัฐบาลเผด็จทหาร อาจถื อว่าการลุ กฮือดังกล่ าวเป็ นการเปิ ด
ประวัติศ าสตร์ บ ทใหม่ ท างการเมื องในยุค หลัง การเปลี่ ย นแปลง 24 มิ ถุ นายน 2475 อย่า งไรก็ ดีถ้า หาก
วิเคราะห์เจาะลึกแล้ว 14 ตุลาคม 2516 ที่นกั วิชาการเรี ยกกันว่า “การปฏิวตั ิ 14 ตุลาคม 2516” เป็ นผลที่จะต้อง
เกิ ดขึ้นเพราะมี ค วามสัม พันธ์ โดยตรงกับ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในแง่ โครงสร้ า งทางสังคม
เศรษฐกิ จและการเมืองนั้น ปั ญหาที่เด่นชัดคือ เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอานาจและเป็ นรัฐบาลในปี
พ.ศ. 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ใช้การปกครองแบบระบอบพ่อขุนซึ่ งได้แก่ การใช้อานาจเด็ดขาดใน
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การปกครองท าลายล้ม สถาบัน และกลไกการเมื อ งแบบการมี ส่ ว นแบบการแช่ เ ย็น ในการการเมื อ ง
ขณะเดี ยวกันก็เน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม พูดง่ายๆ คือเป็ นการกลับไปสู่ ระบอบการเมืองและการ
ปกครองแบบยุคโบราณในลักษณะที่เน้นการปกครองบริ หารดูแลประชาชนให้อยูด่ ีกินดีแบบพ่อปกครองลูก
โดยผูอ้ ยู่ภายใต้การปกครองไม่ตอ้ งมีส่วนรู ้ เห็น กล่าวคือ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจนโยบายของรัฐจะ
ใช้ระบบราชการเป็ นตัวคัน่ กลางระหว่างรัฐบาลกับประชาชน ปัญหา คือ ประชาชนขาดการมีส่วนร่ วมที่ดีใน
การกาหนดนโยบายสาธารณะของรัฐและประสิ ทธิ ผลของการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิใช้เกิดความ
ล่าช้ามีการทุจริ ตคอรัปชัน่ ในระบบราชการโดยง่ายและในอัตราที่สูง เป็ นต้น
ผ่านมาอีก 19 ปี ก็ได้เกิ ดเหตุการณ์ครั้งสาคัญทางการเมืองอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2535
เหตุการณ์ ที่เรี ยกว่า “พฤษภาทมิฬ” คือ การชุ มนุ มของกลุ่มผูเ้ รี ยกร้องประชาธิ ปไตยประกอบด้วย ชนชั้น
กลางเป็ นจานวนมาก ชนชั้นดังกล่าว ตื่นตัวทางการเมืองและเรี ยกร้องประชาธิปไตยต้องการความถูกต้องซึ่ ง
อาจต่างไปจากเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ที่เป็ นการแสดงออกเพื่อต่อต้านทรราช ความตื่นตัวทางการเมือง
ของประชาชนเกิ ดขึ้นอย่างมาก เนื่ องจากการแปรเปลี่ยนเศรษฐกิ จ การศึกษา สื่ อมวลชน เทคโนโลยี การ
สื่ อสาร เห็ นได้ชัดจากผูม้ าประท้วงมี โทรศัพ ท์มือถื อ ขับ รถยนต์ส่ วนตัวและในที่ สุ ดพรรคประชาชนก็
สามารถล้มล้างรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี นายสุ จินดา คราประยูร ลงได้สาเร็ จ
รู ปภาพที่ 2 โครงสร้างชนชั้นในการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 2 ยุค
2.1 โครงสร้างชนชั้น 14 ตุลาคม 2516

ผูป้ กครอง
กลุ่มผูม้ ีบทบาท

ปัญญาชน
ผูใ้ ต้ปกครอง
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2.2 โครงสร้างชนชั้น 17 พฤษภาคม 2535

ผูน้ า
กลุ่มผูม้ ีบทบาท

ชนชั้นกลาง
รากหญ้า

บทวิเคราะห์
จากบทนาที่กล่าวแล้วในข้างต้นทั้งเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ,17 พฤษภาคม 2535 ทั้งสอง
เหตุการณ์ลว้ นแล้วต่อเป็ นการเคลื่อนไหวทางการเมืองโดยการแสดงบทบาทของภาคประชาชนโดยการเข้า
ไปมี ส่ วนร่ วมทางการเมื อง และการปกครองในฐานะเจ้า ของประเทศอันแท้จริ ง ตามหลัก การของการ
ปกครองโดยระบอบประชาธิ ปไตยซึ่ งทั้งสองเหตุการณ์อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่ องของจุดเป้ าหมายของ
การเคลื่ อนไหวทางการเมืองแต่หากสังเกตให้เด่นชัดจะพบว่าทั้งสองเหตุการณ์มีพ้ืนที่แห่ งการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองที่เดี ยวกัน นัน่ คือ “บนท้องถนน” อาจกล่าวได้ว่าเป็ นพื้นที่แห่ งการยอมรับเรี ยกร้องสิ ทธิ และ
เสรี ภาพทางการเมืองการการปกครองของคนไทยที่ประสบผลสาเร็ จมากที่สุด ซึ่ งการเคลื่อนไหวหรื อการ
ต่อสู ้ บ นพื้ นที่ ดังกล่ า วนี้ ผูเ้ ขี ย นมองว่า เป็ นลัก ษณะยุทธการหรื อกลยุทธ์ แบบการลัดวงจร (คล้ายไฟฟ้ า
ลัดวงจร) ที่ ไม่ ไ ด้เป็ นไปตามระบบกระบวนการที่ ควรจะเป็ นไปตามวิถี ท างแห่ ง ระบบของมันเอง การ
เคลื่ อนไหวทางการเมื องโดยใช้ช่องทางแห่ งพื้นที่บนท้องถนนเป็ นเวทีต่อสู้ทางการเมือง กล่ าวได้ว่าเป็ น
ค่านิยมและกลายเป็ นวัฒนธรรมแห่งการเคลื่อนไหว หรื อการมีส่วนร่ วมทางการเมืองไปแล้ว โดยเฉพาะการ
เมืองไทยใยยุคปั จจุบนั ที่กลยุทธ์เช่นนี้ ไม่ได้จากัดอยูแ่ ค่การเรี ยกร้องความเป็ นประชาธิ ปไตยและการโคล่น
ล้มรัฐบาลที่ขาดความชอบธรรมในการบริ หารประเทศเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเร่ งด่วนทันทีทนั ใด
เกิดขึ้นในลักษณะรู ปแบบการลัดวงจรทางการเมือง
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รู ปภาพที่ 3 การเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบลัดวงจร

INPUT

PROCESS

ข้ อเรี ยกร้ อง

การเปลีย่ นแปลง

OUTPUT
(ดารงตาแหน่ง

(รัฐบาล)

(ประชาชนเคลื่อนไหว
บนท้องถนน)

เป็ นไปตามระบบ

ลัดวงจร

ครบวาระ 4 ปี )

เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเรี ยกร้อง

แต่ปัจจุบนั กลยุทธ์รูปแบบการลัดวงจรได้แผ่ขยายไปสู่ ค่านิ ยมแนวใหม่คือการลัดวงจรในนโยบาย
สาธารณะโดยประชาชนได้นาวิธีการกลยุทธ์แบบการลัดวงจรทางการเมืองมาใช้กลับเรี ยกร้องให้รัฐหรื อ
รั ฐบาลตอบสนองต่อความต้องการทางด้านนโยบายสาธารณะแบบเร่ งด่ วนทันทีท นั ใด ด้วยการออกมา
ชุมนุมประท้วงปิ ดถนน .ซึ่ งวิธีการเช่นนี้ อาจสร้างความเดือดร้อนให้ผคู้ นที่สัญจรใช้ถนนในบริ เวณแนวนั้น
อยู่มากแต่ก็ได้ผลเกิ นคุ ม้ กับสิ่ งที่ ทาลงไปเพราะรัฐบาลก็มกั จะให้ความสนใจและรี บแก้ไขปั ญหาตามข้อ
เรี ยกร้องอย่างเร่ งด่วน โดยไม่ตอ้ งดาเนิ นการไปตามระบบกระบวนขั้นตอนที่ประชาชนกลุ่มผูเ้ รี ยกร้องมอง
ว่าเป็ นสิ่ งที่ล่าช้าและไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากรัฐ ตังอย่างเช่น กรณี เหตุการณ์นาท่วมครั้งใหญ่ ปี 2554 ที่
กรุ งเทพ จังหวัดอื่นๆ ในแถวภาคกลางได้สร้างความเสี ยหายให้แก่บา้ นเรื อนและเครื่ องใช้สอย โดยเฉพาะ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าในบ้าน อาทิ ทีวี ตูเ้ ย็น เตารี ด พัดลม ที่บางครอบครัวลอยหายไปกับน้ าและพังเสี ยหายใช้งาน
ไม่ได้ พอหลังจากภัยน้ าท่วมผ่านพ้นไปรัฐบาลได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการกาหนดออกเป็ นนโยบาย
แจกเป็ นคู ป องแทนเงิ น สดมู ล ค่ า 2000

บาท ให้ แ ก่ ป ระชาชนผู้ป ระสบภัย น้ า ท่ ว ม น าไปแรกซื้ อ

เครื่ องใช้ไฟฟ้ าตามบริ ษทั ห้างร้านต่างๆตามที่ตนเองต้องการ แต่ปัญหาคือทางบริ ษทั ห้างร้านเหล่านั้นไม่รับ
แลกซื้ อคูปองจากประชาชนที่นาไปแลกซื้ อ รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น ประชาชนผูป้ ระสบภัยน้ าท่วมที่มีสิทธิ
จึงรวมตัวกันชุมนุมปิ ดถนน การสัญจรบางเส้นทางในเขตกรุ งเทพมหานครเพื่อเรี ยกร้องกดดันรัฐบาลเปลี่ยน
จากคูปองเป็ นเงินสด 2000 บาทแทนและในที่สุดรัฐบาลก็ส่งตัวแทนมาเอารับข้อเรี ยกร้องของประชาชน
กลุ่ มนี้ ไปปรั บ แก้ปั ญหาอย่างเร่ ง ด่ วนโดยการนาคู ปองไปเปลี่ ย นเป็ นเงิ นสดให้กบั ประชาชนแทนอย่า ง
ทันทีทนั ใด เป็ นต้น
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กรณี เกษตรกรที่ราคาขายตกต่ า อาทิ มันสัปปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ข้าว ผลไม้ต่างๆ พืชผัก และ
เกี่ ยวกับปศุสัตว์ต่างๆ ก็มกั จะออกมาชุ มนุ มรวมตัวกันประท้วงปิ ดถนน และนาสิ่ งกี ดขวางมาปิ ดถนนหรื อ
การออกมาเคลื่ อนไหวบนท้องถนน ตั้งเวทีแถลงการณ์เจตนารมณ์ ปราศรัยข้อเรี ยกร้องต่างๆเพื่อกดดันให้
รัฐบาลออกมารับข้อเรี ยกร้องตามความต้องการของกลุ่มตนและก็จะประสบผลสาเร็ จทุกครั้งเมื่อรัฐบาลหรื อ
ตัวแทนของรัฐรับเอาข้อเรี ยกร้ องดังกล่าวและหมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปแก้ไขปั ญหาอย่าง
เร่ งด่วนทุกครั้งไป หรื อแม้กระทัง่ กรณี การออกมาชุ มนุ มประท้วงบนท้องถนนของผูท้ ี่ไม่ได้รับความเป็ น
ธรรมจากคดีความต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับประชาชนกับรัฐ และประชาชนกับประชาชน ก็มกั จะใช้พ้ืนที่แห่ งท้อง
ถนนเป็ นเวทีแห่ งการเรี ยกร้ องสิ ทธิ และเสรี ภาพจากรัฐให้เข้ามารี บแก้ปัญหาอย่างทันท้วงที ทั้งที่ออกเป็ น
นโยบายสาธารณะและไม่เป็ นนโยบายสาธารณะ เป็ นต้น
รู ปภาพที่ 4 แสดงการกาหนดนโยบายสาธารณะแบบตามระบบกับแบบการลัดวงจร
4.1 การกาหนดนโยบายสาธารณะที่เป็ นไปตามระบบ
INPUT

ข้ อเรี ยกร้ อง

PROCESS

การตัดสินใจ

OUTPUT

(ประชาชนภาวะปกติ)

ข้ อสนับสนุน

(รัฐบาล)

การกระทา

(ส่งมอบหน่วยงานรัฐนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ)

FREEDBACK (สิ่ งป้ อนกลับ)

ที่มา: David Easton, 1957 อ้างใน มยุรี อนุมานราชธน, 2553
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4.2 การกาหนดนโยบายสาธารณะแบบลัดวงจร
INPUT
(ประชาชนเคลื่อนไหวบน
ท้องถนน)

ข้ อเรี ยกร้ อง

PROCESS

OUTPUT

ข้ อเรี ยกร้ อง

(รัฐบาล)

(ส่งมอบหน่วยงานรัฐนา
นโยบายไปปฏิบตั ิ)

FREEDBACK (ตัดสิ นใจและกระทา)

อาจกล่าวในบทสรุ ปท้ายสุ ดว่า การเมืองในนโยบายสาธารณะแบบลัดวงจรนี้ เป็ นการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองแบบมีส่วนร่ วมรู ปแบบหนึ่ งของประชาชนคนไทยที่กลายเป็ นค่านิ ยมในลักษณะของการดื้อ
แพ่ง ทางนโยบายสาธารณะโดยตรงต่ อรั ฐที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผล เร่ ง ด่ วนทันใจไวต่ อความ
ต้องการด้วยการใช้พ้ืนที่แห่งท้องถนนเป็ นเวทีแห่ งการเรี ยกร้องสิ ทธิ ซึ่ งค่าวิเคราะห์จากสภาพความเป็ นจริ ง
แล้ว สาเหตุที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวเรี ยกร้องสิ ทธิ สนองต่อความต้องการในนโยบายสาธารณะแบบ
ลัดวงจรเช่นนี้ มีเหตุผลประกอบการอธิ บายอยูห่ ลายประการ ดังนี้
ประการแรก การลอกเลี ย นจากเหตุก ารณ์ ป ระวัติศ าสตร์ ในอดี ตที่ ประสบผลสาเร็ จมาแล้ว เช่ น
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ,17 พฤษภาคม 2535 ที่ลว้ นแต่ออกมาเคลื่อนไหวตามท้องถนน เป็ นต้น
ประการที่สอง ท้องถนนสามารถรองรับจานวนกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุ มประท้วงได้เป็ นจานวนมาก
ประการที่สาม ท้องถนนเป็ นยุทธศาสตร์ที่สาคัญต่อการใช้สัญจร คมนาคมของผูค้ นเป็ นจานวนมาก
เมื่อมีส่ิ งใดสิ่ งหนึ่ งมาขีดกั้นขวางถนนจึงทาให้เกิ ดภาวะของความเดือนร้อน รถติด การสัญจรไปมาที่ยากล
ลาบากของผูค้ น รัฐบาลจึงต้องรี บดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วนตามข้อเรี ยกร้องของกลุ่มผูช้ ุมนุมเพื่อ
มิให้เป็ นปั ญหาเดือดร้อนบานปลายไปสู่ ผคู ้ นที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาในช่วงเวลานั้น
ประการที่สี่ ค่านิ ยมทางการเมืองที่ผชู้ ุมนุมเห็นว่าเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดและกดดันให้รัฐบาลปฏิวตั ิตามข้อ
เรี ยกร้องให้ดีที่สุดค่านิ ยมทางการเมืองเช่นนี้ เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง เช่นกลุ่มคนเสื้ อเหลืองบุกยึดถนนสาย
สะพานมัฆวาลย์ ถนนราชดาเนิ น เป็ นเวทีพ้ืนที่ทางการเมือง กลุ่มเสื้ อแดงบุกยึดถนนสายราชประสงค์เป็ น
พื้นที่ต่อสู ้ทางการเมืองกับรัฐบาล เป็ นต้น
ประการสุ ดท้าย ที่สาธารณะที่เอื้อต่อการดื้อแพ่งอย่างเสรี กบั การบังคับใช้กฎหมายอย่างอนุโลมแก่
เหตุจึงทาให้ประชาชนยอมที่จะกระทาผิดสร้างความเดือนร้อนให้กบั คนอีกกลุ่มหนึ่ งที่ใช้รถใช้ถนนเพื่อให้
เกิดผลปฏิกิริยาตอบโต้สร้างความกดดันให้แก่รัฐอยูน่ ิ่งเฉยไม่ได้
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ดัง นั้น พื้นที่ บนท้องถนนจึ งเอื้ อต่อการสร้ า งแรงกดดันทางการเมืองในนโยบายสาธารณะแบบ
ลัดวงจรของประชาชนคนไทยในยุคนี้ เพื่อให้เกิ ดข้อเรี ยกร้องตามที่กลุ่มตนต้องการและร้ องขอจากรัฐให้
ปฏิบตั ิตามอย่างเร่ งด่วนทันใจมากที่สุด
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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้เป็นการพยายามศึกษาและทาความเข้าใจต่อความเชื่อเรือ่ งสุราในพิธกี รรมพืน้ บ้าน
อีสานทัง้ ในแง่ของวิวฒ
ั นาการ และความศักดิ ์สิทธิ ์
การศึกษาพบว่า สุรานัน้ ในยุคแรกนัน้ เกิดขึน้ บนความจาเป็นพืน้ ฐานคือการต้องการบริโภค
อาหารได้แก่ขา้ วและพืชชนิดมีเมล็ดเพื่อความอยูร่ อดโดยใช้วธิ กี ารหมักข้าวหรือพืชแล้วกินและเกิดความ
เมาจึงได้หาวิธอี ่นื ในการกินข้าว แต่วธิ กี ารหมักและข้าวทีไ่ ด้จากการหมักนัน้ เก็บไว้กนิ ในโอกาสพิเศษ
แทน
ในทุกสังคมความเชื่อเรือ่ งวิญญาณมักมาคู่กบั การมีศาสนา ในสุวรรณภูมกิ เ็ ช่นกัน แรกเริม่ นัน้
ดินแดนแถบนี้รบั อารยธรรมศาสนาพราหมณ์ผ่านขอม ในคัมภีรพ์ ระเวทได้แก่ สามเวท กล่าวถึงการ
บวงสรวงพระอินทร์ดว้ ยน้ าโสมซึง่ เป็ นน้ าเมาทีพ่ ราหมณ์เชื่อว่ามีความศักดิ ์สิทธิ ์เป็นของจาเป็นในการ
บวงสรวงเทพเจ้า ส่วนสุราเป็นเครือ่ งดื่มชัน้ รอง แต่กม็ หี ลักฐานว่าโสมและสุราเป็ นมัทยะคือของมึนเมา
เหมือนกัน
การยอมรับสุราเกิดขึน้ ในดินแดนแถบนี้กเ็ พราะความยากในการตีความ “โสม” ในศาสนา
พราหมณ์ ประกอบกับการเซ่นสรวงผีบรรพบุรษุ ประจาถิน่ ส่วนใหญ่ใช้สุราเป็นหลักเพราะเป็นสิง่ ทีบ่ รรพ
บุรษุ ชอบดื่มกิน และโดยมากเทพเจ้าของท้องถิน่ ในแต่ละทีก่ ล็ ว้ นแต่กลายสภาพมาจากความเป็นบรรพ
บุรษุ หรือผูก้ ล้าของถิน่ นัน้ ๆ ดังนัน้ สุราจึงกลายมาเป็นส่วนประกอบพิธกี รรมท้องถิน่
ส่วนความศักดิ ์สิทธิ ์ทีน่ าไปสู่การยอมรับในพิธกี รรมเกิดจากคุณลักษณะเฉพาะของสุรา นันคื
่ อ
ดื่มแล้วเกิดความฮึกเหิมกล้าหาญในการรบ ความกล้าในการแสดงออก การปลดปล่อยตนเองและความ
สนุกสนานรื่นเริง แต่ในโลกาภิวตั น์เช่นนี้สุราถูกลดคุณค่าในพิธกี รรมเป็ นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
เท่านัน้ ขณะทีก่ ระแสความชื่นชอบสุรากลับมีมากขึน้ ตามมา
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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.

คาสาคัญ: ความเชื่อ สุรา พิ ธีกรรมพื้นบ้านอีสาน
Keyword: Belief, Alcohol, Isan’s folkway ceremonies
ความเป็ นมา
ตัง้ แต่สมัยทีผ่ วู้ จิ ยั ยังเป็ นเด็ก การดารงชีวติ แบบวิถชี าวบ้านค่อนข้างทีจ่ ะยังคงถูกรักษาและ
ปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดอยูม่ าก การจะทากิจกรรมหลักในชีวติ ตามฤดูกาลเช่นการทาไร่ ทานา ก็ตอ้ ง
มีพธิ กี รรมก่อนทีจ่ ะเริม่ ทาซึง่ อาจจะเป็ นการบอกกล่าวเจ้าที่ นันคื
่ อผีปตู่ าประจาท้องที่ และเมือ่ จะเก็บ
เกีย่ วพืชผลก็ตอ้ งมีการบอกกล่าว ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “เลีย้ ง”ด้วยของคาวหวาน ‘เหล้าไห ไก่ตวั ’
เหตุผลก็อาจจะเป็ นว่า เพื่อให้เจ้าที่ เจ้าปา่ เจ้าเขาหรือผีปตู่ าได้พอใจหลังจากทีท่ ่านได้รกั ษา ดูแลพืช
พันธุต์ ่าง ๆ ทีช่ าวบ้านได้ปลูกไว้เป็นอย่างดี
คาว่า “สุรา” นัน้ มีหลายชื่อทีเ่ รียกกันอยูไ่ ด้แก่ หมัก เหล้าอุ เหล้า และสุรา เป็นต้น ข้อ
สันนิษฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานัน้ อาจารย์สุจติ ต์ วงษ์เทศได้อธิบายไว้ในคอลัมม์ “อ่าน
แผ่นดิน ถิน่ ของเรา” ชื่อเรือ่ งว่า “ข้าวปลาอาหารไทยมาจากไหนหุงข้าวกินยังไง?” ว่า “ เป็นอีกวิธหี นึ่ง
ของอาหารการกินยุคเริม่ แรก แต่พอปรุงกินมาก ๆ แล้วเมาเลยต้องเปลีย่ นมาเป็ นหลามหรือนึ่ง ส่วน
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หมักเอาไว้กนิ ในโอกาสพิเศษเช่นเลีย้ งผี ฯลฯ” (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจาวันที่ 24 -30มีนาคม 2549
ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1336 หน้า 78)
จะเห็นได้ว่า หมักจากทีเ่ ป็นอาหารของมนุษย์ธรรมดา แต่เมือ่ มีลกั ษณะพิเศษคือ‘ความเมา’ แล้ว
ก็ได้กลายเป็ นของสาหรับกินในการเลีย้ งผีไปและจะเห็นได้เสมอ ๆ ว่า เมือ่ ชาวบ้า นจะ ทาการ ‘เลีย้ งผี’
มักจะมี ‘เหล้า’ เข้ามามีบทบาทเสมอหรือแม้แต่กรณีพธิ กี รรมอื่นทีไ่ ม่มกี ารเลีย้ งก็ตามเช่นการสู่ขวัญเป็น
ต้นก็เช่นกัน จนปจั จุบนั ดูเหมือนว่า เหล้าจะแยกไม่ออกจากทัง้ ในพิธกี รรมและนอกพิธกี รรมไปแล้ว
อันทีจ่ ริงสุราในพุทธศาสนาดูจะเป็ นสัญลักษณ์ของความชัวร้
่ ายมากกว่าความดีดงั จะเห็นได้จาก
ข้อห้ามเรือ่ งสุราในศีลทุกระดับทัง้ ในศีลของพระสงฆ์และของฆราวาสคือให้สารวมระวังและอย่างเด็ดขาด
คือห้ามไม่ให้เสพสุราและของมึนเมาอื่น แต่กระนัน้ ภาพทีป่ รากฏคือ สังคมไทย(และเราก็เรียกติดปาก
และภูมใิ จว่าเป็ นสังคมชาวพุทธ)ยอมรับให้สุราเข้ามามีบทบาทในการดาเนินพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
เกือบจะทัง้ หมดในวิถชี วี ติ ของชาวบ้านซึง่ โดยนัยยะแล้วแม้จะชัดเจนว่า นัน่ ไม่ใช่แนววิธคี ดิ แบบพุทธก็
ตามเพราะศาสนาพุทธปฏิเสธสุราค่อนข้างชัดเจน แต่เมือ่ ปรากฏชัดเจนว่า พิธกี รรมพืน้ บ้านทัง้ หลายเช่น
การสู่ขวัญ การเลีย้ งเจ้าทีห่ รือผีปตู่ าและบรรดาการยกครู ไหว้ครูของบรรดาหมอลาต่าง ๆ ก็ดว้ ยเช่นกัน
สุราล้วนมีบทบาทอย่างมากอย่างปฏิเสธไม่ได้ จึงทาให้คดิ ต่อไปว่า สุราน่ าจะแทนสัญลักษณ์อะไรที่
สาคัญบางอย่างในพิธกี รรมดังทีก่ ล่าวมาแล้วมากกว่าทีจ่ ะเป็ นแค่น้ าทัวไปแน่
่
นอน
ในหนังสือชื่อ มายาคติ ที่ วรรณพิมล อังคศิรสิ รรพ ได้แปลมาจากหนังสือ Mythologies ของ
Roland Barthes ตอนทีว่ ่าด้วยไวน์กบั นม “ไวน์นนั ้ มีมายาคติมากมายทีแ่ ผงอยูใ่ นนัน้ หากเป็นไวน์แดง
นัน้ เป็ นอัญรูปของโลหิตซึง่ เป็นของเหลวข้นหล่อเลีย้ งชีวติ แต่คุณสมบัตเิ ชิงธาตุไม่สาคัญเท่ากับความ
เชื่อทีว่ ่า ไวน์มอี านาจพลิกผันสถานการณ์หรือภาวะต่าง ๆ ให้กลับตาลปตั ร ทัง้ ยังสามารถดลบันดาลให้
อะไร ๆ มีคุณสมบัตติ รงข้ามกับทีเ่ คยมีเช่นทาให้คนอ่อนแอกลายเป็นคนแกร่งกล้า ทาให้คนเงียบขรึม
กลายเป็ นคนช่างพูดจึงถือได้ว่าไวน์สบื ทอดความเป็นน้ าอมฤตมาจากการเล่นแร่แปรธาตุและมีอานาจ
วิเศษสามารถแปลงโฉมหรือเนรมิตสิง่ ต่าง ๆ ขึน้ มาจากศูนย์” ซึง่ ก็คล้าย ๆ กับที่ ปรีชา พิณทองได้
อธิบายไว้ในหนังสือประเพณีโบราณอีสาน(2530)ว่า “เหล้ามีฤทธิ ์ตกใส่ดนิ ให้แม่ธรณีมาซู ตกใส่น้าให้
นาค ครุฑมาซู ตกใส่ทอ้ งแม่มานให้ออกลูกง่าย ตกใส่ภใู ห้ภูเป็นซ่อง(ช่อง)”
ในแต่ละพิธกี รรมสุราอาจมีความสาคัญมากน้อยลดลันกั
่ น มันน่าสนใจตรงทีว่ ่าทาไมจึงไม่เลือก
น้าประเภทอื่นทีห่ าได้ยากเช่น น้าผึง้ เดือนห้า น้าบนน้าตกจากยอดเขา เป็นต้น สุรามีลกั ษณะพิเศษ
อะไรทีท่ าให้เจ้าพิธเี ลือกใช้ก่อนทีจ่ ะพิจารณาเลือกเอาวัตถุดบิ อย่างอื่น โดยนัยยะแล้วสุราเป็นตัวแทน
สัญญะอะไรบ้าง หรือสุรามีนัยยะความศักดิ ์สิทธิ ์และมันช่วยทาให้พธิ กี รรมศักดิ ์สิทธิ ์ขึน้ ได้อย่างไร และ
ทาไมสังคมจึงสามารถยอมรับให้สุราเข้ามามีบทบาทต่อพิธกี รรมและระบบความเชื่อของคนอีสานได้
นอกจากทีว่ ่าสุราจะช่วยให้เกิดความผ่อนคลายและนาไปสู่ความบันเทิงเริงรมย์อ่นื
นอกจากนี้ความเชื่อต่อสุราในพิธกี รรมดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของคนในสังคม
โดยเฉพาะคนอีสานหรือไม่ หรือถ้ามีมนั มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของคนอีสานได้อย่างไรเพราะหาก
จะวิเคราะห์ให้ดแี ล้วบทบาทของสุราแต่ก่อนกับปจั จุบนั ค่อนข้างจะมีนัยยะต่างกันอย่างมาก
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งานวิจยั นี้ตอ้ งการศึกษาสุราในมิตเิ ดียวคือมิตคิ วามเชื่อเรือ่ งสุราในพิธกี รรมพืน้ บ้านของชาว
อีสานเท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาวิจยั นี้จงึ จะทาในกรอบทีว่ ่า มันมีนัยยะอะไรบ้างในสุราจึงทาให้ได้รบั การ
ยอมรับให้เข้าสู่ระบบพิธกี รรมพืน้ บ้าน

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความเชื่อการประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการความเชื่อเรือ่ งสุราในการประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์บทบาทของสุราในระบบความเชื่อพืน้ บ้านอีสาน
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั นี้เป็นการวิจยั เอกสาร (Documentary research) ซึง่ จะทาการศึกษาวิจยั เพียงประเด็น
ความเชื่อของคนพืน้ บ้านอีสานทีม่ ตี ่อสุราในพิธกี รรมทีต่ ่าง ๆ ทีส่ ุราได้เข้าไปมีส่วนทาให้พธิ กี รรมนัน้
สาเร็จโดยจะศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์ผรู้ ใู้ นท้องถิน่ และผูท้ เ่ี ป็ นเจ้าพิธใี นพิธกี รรมต่าง ๆ ใน
จังหวัดขอนแก่น
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. สุรา หมายถึงหมัก, สุราทีเ่ กิดจากกระบวนการหมักหรือกลัน่
2 . สุราทีใ่ ช้ในการประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสานต่าง ๆ
3. ความเชื่อ หมายถึงความเชื่อในสุราทีม่ ตี ่อพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
4. พิธกี รรมพืน้ บ้าน หมายถึงการบูชาทีแ่ ต่ละท้องถิน่ ได้จดั ขึน้
5. พิธกี รรมพืน้ บ้าน หมายถึงพิธกี รรมพืน้ บ้านในจังหวัดขอนแก่น
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ในการดาเนินการวิจยั นี้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือ
ส่วนทีห่ นึ่งเป็ นการศึกษาค้นคว้าเอกสารทีม่ แี ละสามารถรวมรวมได้แล้วนาข้อมูลทัง้ หมดที่
ได้มาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้วธิ กี ารอธิบายความ
ส่วนทีส่ องเป็นการออกเก็บข้อมูลภาคสนาม คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับปราชญ์ชาวบ้านทีม่ ี
ภูมลิ าเนาอยูใ่ นบริเวณพืน้ ทีท่ ท่ี าการวิจยั และการสอบถามข้อมูลเชิงวิชาการกับผูร้ ดู้ า้ นวิชาการเพื่อ
ประกอบการอธิบาย
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เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั การเก็บข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล
1. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ
1.1 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน
1.2 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์นกั วิชาการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ออกเก็บข้อมูลภาคสนามโดยแบ่งเป็ น 2 ระยะคือ
2.1 การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์โดยใช้เครือ่ งมือคือแบบสอบถามประกอบการ
สัมภาษณ์จากผูม้ คี วามเชีย่ วชาญด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ คือ ผศ.ดร.อภิญญาวัฒน์ โพธิ ์สาน โดยเข้าถึง
แหล่งข้อมูลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20.30 – 21.30 น. ใช้เวลาการพูดคุย 1 ชัวโมง
่ และออก
จากพืน้ ทีเ่ วลา 22.00 นาที
2.2 ผูว้ จิ ยั ได้รบั ความอนุเคราะห์จากปราชญ์ชาวบ้านในพืน้ ทีท่ ท่ี างานวิจยั จานวน 2
ท่านคือ พ่อจรูญ แสนอาจ อายุ 75 ปี พ่อชู คาเบ้า อายุ 68 ปี ทัง้ สองท่านเป็ นชาวบ้านหมูบ่ า้ นหนึ่งใน
ตาบลบ้านผือ อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ทัง้ สองท่านทาหน้าทีเ่ ป็ น กะจ้า หรือ เฒ่าจ้า ประจา
หมูบ่ า้ นและท่านได้ช่อื ว่าเป็ นผูม้ คี วามรู้ มีความเชีย่ วชาญในการประกอบพิธกี รรมต่าง ๆ ในหมูบ่ า้ นมา
เป็นเวลาหลายปี ผูว้ จิ ยั ได้เข้าพืน้ ทีว่ จิ ยั และเข้าถึงแหล่งข้อมูลเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 และได้พดู คุย
และทาการสัมภาษณ์กบั พ่อจรูญ แสนอาจตัง้ แต่เวลา 8.00 น. จนถึงเวลา 9.00 น. ใช้เวลาพูดคุยและ
สัมภาษณ์เป็นเวลาทัง้ สิน้ 1 ชัวโมง
่ และได้ทาการสัมภาษณ์พ่อชู คาเบ้าในเวลา 17.30น. จนถึงเวลา
18.20 น.ใช้เวลาพูดคุยและสัมภาษณ์เป็นเวลาทัง้ สิน้ 50 นาที และออกจากพืน้ ทีใ่ นเวลา 20.00 นาที
3. การวิ เคราะห์ข้อมูล การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ(Documentary research) ทีเ่ น้น
การศึกษาเอกสารและตาราเป็นหลัก ดังนัน้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลจึงเป็นเพียงส่วน
หนึ่งเพื่อประกอบการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร และข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามก็ไม่มขี อ้ มูลเชิง
ปริมาณทีจ่ ะยืนยันได้ดว้ ยค่าทางสถิติ
ประโยชน์ที่ได้รบั
1.ได้ทราบระบบความเชื่อในการประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
2. ได้ทราบพัฒนาการความเชื่อเรือ่ งสุราในการประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
3. ได้ทราบบทบาทของสุราในระบบความเชื่อในพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสาน
สรุปผลการวิ จยั
สุรานัน้ เกิดมานานเท่าใดไม่สามารถกาหนดชัดเจนได้ แต่เราพอจะอนุ มานได้กค็ อื เกิดมาพร้อม
กับการรูจ้ กั ประยุกตวิทยาในการบริโภคอาหารเพราะเกิดบนความจาเป็ นต่อการบริโภคธัญญพืชคือข้าว
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ในยุคแรกเริม่ ซึง่ ก็คอื หมักเพราะยังไม่รจู้ กั วิธที าให้สุกแบบวิธนี ่งึ หรือหลาม และเมือ่ ได้กนิ เข้าไปใน
ปริมาณมาก ๆ แล้วเกิดความมึนเมาจึงเลิกดื่มแล้วหันไปใช้วธิ บี ริโภคแบบอื่นแทน ส่วนสุรานัน้ เก็บเอาไว้
กินในโอกาสพิเศษอื่นเช่น ต้อนรับแขก หรือนาไปเป็นของเซ่นไหว้ผบี รรพบุรษุ แทน(มติชนสุดสัปดาห์
ฉบับประจาวันที่ 24 -30มีนาคม 2549 ปีท่ี 26 ฉบับที่ 1336 หน้า 78)
สุรามีคุณลักษณะเฉพาะคือความเมาซึง่ ความเมานี่กท็ าให้คนสามารถลืมบางเรือ่ งได้ในบางขณะ
ทาให้ผดู้ ่มื เกิดความผ่อนคลายจากความตึงเครียดหรือเศร้าโศก กระตุน้ ให้เกิดความคึกคัก (โลก เหล้า
และความรัก. โก้วเล้ง: 20) ทีส่ าคัญคือทาให้เกิดความกล้าหาญฮึกเหิม(อุดม จันทะดวง. 2530; 59) ใน
การทางาน การรบ และเกิดความกล้าในการพูดจาและการแสดงออก(ดูคาให้สมั ภาษณ์พ่อจรูญ แสนอาจ
และพ่อชู คาเบ้า รายละเอียดทีภ่ าคผนวกประกอบ) และยังมีหลักฐานปรากฏว่า ทัง้ สุราและน้าโสมนัน้ มี
ชื่อเรียกเดียวกัน นันคื
่ อเรียกว่า มัทยะ (อุดม จันทะดวง. 2530; 85)
ในทางศาสนานัน้ ไม่ว่าศาสนาฮินดู พุทธและคริตส์ต่างมีการกล่าวถึงสุราทัง้ นัน้ ศาสนาเก่าแก่
อย่างศาสนาฮินดูมกี ารยกย่องเครือ่ งดื่มมึนเมาคือโสมอย่างชัดเจนและปรากฏชัดในคัมภีรส์ ามเวทซึง่
อธิบายถึงพิธกี รรมโสมยัชญะคือการถวายน้าโสมให้แก่พระอินทร์เป็ นของสาคัญในการกระทาพลีกรรม
ซึง่ ความเชื่อชุดนี้เข้ามามีอทิ ธิพลต่อวิถชี วี ติ ของชาวสุวรรณภูมกิ ่อนทีศ่ าสนาพุทธจะแผ่เข้ามาถึง (พิฑรู
มะลิวลั ย์. 2533; 127-129) แม้ว่าศาสนาพุทธจะปฏิเสธสถานะความศักดิ ์สิทธิ ์ของสุราของศาสนา
พราหมณ์อย่างเด็ดขาดก็ตาม ตัวอย่างทีช่ ดั เจนทีส่ ุดคือ ศีลข้อที่ 5 ว่าด้วยการงดเว้นจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมาอื่น ๆ (พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต). 2542; 770-772) และพยายามชีใ้ ห้เห็นโทษของการดื่ม
สุราก็ตาม แต่ดว้ ยความที่ดนิ แดนแถบนี้ถูกผสมผสานด้วยชุดความเชื่อหลายชุด อย่างน้อยทีส่ ุดก็ม ี 3
ชุดความเชื่อ ความเชื่อเรือ่ งวิญญาณบรรพบุรษุ จะต้องมีการกราบไหว้เป็ นประจาทุกปีเพื่อราลึกนึกถึง
คุณความดีของท่านซึง่ ลูกหลานต่างเชื่อว่า วิญญาณของท่านเหล่านัน้ ยังดารงอยูแ่ ละคอยดูแลรักษา
ลูกหลาน การจะทากิจการสิง่ ใดก็ตอ้ งมีการบอกกล่าวผ่านการประกอบพิธกี รรม ความเชื่อแบบพราหมณ์
ทีใ่ ห้ความสาคัญกับเทพเจ้าต่าง ๆ ผีและแถนเพราะเทพเจ้าเหล่านี้มอี ทิ ธิฤทธิ ์ดลบันดาลให้ผทู้ ก่ี ราบไหว้
ประสบผลสาเร็จสมหวัง และความเชื่อทีเ่ ป็นพุทธแบบพราหมณ์ของสังคมไทยทีเ่ น้นความเชื่อเรือ่ งกรรม
แบบข้ามภพ – ชาติมากกว่ากรรมทีแ่ ต่ละคนต้องกระทาเองซึง่ กรรมแบบนัน้ มีลกั ษณะเป็น“พรหมลิขติ ”
และต้องมีการบวงสรวงจากผูร้ บั ผลกรรมต่อผูล้ ขิ ติ กรรม ไม่ใช่เกิดจากการกระทาของตัวผูท้ าเองอย่างที่
พระพุทธศาสนาสังสอน
่
ข้อสมมติฐานอย่างหนึ่งของการนาเหล้าเข้าสู่พธิ กี รรมก็คอื สุราเป็นของชอบของคนทีเ่ คยมีชวี ติ
อยูซ่ ง่ึ ต่อมาก็คอื บรรดาเจ้าทีห่ รือปูต่ าทัง้ หลาย(ดูลายละเอียดจากคาสัมภาษณ์ในภาคผนวก) เป็นของ
ชอบของคนทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นปจั จุบนั จนอาจจะกล่าวได้ว่า เป็นทีช่ ่นื ชอบของคนแทบจะทุกคนในชุมชน
(ก่อนทีจ่ ะมีชุดความรูท้ างวิทยาศาสตร์ทบ่ี อกว่า การดื่มสุราทาให้สุขภาพไม่แข็งแรง เกิดโรคร้าย ฯลฯ)
ในพิธกี รรมพืน้ บ้านอีสานนัน้ พิธกี รรมใดก็ตามทีม่ กี ารกล่าวถึงหรือา้ งอิงผีบรรพบุรุษ เจ้าที่ ปูต่ า
ผีฟ้า หรือผีแถนโดยเฉพาะเจ้าหรือผีทม่ี ลี กั ษณะเป็นชายมักจะมีเหล้าเข้ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการประกอบ
พิธกี รรมนัน้ ๆ เสมอ ทัง้ นี้อาจจะเป็ นไปได้ว่า สังคมมนุ ษย์ในภูมปิ ระเทศนี้เกิดจากชุดความเชื่อหลักคือ
ชุดความรู/้ ความเชื่อทีเ่ กิดจากอินเดียคือความเชื่อแบบพราหมณ์เหมือน ๆ กัน ดังนัน้ จึงทาให้ภูมภิ าคนี้
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มีความคล้ายคลึงกันอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้(ซึง่ ก็คล้ายชุดความเชื่อของตะวันตกทีเ่ กือบทัง้ หมดยืนบนชุด
ความเชื่อของกรีก)หรือและอาจเป็ นไปได้ว่า วัฒนธรรมการดื่มสุรามีอยูก่ ่อนทีศ่ าสนาจะเข้ามามีอทิ ธิพล
ครอบงา
มีขอ้ สังเกตอีกประการหนึ่งทีน่ ่าพิจารณาคือ บรรดาชุดความเชื่อใด ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นโลกนี้ ผูเ้ สพชุด
ความเชื่อนัน้ จะเลือกเสพก็ต่อเมื่อเขาชื่นชอบและมี ‘ความเห็นว่า’ ชุดความรู/้ ความเชื่อนัน้ ดีเท่านัน้ ซึง่
ความเห็นดังกล่าวนี้มกั มีพน้ื ฐานอิงแอบกับอคติเดิมส่วนตัวของแต่ละคนและอคติใหม่ทแ่ี ต่ละคนสร้างขึน้
ใหม่ในทุกวัน ชุดความเชื่อในเรือ่ งสุรานี้ หากเป็นชุดความเชื่อในทางศาสนาก็มลี กั ษณะเป็นความเชื่อ
แบบฝงั หัว(dogmas)คือต้องทาแม้จะมีลกั ษณะเป็ นการทาในเชิงสัญลักษณ์กต็ อ้ งทา แต่หากชุดความเชื่อ
ดังกล่าวไม่อยูใ่ นบริบทของศาสนาจะมีลกั ษณะเลื่อนไหล เปลีย่ นแปลงได้ซง่ึ ผลก็คอื การดื่มสุราเกิดขึน้
ด้วยเงือ่ นไขอื่น
ปจั จุบนั นี้การดื่มสุรามักไม่ได้มนี ัยยะว่า เกิดขึน้ บนพืน้ ฐานความเชื่อทางศาสนาและพิธกี รรม
อย่างเช่นความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่สมัยเก่าเช่น การดื่มสิง่ ทีเ่ หลือจากการเซ่นสรวงบูชา(ดูรายละเอียด
จากคาสัมภาษณ์ในภาคผนวก) การดื่มสุราได้เปลีย่ นนัยยะมาเป็นการดื่มเพื่อผูกมิตรหรือดื่มเพื่อการเข้า
ร่วมกลุ่มทางสังคมแทน ดังนัน้ การดื่มสุราจึงไม่มเี ฉพาะในเวลาประกอบพิธกี รรมพืน้ บ้านสาคัญทีม่ เี หล้า
เป็นสิง่ สาคัญในพิธ ี แต่กลายเป็นว่า สุราดื่มได้ทุกโอกาส
ส่วนการให้เหล้านัน้ ได้กลายมาเป็ นเรือ่ งของการต่อรองเรือ่ งผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมยิง่ ขึน้
เพราะอย่างน้อยทีส่ ุด การให้เหล้าไหและไก่ตวั แก่ผ ี เจ้าทีห่ รือปูต่ า ผูใ้ ห้กไ็ ม่ได้อะไรเป็นรูปธรรม และบาง
ปีทม่ี กี ารบวงสรวงก็ไม่ได้ผลผลิตเต็มทีอ่ ย่างทีไ่ ด้หรือต่อรองกันไว้ ดังนัน้ อาศัยรูปแบบการต่อรอง
ดังกล่าวจึงถูกนามาใช้กบั มนุษย์ดว้ ยกันเองเพราะเมือ่ ให้แล้วย่อมจะได้รบั สิง่ ของหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอน อีกทัง้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายสิง่ เหนือ
ธรรมชาติทม่ี นุษย์เชื่อนัน้ ให้กระจ่างชัดได้อย่างเป็นรูปธรรมในรูปของกระบวนการทางธรรมชาติ ไม่ใช่
เกิดจากพระเจ้า หรือภูตผีอย่างเช่นความเข้าใจแต่ก่อน ความสาคัญของการเซ่นสรวงจึงเปลีย่ นมาเป็ น
แค่เพียงสัญลักษณ์ทส่ี งั คมแสดงออกเท่านัน้
ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในขณะนี้กค็ อื ด้วยกระแสเชีย่ วกรากแห่งโลกาภิวตั น์ หากชุดความรูด้ งั กล่าว
ไม่ได้รบั การอธิบายใหม่ให้เข้ากับสังคมปจั จุบนั ชุดความรูน้ ้อี าจถูกละเลยไปในฐานะ ‘ความงมงายของ
สังคม’ เพราะความเชื่อนี้ได้ช่อื ว่าไม่เป็ นวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ชุดความเชื่อเรือ่ งนี้ตอ้ งได้รบั การอธิบายใหม่
ซึง่ เท่าทีเ่ ห็นในปจั จุบนั ความศักดิ ์สิทธิ ์ของปูต่ าได้กลายมาเป็ นกุศโลบายในการรักษาพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนเป็ น
เพียงเขตหวงห้ามตัดโค่นต้นไม้ เป็ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ชุมชนต้องรักษาร่วมกันเพราะหากชุมชนร่วมกันรักษา
ชุมชนก็จะมีปา่ มีของป่าและคนในชุมชนก็จะอยูไ่ ด้ ส่วนพิธกี รรมก็เป็ นเพียงสัญลักษณ์ทางสังคมทีไ่ ม่
เกิดจากการตระนักในความสาคัญและต้องมีอย่างเคร่งครัด พิธกี รรมจึงอาจมีเพียงช่วยให้สงั คมได้ผ่อน
คลายตัวเองจากความรีบร้อน/ รีบเร่งในการดาเนินชีวติ ประจาวัน
อย่างไรก็ตามสุราถือได้ว่า เป็ นเครือ่ งดื่มทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดในสังคมไทยปจั จุบนั ในตัวของมันเองแล้วสุรา
เป็นเพียงเครือ่ งดื่มชนิดหนึ่งทีไ่ ม่มนี ยั ยะอื่นนอกจากความเป็นเครือ่ งดื่มทีเ่ หมือนเครื่องดื่มทัวไป
่ การ
อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ล้วนเกิดขึน้ บนคุณลักษณะพิเศษเหมือนการอธิบายสิง่ ทัวไปอื
่ ่น ๆ ธรรมดา
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ว่าทุกสิง่ ย่อมมีทงั ้ คุณและโทษในตัวมันเอง ดังนัน้ ความสาคัญของสุราจึงสัมพัทธ์(relate)อย่างแยกไม่
ออกกับบริบททีใ่ ช้ในการอธิบาย
ข้อเสนอแนะ
แม้ว่าสุราจะมีความสาคัญในพิธกี รรมพืน้ บ้าน แต่เนื้อแท้ของสุรานัน้ เป็นเครือ่ งดื่มมึนเมาทีไ่ ม่
ควรบริโภคประจาเพราะการดื่มสุรามาก ๆ เข้าจะทาให้สุขภาพไม่แข็งแรง จิตใจเกิดความหดหู่ถดถอย
ดังนัน้ สุราจึงเป็ นเครือ่ งดื่มมึนเมาทีไ่ ม่ควรดื่ม หรือหากจะดื่มก็ควรเป็ นการดื่มในโอกาสพิเศษบางโอกาส
เท่านัน้ การดื่มสุราอย่างทีเ่ ห็นและเป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั โดยเฉพาะเพื่อธุรกิจ ตามผับ ตามบาร์ จึงเกิดขึน้
บนความคลาดเคลื่อนเลื่อนลอยและค่อนข้างไร้ประโยชน์ และทีส่ าคัญทีส่ ุดในปจั จุบนั เครือ่ งดื่มมึนเมา
(รวมทัง้ สิง่ เสพติดอื่น)ได้สร้างความสูญเสียอย่างยิง่ ต่อสภาพสังคม และส่งผลต่อความมันคงของชี
่
วติ ของ
ผูท้ อ่ี ยูใ่ นบริบทของสุรา
ประเด็นทีค่ วรจะศึกษาคือความเชื่อเช่นนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มสุราของคนมากน้อยเพียงใด
และจะทาลายความเชื่อทางสังคมนี้ได้อย่างไรเพราะบรรดาความเชื่อต่าง ๆ ทีม่ อี ยูย่ ่อมนาไปสู่การปฏิบตั ิ
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั นี้ได้รบั ความอนุเคราะห์งบประมาณจากสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม เป็นการวิจยั เน้นในเชิงคุณภาพโดยใช้คาถามประกอบการสัมภาษณ์เกีย่ วกับความ
เชื่อเรือ่ งสุราในพิธกี รรมพืน้ บ้านโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและวิวฒ
ั นาการของสุราในพิธกี รรม
พืน้ บ้าน ความศักดิ ์สิทธิ ์ของสุราเข้ามาในพิธกี รรม และอิทธิพลทีม่ ตี ่อวิถชี วี ติ ของคนในสังคม
ผูว้ จิ ยั ‘เชื่อว่า’ งานวิจยั นี้จะทาให้เข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่า สุรามีอทิ ธิพลต่อวิวฒ
ั นาการและ
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของการเป็นวัฒนธรรมได้อย่างไรและเพราะเหตุใดการดื่มสุราจึงเป็นทีแ่ พร่หลายใน
สังคมและสังคมอื่น
ขอขอบคุณพ่อจรูญ แสนอาจ พ่อชู คาเบ้า ปราชญ์ชาวบ้านผูท้ รงภูมริ ใู้ นพิธกี รรมพืน้ บ้านและ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญวัฒน์ โพธิ ์สาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีใ่ ห้การสัมภาษณ์ซง่ึ ทุก
ท่านล้วนได้ให้ความรูท้ เ่ี ป็ นภูมปิ ญั ญาและข้อคิดทีเ่ ป็นประโยชน์หลายอย่างต่อผูว้ จิ ยั ด้วยความอนุเคราะห์
เป็นอย่างดีตลอดการทาวิจยั
ขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ ์เอกสารทุกเล่มทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ใช้อา้ งอิงประกอบการศึกษาในครัง้ นี้
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การมีส่วนร่วมของสมาชิ กในการดาเนิ นงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริ มการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่ น ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริ หารส่วนจังหวัดกาฬสิ นธุ์
Member’s Participation in the operation of clinic center of Kalasin Provincial
Administration Organization
จักรี แสงสุรยิ นิ ทร์1, รศ.ธีรชัย บุญมาธรรม2
Chakkree Saengsuriyin 1, Assoc.Prof. Theerachai Boonmatham 2
บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ คือ1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
การดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ 3) เพื่อศึกษา
ปญั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกีย่ วกับแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ โดยสุ่มตัวอย่างจากผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 236 คน กาหนดความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ 95% เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามทีม่ ลี กั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 30 ข้อ มีค่า
IOC ระหว่าง 0.67 - 1 มีค่าอานาจจาแนกรายข้อระหว่าง 2.68 - 9.44 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ
เท่ากับ 0.915 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ F-test
เมือ่ พบความแตกต่างได้ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ ยวิธขี องเชฟเฟ (scheffe)
ผลการศึกษา พบว่า
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ น
ระดับปานกลางทัง้ สามด้านเช่นเดียวกัน เรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานคือ ด้านร่วม
กาหนดนโยบายวางแผนพัฒนา ร่วมติดตามตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ ด้านร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดง
ความคิดเห็นและเสนอความต้องการ และด้านร่วมรับฟงั รับทราบ และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
2. ผลการเปรียบเทียบ พบว่า สมาชิกทีม่ สี ถานภาพทางสังคมต่างกันมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลการศึกษาปญั หาและแนวทางแก้ไขปญั หาทีส่ าคัญ พบว่า ช่องทางการให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีน้อยเกินไป การ
ให้บริการความรูเ้ กีย่ วกับการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อมูลข่าวสารไม่
ทัวถึ
่ งคนในท้องถิน่ มากนัก ดังนัน้ จึงควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิม่ ช่องทางเพื่อให้ทุกคนใน
1

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
** อ.ม. (ประวัตศิ าสตร์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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หมูบ่ า้ น ตาบล มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ จัดให้มหี น่วยบริการ
รับฟงั ความคิดเห็นเคลื่อนทีอ่ ย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และกระจายการให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง และใน
หลาย ๆ ช่องทางด้วย
คาสาคัญ : มีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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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บทนา
การสนับสนุ นส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิน่ นับว่ามีความสาคัญ
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาท้องถิน่ เพราะการมีส่วนร่วมถือเป็นหลักการทีม่ คี วามสาคัญและมีความจาเป็น ซึง่
การปกครองท้องถิน่ จะขาดหลักการนี้ไม่ได้ นอกจากนี้ยงั เป็ นกระบวนการทางด้านการพัฒนาทีส่ าคัญ
อย่างยิง่ ไม่ว่าการพัฒนานัน้ จะเกี่ยวข้องกับระบบการเมืองโดยตรงทีเ่ รียกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง
หรือเกีย่ วข้องกับการพัฒนาทีเ่ รียกว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน ก็ตามเหตุทก่ี ารมีส่วนร่วมมีค วาม
สาคัญก็เนื่องมาจาก แนวคิดทีว่ ่า การปกครองท้องถิน่ ต้องเป็นการปกครองของตนเอง เพื่อตนเองและ
โดยตนเอง และการพัฒนาต้องมาจากประชาชน หรือยึดประชาชนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนา ซึง่
แนวคิดดังกล่าวเป็นหัวใจของการปกครองและพัฒนาแบบกระจายอานาจ ทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการบริหารจัดการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตัง้ แต่
การมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ นโยบายและการวางแผนการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน การมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ จนถึงการมีส่วนร่วมควบคุมตรวจสอบและติดตามประเมินผล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึง่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่ง ได้ยดึ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้น ดังจะเห็นได้จากการบัญญัตไิ ว้ใน มาตรา 45/1 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 ว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิบตั งิ านตามอานาจ
หน้าทีเ่ พื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วธิ กี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี และให้คานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทางบประมาณ การ
จัดซือ้ จัดจ้าง การตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบตั งิ านและการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร” (ราช
กิจจานุเบกษา. 2546 : 11) นอกจากนี้ คณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (กกถ.) ซึง่ เป็นคณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ขึน้ ตามพระราช บัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 เล็งเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด
น่าจะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ ศี กั ยภาพส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิน่ จึงได้มมี ติในคราวประชุมครัง้ ที่ 3/2549 เมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2549 ให้ “องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดรับผิดชอบดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ และกาหนดให้การจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายฯ เป็นภารกิจทีค่ ณะกรรมการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ ององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2542 มาตรา 17(29)” (สานักปลัดนายก รัฐมนตรี. 2549 : 8) โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้กบั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เน้นการมีส่วนร่วมและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซง่ึ กันและกันระหว่างส่วน
ราชการ สถาบัน การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หน่วยงานเอกชน และประชาชนในพืน้ ที่ และ
เป็นศูนย์กลางในการให้ขอ้ เสนอแนะช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการแก้ไขและพัฒนาท้องถิน่ นอกจากนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึง่ ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายฯ ยังจะ
สามารถใช้ประโยชน์ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดได้ ใน
ขณะเดียวกัน หากดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายแล้ว ผลประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั จะตกอยู่กบั ประชาชน
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จากหลักการและแนวคิดข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดทัง้ 75 แห่งทัวประเทศจึ
่
งได้
ดาเนินการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ โดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้จดั ตัง้ ศูนย์เครือข่ายฯ ดังกล่าว เมือ่ เดือน กรกฎาคม 2550
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์. 2550 : 1) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่ ได้แก่ การให้ขอ้ มูลข่าวสารเกีย่ วกับการบริการและการพัฒนาท้องถิน่
แก่ประชาชน การรับฟงั ความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการเสนอความต้องการและปญั หาความ
เดือดร้อน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและการวางแผน
พัฒนาท้องถิน่ ตลอดจนการตรวจสอบการบริหารและการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงอาจสรุปโดยภาพรวมว่า ปจั จัยในเชิงโครงสร้างมีความเอือ้ อานวยให้ประชาชนสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างครบวงจร ตัง้ แต่การมีส่วนร่วมใน
การกาหนดนโยบายและการวางแผนร่วมดาเนินงาน ร่วมรับผิดชอบ ร่วมติดตามประเมินผลในกิจกรรม
การพัฒนาท้องถิน่ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาจึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาว่าศูนย์เครือข่ายฯ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้มกี ารดาเนินงานหรือจัดทากิจกรรมเกีย่ วกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างไรบ้าง กล่าวคือ เป็ นไปตามนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ หรือไม่ อย่างไร
ซึง่ ประชาชนในทีน่ ้หี มายถึงกลุ่มบุคคลทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุเ์ ชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
ศูนย์เครือข่ายฯ โดยในการศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้จะเรียกว่า “สมาชิก” และมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบว่าปจั จัยส่วนบุคคลของประชาชน คือการมีสถานภาพทางสังคม ซึง่ ถือว่าเป็นพืน้ ฐาน
ทีส่ าคัญ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายฯ แตกต่างกันหรือไม่ ทัง้ นี้ เพื่อจะได้
นาผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข ปรับปรุง กระบวนการบริหารจัดการ หรือ
พัฒนาการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มคี วามเหมาะสม สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึง่ ประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ นอกจากจะตกอยูก่ บั องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุแ์ ล้วประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุจ์ ะ
ได้รบั ประโยชน์นนั ้ ด้วย
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
จาแนกตามตาแหน่งทางสังคม
3. เพื่อศึกษาปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษา
เฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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สมมติ ฐานการศึกษา
สมาชิกทีม่ สี ถานภาพทางสังคมแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุแ์ ตกต่างกัน
ขอบเขตในการศึกษา
การค้นคว้าอิสระ เรือ่ ง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดขอบเขตในการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ยดึ แนวคิดของ อรทัย ก๊กผล (2548 : 33) เป็นหลักใน
การกาหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนซึง่ เป็นตัวแปรตาม โดยแนวคิดดังกล่าวได้แบ่งระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทีม่ ตี ่อหน่วยงานของรัฐ
2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ได้แก่ ผูท้ ศ่ี ูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้กาหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายและเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 570 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ได้แก่ ผูท้ ศ่ี ูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุไ์ ด้กาหนดเป็น
กลุ่มเป้าหมายและเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของศูนย์เครือข่ายฯ จานวน 236 คน ซึง่ ผูศ้ กึ ษาใช้
สูตรกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามวิธกี ารของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1970 ; อ้างใน ธานินทร์
ศิลป์จารุ. 2548 : 49) ได้จานวน 236 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคล คือสถานภาพทางสังคม มีส่ี
ประเภทได้แก่ กลุ่มตาแหน่ งนายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตาแหน่ งสมาชิก
สภาเทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตาแหน่งกานันและประธานชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ และกลุ่มประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ นระดับตาบล
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่
ประกอบด้วย ด้านร่วมรับฟงั รับทราบ รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ด้านร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดงความคิดเห็น
และเสนอความต้องการตลอดจนปญั หาความเดือดร้อน และด้านร่วมกาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา
ร่วมติดตาม ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
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4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือน มกราคม - กรกฎาคม 2554
5. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาในครัง้ ใช้วธิ กี ารมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ มีรายละเอียด
ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. ลักษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกีย่ วกับข้อมูลปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ตอนที่ 3 เป็ นข้อมูลเกีย่ วกับปญั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับ ดังนี้
1. ขอหนังสืออนุญาตการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ
นาหนังสือไปส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ผ่านกองแผนและงบประมาณ) แนะนาตัวและ
ประสานงานเพื่อชีแ้ จงสร้างความเข้าใจกับคณะทางานประจาศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เห็นถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ พร้อมขอความร่วมมือให้คดั เลือกเจ้าหน้าทีข่ ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุผ์ ทู้ ม่ี คี วามเหมาะสมในการทาหน้าทีเ่ ป็นผูช้ ่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูศ้ กึ ษาชีแ้ จง สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับการรวบรวมข้อมูลแก่เจ้าหน้ าทีข่ ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ทีไ่ ด้ขอความอนุเคราะห์ให้เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนัน้ ผู้
ศึกษาพร้อมด้วยผูช้ ่วยเหลือนาเครือ่ งมือแบบสอบถามพร้อมหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล เพื่อ
นาไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยชีแ้ จงทาความเข้าใจให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ในการ
ตอบแบบสอบ ถามหรือในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ ในช่วงระยะ เวลาทีม่ กี ารประชุมคณะกรรมการ
ประสานแผน พัฒนาท้องถิน่ ระดับอาเภอของแต่ละอาเภอพร้อมขอข้อมูลจากนายกเทศมนตรี นายก
องค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มทีเ่ หลือ ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บา้ น
(อสม.) ระดับตาบล เนื่องจาก ในขัน้ ตอนการเชิญกลุ่มบุคคลดังกล่าวให้ เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์
เครือข่ายฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอานาจให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเป็นผูค้ ดั เลือก
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3. ผูศ้ กึ ษาและผูช้ ่วยเหลือประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ หลือเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากนัน้ ผูศ้ กึ ษาได้ประสานขอรับแบบสอบ ถามจากผูช้ ่วยเหลือ
4. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อความในแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั กลับมา โดยได้รบั
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน 236 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การจัดกระทาข้อมูล
1.1 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ได้แก่ ความผิดพลาด ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ข้อมูลไม่
สัมพันธ์กนั
1.2 แยกประเภทของข้อมูลตามวัตถุประสงค์และกรอบของการค้นคว้าอิสระเพื่อให้งา่ ยต่อ
การวิเคราะห์
1.3 สร้างตารางแยกตัวแปรเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
1.4 ลงรหัสในแบบสอบถามเพื่อให้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการบันทึก
2. การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีร่ วบรวมได้จากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป คือ สถิติ
สาเร็จรูปทางการวิจยั ทางสังคมศาสตร์โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปจั จัยส่วนบุคคลของสมาชิกครอบคลุมข้อมูล
เกีย่ วกับตาแหน่งทางสังคม วิธกี ารประมวลผลทางหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา โดยการหาค่าร้อยละ จาก
แบบสอบถาม ตอนที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 2 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ใช้วธิ กี ารประมวลผลทางหลักสถิตเิ ชิงพรรณนา โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายสรุปผลการดาเนินการค้นคว้าอิสระ
ขัน้ ตอนที่ 3 เป็ นการทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุข์ องสมาชิกทีม่ ตี าแน่งทางสังคมต่างกัน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ 2 รวมถึงสมมติฐานจาก
แบบสอบถามตอนที่ 2 โดยผูศ้ กึ ษาทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของตัวแปร 3 กลุ่ม ด้วย
การใช้ F - test หากพบความแตกต่างดาเนินการทดสอบรายคู่ตามวิธขี องเชฟเฟ (sheffe)
ขัน้ ตอนที่ 4 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปญั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ ด้านร่วมรับฟงั รับทราบและรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร ด้านร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการตลอดจนปญั หาความ
เดือดร้อน และด้านร่วมกาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา ร่วมติดตามตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ จาก
แบบสอบถามตอนที่ 3 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนื้อหา การหาความหมาย สรุป
ประเมินและแจกแจงความถี่ แล้วนาเสนอโดยการพรรณนา
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบคุณภาพของ
เครือ่ งมือ
1.1 วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรงของแบบสอบถามโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
รายการข้อคาถามของแบบสอบถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Index Of Congruency : IOC)
1.2 หาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminate Power)
1.3 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันโดยหาค่
่
าสัมประสิทธิ ์แอลฟาตามวิธขี องครอนบาค
(Cronbach)
2. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ 3
กลุ่มขึน้ ไปใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) F - test โดยหากพบความแตกต่าง
ดาเนินการทดสอบรายคู่ดว้ ยสถิติ Multiple Comparison ด้วยวิธขี องเชฟเฟ่ (Scheffe)
สรุปผลการศึกษา
1. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่ามีส่วนร่วมอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ สามด้าน เรียงลาดับตามค่าเฉลีย่ และส่ว น
เบีย่ งเบนมาตรฐานจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ด้านที่ 3 ร่วมกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนา ร่วมติดตาม
ตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ ด้านที่ 2 ร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ
ตลอดจนปญั หาความเดือดร้อนด้านที่ 1 ร่วมรับฟงั รับทราบและ รับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร เมือ่ พิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า
1.1 ด้านที่ 1 ร่วมรับฟงั รับทราบ และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร พบว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุโ์ ดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ข้อ 8 มีระดับค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ เคยได้รบั ฟงั ข่าวสารผ่านวิทยุหรือเคเบิลทีวเี กีย่ วกับการพัฒนาท้องถิน่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือข้อ 10 เคยเข้าร่วมประชุมสัมมนา
ทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึน้
1.2 ด้านที่ 2 ร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการตลอดจนปญั หา
ความเดือดร้อน พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุโ์ ดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 9 มีระดับค่าเฉลีย่ สูงสุด คือ เคยแจ้งหรือ
ร้องขอผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (ส.จ.) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ดาเนินการพัฒนาท้องถิน่ ตามความต้องการของชุมชน/หมูบ่ า้ นของท่าน ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่าสุดคือ ข้อ
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5 เคยแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิน่
ผ่านเวทีสาธารณะซึง่ จัดโดยศูนย์เครือข่ายฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 ด้านที่ 3 ร่วมกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนา ร่วมติดตามตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุโ์ ดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ 5 เคยเป็นตัวแทนหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั เสนอชื่อให้เข้าร่วมในการ
วางแผนพัฒนาท้องถิน่ และประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ส่วนข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ าสุดมี 2 ข้อ โดยมีค่าเฉลีย่
เท่ากัน คือ ข้อ 8 เคยตรวจสอบการจัดทาบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เช่น
การก่อสร้างและบูรณะถนน การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการศึกษา เป็นต้น และข้อ 9 เคยร้องขอให้ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดกาฬสินธุต์ รวจสอบการดาเนิน งานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างการมีส่วน
ร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามสถานภาพ พบว่า สมาชิกทีม่ ี
สถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมโดยรวมทัง้ 3 ด้าน แตกต่างกัน และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
2.1 ด้านที่ 1 ร่วมรับฟงั รับทราบ และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร พบว่า สมาชิกทีม่ สี ถานภาพ
ต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
2.2 ด้านที่ 2 ร่วมให้ขอ้ มูล ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการตลอดจนปญั หา
ความเดือดร้อน พบว่า สมาชิกทีม่ สี ถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
2.3 ด้านที่ 3 ร่วมกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนา ร่วมติดตามตรวจสอบและให้ขอ้ เสนอแนะ
พบว่า สมาชิกทีม่ สี ถานภาพต่างกันมีส่วนร่วมแตกต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปญั หา อุปสรรคและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางแก้ไข
ปญั หาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
พบว่า สมาชิกได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับปญั หา อุปสรรคและให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับแนว
ทางแก้ไขปญั หาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุด์ งั นี้
3.1 ข้อมูลเกีย่ วกับปญั หา อุปสรรคการมีส่วนร่วม ปญั หา อุปสรรคการมีส่วนร่วมโดยรวม
ทัง้ สามด้าน สมาชิกได้ให้ขอ้ มูลสามลาดับแรก ซึง่ มีจานวนความถีส่ งู สุดโดยเรียงลาดับจากจานวน
ความถีม่ ากไปหาน้อย ได้แก่ ช่องทางการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและ
การตรวจสอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีน้อยเกินไป การให้บริการความรูเ้ กีย่ วกับการให้บริการ
สาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ทวถึ
ั ่ งคน
ในท้องถิน่ มากนัก
3.2 ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางแก้ไขปญั หาการมีส่วนร่วม แนวทางแก้ไขปญั หาการมี
ส่วนร่วมโดยรวมทัง้ สามด้าน สมาชิกได้ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หา สามลาดับแรก ซึง่ มี
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จานวนความถีส่ งู สุดโดยเรียงลาดับจากจานวนความถีม่ ากไปหาน้อย ได้แก่ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพิม่ ช่องทางเพื่อให้ทุกคนในหมู่บา้ น ตาบล มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและ
การตรวจสอบ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มหี น่ วยบริการรับฟงั ความคิดเห็นเคลื่อนทีอ่ ย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระจายการให้ขอ้ มูลข่าวสารอย่างทัวถึ
่ ง และควรให้ขอ้ มูล
ข่าวสารในหลาย ๆ ช่องทางด้วย
อภิ ปรายผล
จากผลการค้นคว้าอิสระเรือ่ ง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ มีประเด็นทีน่ ่ าสนใจ สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า การมี
ส่วนร่วมของสมาชิกทีใ่ นการดาเนิน งาน ของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุโ์ ดยรวมทัง้ สามด้านอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผลการศึกษาปรากฏเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุเ์ ป็นภารกิจใหม่ทอ่ี งค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ให้รบั ผิดชอบปฏิบตั ิ ดังนัน้ การรับรูข้ องผูบ้ ริหารท้องถิน่ อื่นไม่ว่าจะเป็นนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหรือ นายกเทศมนตรีและผูน้ าท้องที่ เช่น กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ตลอดจนผูน้ าอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูบ่ า้ น (อสม.) เป็นไปอย่างจากัด และไม่ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของตน
หมูบ่ า้ น ตาบลทีต่ นรับผิดชอบอยูไ่ ด้รบั ผลประโยชน์และผลกระทบอย่างไรบ้างจึงส่งผลให้ขาดความ
เข้าใจ มองไม่เห็นหรือไม่ให้ความสาคัญในภารกิจดังกล่าว การให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมจึงอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึง่ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับ จุฑามาศ ศรีสริ พิ รพันธ์ (2548 : 91) ได้วจิ ยั เรือ่ ง “การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การ
บริหารส่วนตาบลคลองขุด อาเภอบ้านโพธิ ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา” ผลการวิจยั พบว่า ระดับการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองขุดอยูใ่ นระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ วรพงษ์
อารีเอือ้ (2550 : 85) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลบึงนคร อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด ”
พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดทาแผนพัฒนาโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
สอดคล้องกับ ธิตกิ านต์ แสนไทย (2549 : 59-60) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตาบลภูหอ
อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย” พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเพราะมีบทบาทในการเสนอแผนงาน/โครงการของชุมชนต่อส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
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2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม การทดสอบสมมติฐานและการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุร์ ะหว่างกลุ่มตัวอย่างทีส่ ถานภาพทาง
สังคมต่างกัน ปรากฏเป็ นดังนี้
2.1 สถานภาพทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกทีม่ สี ถานภาพทางสังคมต่างกันมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่
ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุโ์ ดยรวมทัง้ สามด้านแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานทีไ่ ด้ตงั ้ ไว้ ผลการศึกษาทีป่ รากฏเช่นนี้ สามารถอภิปรายได้ว่า บทบาท อานาจหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของกลุ่มตาแหน่งนายกเทศบาลและนายกองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตาแหน่ง
สมาชิกสภา เทศบาลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล กลุ่มตาแหน่งกานัน และกลุ่มตาแหน่ง
ประธาน อส ม. ระดับตาบล มีความแตกต่างกันในการทีจ่ ะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ระดับ
จังหวัด โดยกลุ่มผูน้ าท้องถิน่ ได้แก่ กลุ่มนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภา
เทศบาล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จะมีบทบาทโดยตรงในการพัฒนาท้องถิน่ ทีต่ นเอง
รับผิดชอบอยู่ บางกรณีจงึ ไม่เห็นความ สาคัญและให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการ
พัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด ส่วนกลุ่มผูน้ าท้องที่ ผูน้ าชุมชน ได้แก่ กลุ่มกานัน ประธาน อสม. ระดับ
ตาบล จะมีบทบาทในการสนับสนุ นส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงเห็นความสาคัญและให้ความ
ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นอย่างดีในการพัฒนาท้องถิน่ ระดับจังหวัด ซึง่ สอดคล้องกับ
กับ พิสมัย บุญเลิศ (2548 : 79) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา
เทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า การเป็นสมาชิกกลุ่มของประชาชนมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวางแผนพัฒนาเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2 ปญั หาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางแก้ไขปญั หาการมีส่วนร่วมของสมาชิก
ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับปญั หาอุปสรรคการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวมทัง้ สามด้านหลากหลาย แต่ทม่ี คี วามถีส่ งู ทีส่ ุดคือ ช่องทางการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบาย วางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ อบจ. มีน้อยเกินไป ผลการ ศึกษาปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้
ว่า การดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นการจัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นและให้
สมาชิกหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเป็ นไปอย่างไม่ม ี
ประสิทธิภาพ และมีการจากัดกลุ่มประชาชนตลอดจนอาจขาดการนาเอาความคิดเห็นทีส่ มาชิกหรือ
ประชาชนทีไ่ ด้เสนอในการจัดเวทีสาธารณะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผล กล่าวคือ ไม่ได้นาเอาข้อเสนอ
ดังกล่าวบรรจุเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบาย และแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึง่ สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในข้อที่ 5.1.1 ทีพ่ บว่าการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยูใ่ นระดับปานกลาง
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สาหรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทาง แก้ไขปญั หาการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานศูนย์เครือข่าย
เพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สมาชิกได้ให้ขอ้ เสนอแนะโดยรวมทัง้ สามด้านอยากหลากหลาย แต่ทม่ี คี วามถีส่ งู สุดคือ ให้ อบจ. เพิม่
ช่องทางเพื่อให้ทุกคนในหมู่บา้ น ตาบลมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและการ
ตรวจสอบ ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า การดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นการจัด
เวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นและให้สมาชิกหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาและการตรวจสอบเป็นเพียงช่องทางเดียวและจากัดอยูเ่ พียงเฉพาะผูน้ าท้องถิน่ และ
ผูน้ าท้องทีเ่ ท่านัน้ ไม่เปิดโอกาสให้ปราชญ์ในหมูบ่ า้ น ตาบลหรือประชาชนโดยทัวไปเข้
่
ามามีบทบาท
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการเพื่อให้ อบจ. นาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปญั หาความ
เดือดร้อนสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างหลากหลาย เพียงพอ คลอบคลุม ซึง่ สอดคล้องกับ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหัวข้อที่ 5.1.1 ทีพ่ บว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
ดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุอ์ ยูใ่ นระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
การค้นคว้าอิสระเรือ่ งการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
สามารถสรุปเป็ นข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการค้นคว้าอิสระ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการศึกษาไปใช้
1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรมีการปรับปรุงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านที่ 1 ร่วมรับ
ฟงั รับทราบ และรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ทีม่ คี ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานต่าสุด และด้านที่ 2 ร่วมให้
ข้อมูล ร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการ ตลอดจนปญั หาความเดือดร้อน เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ โดยการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารต่าง ๆ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนให้เห็นถึงความสาคัญของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิน่ กระตุน้ ผลักดัน ส่งเสริมและมีความจริงใจต่อประชาชน กล่าวคือ เมือ่ เชิญชวนประชาชน
เข้ามาร่วมประชุมสัมมนา ร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วต้องนาความคิดเห็นนัน้ มาสู่การปฏิบตั ิ และมีการ
แจ้งข่าวสารว่ามีการดาเนินการไปในระดับใดแล้วกับประชาชนผูแ้ สดงความคิดเห็น ดาเนินการจัดเวที
สาธารณะในระดับตาบล หมู่บา้ น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดใกล้ชดิ กับประชาชนมากกว่านี้
1.2 ควรตัง้ ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ขน้ึ มารับผิดชอบโดยตรงแล้วสังการให้
่
ส่วนราชการต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนาข้อมูลข่าวสารทีก่ ฎหมายกาหนดให้เปิดเผย และทีป่ ระชาชนควรได้รบั
รู้ รับทราบมาให้ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดสู่ประชาชนต่อไป ทัง้ ในรูปแบบของการจัดทาแผ่นพับ
วารสาร หนังสือพิมพ์ เคเบิลทีว ี โทรทัศน์ทอ้ งถิน่ วิทยุ และโทรทัศน์ สาหรับศูนย์เครือข่ายเครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
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ต้องจัดทาระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นช่องทางการสื่อสารสมบูรณ์แบบ กล่าวคือ เป็นระบบการ
สื่อสารสองทางทีท่ นั สมัย
1.3 ศูนย์เครือข่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุต์ อ้ งปรับปรุงการจัดเวที
สาธารณะโดยเน้นบรรยากาศให้เป็นกันเอง กระตุน้ เร่งเร้า สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา
มีความกล้าทีจ่ ะแสดงความคิดเห็น ไม่ควรทีจ่ ะเป็ นผูพ้ ดู ฝา่ ยเดียว พร้อมทีจ่ ะรับฟงั และเปิดโอกาสอย่าง
เต็มทีไ่ ม่จากัดเวลาเมือ่ ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็น
1.4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควรให้ความสาคัญต่อผูท้ เ่ี ชิญเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่า
เทียมกัน ตลอดจนกระตุน้ ให้กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิน่ ให้ความสาคัญต่อการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
1.5 ควรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดให้มหี น่วยบริการรับฟงั ความคิดเห็นเคลื่อนที่
อย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิม่ ช่องทางเพื่อให้ทุกคนในหมูบ่ า้ น ตาบล มีส่วน
ร่วมในการกาหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาและการตรวจสอบ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัด
บุคลากรออกมาให้ความรูแ้ ก่ประชาชนมากกว่านี้ ซึง่ มีค่าความถีส่ งู สุดเท่ากัน ดังนัน้ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดควรให้ความสาคัญกับข้อแสนอแนะและแนวทางแก้ไขปญั หาทีป่ ระชาชนได้เสนอ เพราะนันคื
่ อ
การปฏิบตั ติ ามภารกิจทีอ่ งค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบปฏิบตั ิ และยังเป็นการ
สร้างความศรัทธาต่อประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร โดยเปิดโอกาสให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผูน้ าท้องที่ และผูน้ า อสม. มีส่วนร่วมในการวิจยั เพื่อทราบปญั หา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุใ์ ห้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.2 ควรมีการวิจยั ประยุกต์ ซึง่ แบ่งระยะเวลาในการศึกษาออกเป็นสามระยะ คือ ระยะที่
หนึ่ง เป็นการศึกษาเอกสารงานวิจยั ระยะทีส่ อง เป็นการศึกษาโดยการสารวจกับกลุ่มตัวอย่าง และ
ระยะทีส่ าม เป็ นการสนทนากลุ่ม เพื่อศึกษาศักยภาพ สาเหตุ ปญั หา และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านร่วมรับฟงั รับทราบและรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร มากทีส่ ุดและเป็นการสร้างศรัทธา
ต่อประชาชนด้วย
2.3 ควรศึกษาความต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนทีม่ ตี ่อการดาเนินงานศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไขปญั หาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์
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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
FIGURE 1: CONCEPTUAL MODEL OF WIN-WIN EXCECUTIVE VISION ON
ENVIRONMENTAL ACCOUNTING EFFECTIVENEEE

Win – Win Executive Vision

Environmental Accounting
Effectiveness

Control Variable: Firm Size

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
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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].
a

Table 1: RESULTS OF REGRESSION ANALYSIS
Independence Variable
Dependent
Win – win executive vision
.000***
Firm sized
.210
2
Adjusted R
.425
*** p  .01, ** p  .05, * p  .10
a
Beta 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 subregion”, 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 wideopen 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-LaosVietnam 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 Subregion 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
533

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 EastWest 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-LaosMyanmar-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 wideopen 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.

Keywords: Tourism, Regional strategies, Thailand and Rural areas
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)
b)
c)

physical
cultural and
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 fundraising 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.

541

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
บทความนี้เป็ นการสังเคราะห์จากโครงการศึกษาบทบาทของรัฐในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ กรณี
การเติบโตของการท่องเที่ยวปายแม่ฮ่องสอน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใน
มิติการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลวิจยั พบว่า
ปายแม่ฮ่องสอน ซึ่ งก่อนปี พ.ศ. 2530 เคยปิ ดตัวด้วยสภาพที่ เป็ นเมืองที่ ห่างไกลจากความเจริ ญอย่าง
เชียงใหม่ไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวไทยขณะนั้น และเป็ นที่รู้จกั ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพียงไม่กี่
คน จึงเป็ นแค่ที่พกั กลางทางของชาวต่างชาติที่ตอ้ งการไปเที่ยวแม่ฮ่องสอน เพราะเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนนั้นไกล
และคดเคี้ยวสัญจรลาบาก หลังจากเริ่ มมีเรื อนแรมเกสเฮาส์และบริ การต่างๆ มารองรับชาวต่างชาติ ด้วยความที่
ตั้งอยูร่ ะหว่างเชียงใหม่กบั แม่ฮ่องสอนและเป็ นเมืองเล็ก ๆ ที่ลอ้ มรอบด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ ราคาที่ดินยังไม่สูง
นัก ก็จึงมีเหล่าผูค้ นเมืองที่อยูใ่ นความเจริ ญต้องการหลีกลี้หนีโลกไปตั้งรกรากทาหากินกับชาวต่างชาติ ลงทุนเปิ ด
เกสเฮ้าส์เล็กๆ เปิ ดร้านเหล้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ด้วยความที่ ตอ้ งการให้บรรยากาศเข้ากับท้องถิ่น บรรยากาศ
ของร้านเหล่านี้จึงออกมามีลกั ษณะเรี ยบง่ายและมีศิลปะแฝงในตัวจึงกลายเป็ นเสน่ห์เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองปาย
ในที่ สุด และการที่ เมื องตั้งอยู่กลางขุนเขา วิถีชีวิตเรี ยบง่ ายของเมื องที่ มีวฒั นธรรมในชาติ พนั ธุ์สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ แล้ว ก็มีผูค้ นที่ อธั ยาศัยดี น้ าใจงามตามแบบชนบท “ความเป็ นปาย” ได้รับความสนใจก็เลยถูกนามา
เผยแพร่ เล่าขานต่อๆ กันไปอย่างกว้างขึ้น จนเกิดเป็ นแฟชัน่ (Fashion) ของเหล่าคนเมืองที่อยูภ่ ายนอก รวมไปถึง
มนุษย์เงินเดือนที่เมื่อมีวนั หยุดติดต่อกันหลายวันก็ตอ้ งไปเที่ยวแบบเก็บเกี่ยวและกอบโกยให้คุม้ ค่ากับวันหยุดมาก
ที่สุด ซื้อเสื้ อ โปสการ์ด ไปถ่ายรู ปกับทิวทัศน์ เช่น หลักกิโล ร้านมิตรไทย ปายอินเลิฟ เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงทางด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมในเมืองปายปั จจุบนั ชาวต่างชาติที่นิยม
เที่ยวแบบผจญภัยธรรมชาติ(Trekking Tour)แล้ว การเข้าถึงธุรกิจและบริ การ ก็ทาให้เมืองปายเติบโตขึ้นจนเกินขีด
ความสามารถของการรองรั บ อันส่ งผลกระทบต่อการจัดการธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเมืองปายจึงเปลี่ยนไปเพราะด้วยปั จจัย ประการแรก การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ถาโถมเข้าของทุนนิ ยม
รัฐและองค์กรท้องถิ่นเองก็ยงั ก้าวไม่ทนั กับพลวัตรของโลกาภิวตั น์ ประการทีส่ อง รัฐและท้องถิ่นยังขาดมาตรการ
ในการจัดการสภาพสิ่ งแวดล้อมหรื อความซ้ าซ้อนทางการเมืองภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐ ทุน และ
ท้องถิ่น ดังนั้นเมืองปายถูกกระทาและกลายเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจของกลุ่มนักธุรกิจนายทุนที่คงเหลือความเป็ นปายสู่
ความเป็ นอื่น(Other)จนปายได้ชื่อว่า “Notting in pai” คือไม่มีอะไรเป็ นไปไม่ได้ในปาย ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ถูกสร้าง
ขึ้นมาจากภายหลัง จึงสะท้อนในวิกฤตที่ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมถูกกระทาอย่างรุ นแรง ที่ดินถูกเปลี่ยนมือ รุ กล้ า
พื้นที่สาธารณะ และการเอื้อผลประโยชน์กนั ระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับนายทุนที่กาลังเป็ นข่าวในสื่ อต่างๆ
1

อาจารย์ประจาคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

545

เช่น หนังสื อพิมพ์ อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น ซึ่งทางออกในการแก้ไขปั ญหาครั้งนี้ คือการตระหนักและให้ความสาคัญ
กับคุณค่าทรัพยากรท้องถิ่น วัฒนธรรม โดยให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยูใ่ นระดับชาติและท้องถิ่น ภาคประชา
สังคมกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนนามาตรการทางกฎหมายบังคับใช้อย่างจริ งจัง เพื่อท้องถิ่นคงทรัพยากรธรรมชาติไว้
อย่างยัง่ ยืน
คำสำคัญ: ท่องเที่ยว, 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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บทนำ
พลวัตรและการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูล ข่าวสาร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมล้วนอยูภ่ ายใต้
ระบบเดี ยวกันที่ เรี ยกว่า “โลกาภิวตั น์” (Globalization) เพราะมีความเชื่ อมโยงสัมพันธ์แบบไร้พรมแดนอย่าง
ซ้ าซ้อนระหว่างปั จเจกบุคคล หน่วยงาน ธุรกิจ และชุมชน เพราะอิทธิพลของระบบโลกพัดพากระแสเศรษฐกิจทุน
นิ ยม อันส่ งผลให้ประเทศต่างๆ อยู่ภายใต้ระบบความสัมพันธ์น้ ี ในการปรับตัวและขับเคลื่อนตนเองให้มีความ
ทันสมัยก้าวสู่ยคุ สมัยใหม่ รัฐบาลไทยในฐานะที่เป็ นองค์กรหนึ่งในระบบความเป็ นพลวัตรดังกล่าว มีหน้าที่ หลัก
ในการผดุงซึ่ งประโยชน์ของชาติ และการพัฒนาประเทศ จึ งมีการวางแผนนโยบายการพัฒนาโดยส่ งเสริ มการ
ลงทุน แข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภาคธุรกิจต่างๆ โดยเน้นภาคอุตสาหกรรมหลักดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า เป็ นการเปิ ดรับธุรกิจการค้าแบบทุนนิยมอย่างเต็มตัว โดยเร่ งรัดพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริ ญก้าวหน้า และการท่องเที่ยวที่อยูแ่ ขนงภาคบริ การอุตสาหกรรมได้กลายเป็ นปั จจัยสาคัญที่
นารายได้หลักของประเทศ(การท่องเที่ ยวประเทศไทย,2549) ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ตอ้ งอาศัยทรัพยากรและที่ดิน ที่ถูกจับ
จองโดยนักการเมืองข้าราชการพลเรื อน และนายทุน จึงอยูภ่ ายใต้มิติความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับการเมืองใน
การกาหนดนโยบาย(Policy Making) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลกระทบจากการใช้ทรั พยากรธรรมชาติในการ
ขยายตัวของราคาที่ ดิน และการเติ บโตของการท่องเที่ ยวปรากฏได้ชดั หลังจากที่ จอมพลสฤษติ์ ธนะรั ชต์ มี
นโยบายให้ยกเลิกเพดานจากัดการถือครองที่ดินไม่เกิน 50 ไร่ ที่เคยใช้อยูท่ ิ้งเสี ย(เสรี วังส์ไพจิตร,2534) คาสั่งฉบับ
นี้ ปูพ้ืนฐานทางกฎหมายให้แก่การใช้ทรัพยากรที่ดิน และการเก็งกาไรตลอดถนนสายพหลโยธิ นและเพชรเกษม
มากขึ้น จนถึงช่วงการมีแผนพัฒนาเศรษฐกิ จแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 (2504-2509) โดยเน้นการส่ งเสริ มการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสู่ ชนบท เช่น ระบบการคมนาคม ไฟฟ้ า ประปา เป็ นต้น อันมีวตั ถุประสงค์ในการนา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิจการค้า และยิง่ กว่านั้นจึงเกิดการช่วงชิงทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
เป็ นทวีคุณ
ในการเลือกพื้นที่ศึกษาครั้งนี้ จึงเห็นว่าความเป็ นพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงในเมืองปาย แม่ฮ่องสอน
ด้านมิติการท่องเที่ยวที่เป็ นเอกลักษณ์จนกลายเป็ นเมืองสาคัญในการเข้าถึงที่วา่ “ความเป็ นปายสู่ ความเป็ นอื่น” ซึ่ ง
ก่อนปี พ.ศ. 2530 ปายเป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่กลางหุ บเขาลาเนาไพรเป็ นที่รู้จกั แค่ที่พกั กลางทางของนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ(ฝรั่ง)ที่ ตอ้ งการไปเที่ ยวแม่ฮ่องสอน เพราะเส้นทางไปแม่ฮ่องสอนนั้นไกลและคดเคี้ยวสัญจรลาบาก
หลัง จากรั ฐ มี น โยบายส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และการพัฒ นา ปายได้เ ริ่ ม มี เ กสเฮาส์ แ ละบริ ก ารต่ า งๆ มารองรั บ
ชาวต่างชาติ เนื่องจากเมืองภูมิศาสตร์ที่ต้ งั อยูร่ ะหว่างเชียงใหม่กบั แม่ฮ่องสอน และราคาที่ดินยังไม่แพงก็จึงมีเหล่า
ผูค้ นเมืองที่มาจากข้างนอกต้องการหลีกลี้หนีโลกไปตั้งรกรากทามาหากิน ลงทุนเปิ ดเกสเฮ้าส์เล็กๆ เปิ ดร้ านเหล้า
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ในความที่ตอ้ งการให้บรรยากาศเข้ากับท้องถิ่น บรรยากาศของร้านเหล่านี้ จึงออกมาเรี ยบ
ง่ายและมีศิลปะแฝงในตัวจึงกลายเป็ นเสน่ห์เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองปายในที่สุด และการที่เมืองตั้งอยูก่ ลางขุนเขา
เมื่อเจอบรรยากาศเรี ยบง่ายของเมืองและผูค้ นที่อธั ยาศัยดี น้ าใจงามตามแบบชนบท กลุ่มชาวต่างชาติก็เริ่ มอยูพ่ กั
ั ชา ซื้ อทัวร์ เดินป่ าไปสู บฝิ่ นตามหมู่บา้ น สี สันของเมืองก็เลยเริ่ มเพ้อฝั น
หลายวันขึ้น หมกตัวตามร้านเหล้า พี้กญ
และอารมณ์ศิลปิ นมากขึ้นไปทุกขณะ จนเมืองปายมีสโลแกนเป็ นคากล่าวว่า "Notting in Pai" คือ “มันเป็ นเมืองที่
ไม่ มี อ ะไรเลย เหมาะสมกับ การมาท าตัว ขี้ เ กี ย จ กิ น ๆ นอนๆ กลิ้ ง ๆ แล้ว ชาร์ จ ไฟกลับ ไปท างานมากกว่า ”
ปรากฎการณ์ที่เมืองปายถูกคลัง่ ไคล้(ดังระเบิด)จึ งชักนาความเป็ นอื่น"ความที่ ไม่ใช่ปาย" เข้าไปยัดเยียดให้เป็ น
"ความเป็ นปาย" เช่น งานเทศกาลดนตรี เร็ กเก้ที่เกิดขึ้นได้ถูกนามาเผยแพร่ เล่าขานต่อๆ กันไปอย่างกว้างขวางจน
เกิดเป็ นแฟชัน่ ของเหล่าคนเมืองหลวง ตลอดจนมนุษย์เงิ นเดื อนที่เมื่อมีวนั หยุดติดต่อกันหลายวันก็ตอ้ งไปเที่ยว
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แบบเก็บเกี่ยวและกอบโกยให้คุม้ ค่ากับวันหยุดมากที่สุดจนเป็ นวาทกรรมว่า “ไปปายมา ไปแอคท่ าถ่ ายรู ปกับวิว
บังคับ เช่ น หลักกิโล ร้ านมิตรไทย ปายอิ นเลิฟ เป็ นต้ น เกิดเป็ นความนิ ยมว่ า...แกๆไปปายมารึ ยัง(แปลว่ าเธอไป
ถ่ ายรู ปที่ เดียวกับฉั นมารึ ยงั )( http://atcloud.com/stories/44784)
อย่างไรก็ตาม ผลจากนโยบายรัฐสมัยทักษิณที่จะยกระดับเมืองเชียงใหม่เป็ นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาคนี้
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจการลงทุนในอนาคต ซึ่ งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็ นเมืองหนึ่ งที่อยูไ่ ม่ไกล และเข้าถึง
(Accessibility) มากที่สุด จากปรากฏการณ์ที่นกั ท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัย (พ.ศ. 2515-2523) กลุ่มหนึ่ งได้เข้ามา
หลังจากที่มีการสร้างทางระหว่างปาย-แม่มาลัย(อาเภอแม่แตง เชียงใหม่ ถนนสายยุทธศาสตร์ ของญี่ปุ่นในสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2482-2487) และรัฐบาลได้ปรับปรุ งขยายไปสู่ อาเภอปางมะผ้า)ปั จจุบนั คือถนน
หมายเลข 1095 ระยะทาง 245 กิโลเมตร ถนนหมายเลข 108 และถนนหมายเลข1095 ทาให้เชื่อมต่อกับเส้นทาง
หลวงแผ่นดิน ต่อมาอาเภอปายได้เกิดเรื อนแรม/เกสท์เฮาส์(Guest House) เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
(“เวียงปาย เป็ นเรื อนแรมแห่งแรกในปาย )ในปี พ.ศ. 2545 อาเภอปายมีเรื อนแรม 44 แห่ ง มากที่สุดในเขตจังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ชูสิทธิ์ ชูชาติและคณะ:2545,60)ในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร(ปี 2544) ได้มีนโยบายแปลงที่ดินเป็ น
ทุน ยิง่ ทาให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีการขยายตัวมากขึ้น ปั จจุบนั ธุรกิจโรงแรม รี สอร์ ท เกสท์เฮาส์ ในเมืองปาย (ปั จจุบนั
มีจานวนทั้งสิ้ น 141 แห่ งซึ่ งได้จดทะเบียนถูกต้องเพียง 60 แห่ ง) (การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย:แม่ฮ่องสอน
,2550) ซึ่งกิจการเหล่านี้เจ้าของส่วนใหญ่เป็ นนายทุนเมืองใหญ่ และชาวต่างชาติที่มาแต่งงานกับผูห้ ญิงไทยที่นิยม
ฝรั่งแล้วอาศัยการจดทะเบียนสมรสเป็ นพลเมืองไทย และนายทุนที่ได้เข้าไปกว้านซื้ อที่ดิน รวมถึงการถือครอง
ที่ดินในการรุ กล้ าน้ าปาย และบุกรุ กพื้นที่ป่า เป็ นต้น
ปั จจุบนั ภาพรวมเมืองปายมีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็ วมาก แต่ตอ้ งอยูใ่ นฐานะที่พ่ ึงพิงปั จจัยภายนอกมากขึ้น
และผลประโยชน์ ที่เ กิ ดขึ้ น จึ ง มิ ได้ตกถึ งคนส่ วนใหญ่ในท้องถิ่ นปายนัก แล้ว กลุ่ม คนเมื อ งปายเดิ มเหล่า นี้
จาเป็ นต้องอพยพไปรอบนอกหรื อย้ายไปที่ อื่น ผลประโยชน์ ส่วนใหญ่กลับตกอยู่กบั คนกลุ่มน้อยที่ มีอานาจทุน
กลุ่มที่มีความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ ทรัพยากรที่ เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว พร้อมที่จะขับเคลื่อนพลังอิทธิ พลทาง
เศรษฐกิจ นาความทันสมัย ความเจริ ญทางวัตถุสู่สังคมปายที่กาลังเปิ ดรับอย่างเต็มตัว แต่ภาพรวมของการผลิต
ระดับจังหวัดแล้ว จะเห็นได้วา่ โครงสร้างการผลิตของปายยังคงขึ้นอยูก่ บั การผลิตทางการเกษตร ซึ่ งเป็ นการผลิต
ของประชากรส่ วนใหญ่ และการผลิตในส่ วนนี้ มีความอ่อนไหวมาก เนื่ องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนทาให้การผลิตทางการเกษตรต้องอาศัยธรรมชาติเป็ นหลัก มูลค่าการผลิตทางการเกษตรจึ งมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ภาคการท่องเที่ ยวแล้วสภาพเมืองปายปั จจุบนั เต็มไปด้วยสี สันภาพลักษณ์แห่ งมิติสังคม
สมัยใหม่ (Modern) วัฒนธรรมใหม่เปลี่ยนวิถีคิดค่านิ ยมคนเมืองเดิ มให้มีการดารงชี วิตแบบบริ โภคนิ ยม ภาพ
สะท้อนเชิงลบของพลวัตรดังกล่าว คือ ปั ญหาช่องว่างทางสังคม ยาเสพติด อาชญากรรม ความรุ นแรง สิ่ งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทาลายแล้วนั้น ยังต้องถูกนามาใช้อย่างเข้มข้นขึ้น จึงนาไปสู่ การตั้งคาถามของผูว้ ิจยั
ว่า การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวก่อเกิดปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร หากไม่ได้รับการศึกษาถึงปั ญหา
และหามาตรการแก้ไขที่ถูกต้อง และควรบริ หารจัดการทรัพยากรให้มีความยัง่ ยืนอย่างไร

วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
เพื่อศึกษาถึงปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมิติการเติบโตของการท่องเที่ยว ในอาเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
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คำถำมวิจัย
ปั ญหาเรื่ องทรัพยากรธรรมชาติจากการเติบโตของการท่องเที่ยวในอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี
ลักษณะอย่างไร

วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาการวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Research) ใช้การวิเคราะห์เชิงอรรถาธิบาย พรรณนาความจาก
เอกสาร และสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้างปลายเปิ ดเพื่อชวนสนทนา ฝังตัวอยูก่ บั ชุมชนในตลอดระยะเวลา
หนึ่ งปี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างหลักจานวน 40 คน ในเขตพื้นที่ตาบลปาย ตาบลเวียงใต้ ตาบลเวียงเหนื อ ตาบลแม่ฮ้ ี
และตาบลทุ่งยาว โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 1) กลุ่มธุรกิ จ เช่น สถานประกอบการโรงแรม รี สอร์ ท เกสท์เฮาส์
ร้านอาหารและเครื่ องดื่ ม 2) กลุ่มนักท่องเที่ ยว 3) กลุ่มผูน้ าและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ และ 4)กลุ่มชาวบ้าน เช่ น
นักปราชญ์ ผูอ้ าวุโส เป็ นต้น

กำรเก็บข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิจยั เข้าพื้นที่เบื้องต้นเพื่อศึกษาสภาพสังคม ปั ญหาในใน
พื้นที่โดยนาโครงการ วัตถุประสงค์ และแนวคิดทฤษฎี (Concept/Theory)ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและการ
ท่องเที่ยวมาเปรี ยบเทียบ เพื่อประกอบนามาวิเคราะห์ถึงบริ บทเมืองปายในมิติการเติบโตและการเข้าถึงของธุรกิจ
ท่องเที่ยว อันส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ระยะที่ 2 เป็ นการเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงลึก เพื่อสารวจสถานการณ์ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
มิติการเติบโตของการท่องเที่ยว โดยสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างที่เป็ นไม่เป็ นทางการ สร้างความคุน้ เคย ฝัง
ตัวกับท้องถิ่นเพื่อให้สะท้อนทัศนคติของคนเมืองปาย และนักท่องเที่ยว ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มใน
อนาคต

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากสังเกต การสัมภาษณ์ ในตลอด
ระยะ 1 ปี ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ โดยใช้การวิเคราะห์เชิ งอรรถาธิ บาย พรรณนาความจากเอกสาร และ
ข้อมูลจากการวิจยั ภาคสนามเชิงลึก โดยนากระบวนการวางแผน กาหนดวัตถุประสงค์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล ตีความข้อมูล พัฒนาปรับปรุ งแผนงาน เพื่อสามารถให้เหตุผลและการวิจารณ์ที่เหมาะสมกับเรื่ องที่วิจยั
ปั ญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมิติการเติบโตของการท่องเที่ยวเมืองปาย แม่ฮ่องสอน

ผลกำรวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า ในทัศนะของกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสี ย เพราะ
ผลดี ที่ เกิ ดขึ้ นทั้งหมดเป็ นสิ่ ง ที่ สามารถมองเห็ น จับ ต้องได้ เช่ น ระบบการบริ การต่างๆ ที่ ดี ข้ ึ น รายได้ที่
สู ง ขึ้ น ความสะดวกสบายในการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ผ ลเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น ส่ ว นใหญ่ มี ล ัก ษณะเป็ น
นามธรรม ที่คนทัว่ ไปไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ระบบความคิด ความเชื่อ ค่านิ ยม ความเสื่ อมสลายของ
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ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน แม้จะมีผลเสี ยที่สามารถมองเห็นเป็ นรู ปธรรมอยูบ่ า้ ง เช่น ปั ญหา
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาสังคมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็เป็ น
สิ่ งที่ประชาชนทัว่ ไปเห็นว่า เป็ นสิ่ งที่กฎหมายหรื อองค์กรที่มีอยูใ่ นชุมชนต้องเข้าไปจัดการสร้างมาตรการที่รัดกุม
มากกว่านี้(ยศ สันตสมบัติและคณะ,2542) โดยแบ่งประเด็นปั ญหาใหญ่ๆ ดังนี้
1. ปัญหำระดับนโยบำยรัฐในกำรส่ งเสริ มกำรท่ องเที่ยว ยังขาดระบบการบริ หารจัดการที่ ดีในภาคการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีผลต่อวิถีการดารงชีวติ สังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่นที่สังคมเมืองปายอ
ยูท่ ่ามกลางหุ บเขาสงบล้อมรอบด้วยป่ าไม้นานาพันธ์เหมาะแก่การท่องเที่ยวแบบพักผ่อน เมืองปาย แม่ฮ่องสอน
ค่อย ๆ เปิ ดตัวขึ้นมาจนกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่นกั ท่องเที่ยวโลกให้ความสนใจมากที่สุด ถ้ามาประเทศไทย
เห็นได้จากสถิตินกั ท่องเที่ยว และการเติบโตของธุรกิจบริ การ โดยมีนกั ธุรกิจชาวไทย และต่างชาติเข้ามาลงทุน
กว้านซื้อที่ในปั จจุบนั โดยเฉพาะด้านธุรกิจท่องเที่ยวและบริ การ จึงก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรู ปแบบ
ให้บริ การที่พกั ร้านบาร์เบียร์แบบสไตล์ฝรั่งที่รองรับนักท่องเที่ยว เรี ยงรายทัว่ เมืองปาย “กลบกลืนความเป็ นปาย
ในวิถีชีวิตแบบเดิม นาความเป็ นอื่นเข้ามาและสร้างความเป็ นปายใหม่” คือนอกจากอาคารบ้านเรื อนแสดงความ
เปลี่ยนแปลงทางวัตถุ วิถีการทามาหากินใหม่แล้ว ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวถูกกาหนดขึ้นในหลายรู ปแบบของบริ ษทั
ทัวร์ เน้นความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ธุรกิจเหล่านั้นได้สร้างจุดขายเพื่อดึงนักท่องเที่ยว จึงเกิดเป็ นความ
นิยมของนักท่องเที่ยวในการหลัง่ ไหลเข้ามาสู่เมืองปาย
2. ปัญหำงำนเทศกำลและดนตรีเรกเก้ ประเด็นนี้จะมองให้เป็ นปั ญหาและเป็ นความสาเร็ จก็สามารถมอง
ได้ ถ้าหากไม่พอดีมีมากไปก็เป็ นปั ญหา เพราะในเสี ยงดนตรี ศิ ลปะย่อมมีความลงตัวกับธรรมชาติที่ในปั จจุบนั
นามาจัดให้เข้ากันอย่างลงตัว จึงเรี ยกว่า “ดนตรี กวี ศิลป์ ” ในบรรยากาศที่เกิดความสุ นทรี ยข์ องชีวิตมนุษย์จะเสพ
สุขทุกข์ อันปรากฏการณ์เทศกาลดนตรี เร็ กเก้ที่ได้ถูกจัดขึ้นเป็ นกระแสคลัง่ ไคล้ที่ผูค้ นทุกสาระทิศจะแห่ มาเที่ยว
เมืองปาย(จัดขึ้นทุกปี ช่วงกลางเดือนมกราคม) และกลายเอกลักษณ์ของเมืองปาย จึงชักนา"ความที่ไม่ใช่ปาย" เข้า
ไปยัดเยียดให้เป็ น"ความเป็ นปาย" กระแสการท่องเที่ยวไทยในเมืองปายดีข้ ึนตามลาดับ ก็เริ่ มมีคนบางกลุ่มไปพบ"
ความเป็ นปาย"และถ่ายรู ปมาเล่า มาบอกต่อ ๆ กันตามเวปบอร์ด เฟสบุ๊ค และบล๊อกต่างๆ เมืองปายเริ่ มเป็ นที่สนใจ
ของคนเมืองในที่สุด
3. ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม กระแสคนแห่ ไปลงทุนค้าขายทาธุรกิจกันมากขึ้นจากที่
ปายเป็ นเมืองเรี ยบง่ายๆ ราคาที่ดิน สิ นค้าและบริ การที่ไม่แพงทุกอย่างก็เริ่ มมีราคาสู งที่ดีดตัวขึ้นก่อให้เกิดปั ญหา
ความเสื่ อมโทรมของสิ่ งแวดล้อม ปั ญหาขยะมูลฝอย และอื่นๆ อันเนื่ องจากการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ทวีความ
รุ นแรงขึ้น จึงได้สะท้อนในบทสัมภาษณ์ของคนเมืองปาย และนักท่องเที่ยวที่ได้สะท้อนว่า “สภาพธรรมชาติ ถูก
ทาลาย และร่ อยหรอลงไปทุกขณะ นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวปาย ในการหวนกลับมา กลับรู ้สึกไม่เหมือนเดิมของ
ธรรมชาติ ถูกยัดเยียดด้วยวัตถุสมัยใหม่ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสภาพอากาศ ผูค้ นหลัง่ ไหลเข้ามา นักท่องเที่ยวมากเกิน
ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และจากการที่เมืองปายเงียบสงบกลับมีความคึกคักขึ้นมา คนพื้นเมืองปาย และคนปายที่
ยากจน ก็จาเป็ นต้องปรับตัว บ้างก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในการขายของที่ระลึก บ้างก็ตอ้ งขายที่ดิน และที่ดินทากิน และ
ภาคการเกษตรกลายเป็ นรี สอร์ท เกสเฮาส์เรี ยงรายตามท้องทุ่งนาในท้องถิ่นปาย จึงเรี ยก “ความเป็ นอื่นที่กลายเป็ น
ปาย ” ในที่สุด
ดังนั้น ข้อค้นพบทั้ง 3 ประการนี้ เมืองปายจะยังคงสภาพธรรมชาติ อัธยาศัยของผูค้ นในวัฒนธรรมที่
หลากหลายทางชาติพนั ธุ์ เช่น ไทยใหญ่ ปก่าเกอญอ ลีซอ จีนฮ้อ เหล่านี้อยูน่ อ้ ยลงเต็มทีและจะคงต่อไปได้หรื อไม่
เพราะปายกาลังถูกดึงเข้ามาสู่ทุนนิยม และค่านิยมใหม่ ตลอดจนระบบคุณค่าแบบเดิมได้ปรับเปลี่ยนสู่บริ โภคนิยม
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(Modern Society) ครอบงาวิถีแบบเก่าจึงถูกละเลยถึงคุณค่าและสูญหายไป ถ้าอยากจะเห็นหรื อยังมีก็เป็ นเพียงการ
แสดง(Show) ในวัฒนธรรมประเพณี แค่ช่วงครั้งชัว่ คราวเท่ านั้น และหวังเพียงแค่ดึงดูดการท่องเที่ ยว รั ฐและ
องค์กรท้องถิ่นต่างยังคงรงณรงค์ให้มีการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ไว้เพื่อราลึกหรื อเป็ นภาพที่หลอกตัวเอง และ
ตกตานัก ท่ อ งเที่ ย ว ในการรื้ อฟื้ นวัฒ นธรรมอัน เป็ นภาพหลอนว่า มิ ใ ช่ ก ารกระท าที่ แ ท้จ ริ ง ในการด าเนิ น
ชีวติ ประจาวันในตลอดห้วงเวลาในอดีต ทั้งนี้คนเมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีความตระหนักดีถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นในชุมชน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยงั คงต้องการที่จะให้กิจกรรมการท่องเที่ยวดาเนิ นอยูต่ ่อไป แม้แต่ภาครัฐและ
ธุ ร กิ จ เอกชนก็ มี ค วามเห็ น ที่ ส อดคล้อ งกัน กับ ประชาชนทั่ว ไป และได้มี ก ารก าหนดแนวทางและแผนการ
ด าเนิ น งานเกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วไว้ ทั้ง ในระยะสั้ นและระยะยาวเพื่ อ ให้ เ มื อ งปายเกิ ด ความ
ยัง่ ยืน สะท้อนว่า ระบบคุณค่าเชิ งวัตถุที่เป็ นรู ปธรรมได้เคลื่อนตัวและสามารถครอบงาวิถีด้ งั เดิ ม จึงอาจเรี ยกว่า
“ปายใหม่”

สรุ ปผลกำรวิจัย
ผูว้ ิจัยได้นาแนวคิดทฤษฎี การวิเคราะห์ นโยบายรั ฐ การท่ องเที่ ยวกับจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม แนวคิดเรื่ องความขัดแย้งในนิเวศเมืองชนบท อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแห่ งวิชาการและพื้นที่
โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งในรู ปแบบการสังเกตอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้ จึงเป็ นการตอบคาถามงานวิจยั ที่สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรมวิจยั เรื่ องที่เกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกกระทาจากการเติบโตของการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อมสู่ การจัดการทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนเพื่อให้เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นปาย จึงได้สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายผล การเติบโตของ
การท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเมืองปาย แม่ฮ่องสอน ดังนี้
การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจและบริ การเหล่านี้ ต่างได้เข้ามาครอบงา และตักตวงผลประโยชน์
ในทรัพยากร ภายใต้มิติความสัมพันธ์เชิงอานาจระหว่างรัฐ ทุนและท้องถิ่น จึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในการช่วง
ชิงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่เมืองปายที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่าครึ่ งหนึ่ งได้ถูกดึงออกนอกไม่ได้สร้าง
ประโยชน์แก่ทอ้ งที่นกั และภาคเกษตรกรรมในท้องถิ่นต้องล่มสลลาย เปลี่ยนอาชีพอื่น หรื อกลายเป็ นลูกจ้างใน
ธุ รกิ จบริ การเหล่านั้น สร้ างปั ญหาการอพยพ สาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้อม เช่ น ปั ญหาขยะ มลภาวะต่างๆ
ตลอดจนการล่มสลายของวิถีชีวิตดั้งเดิม การท่องเที่ยวได้ทาให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้แก่คนในท้องถิ่น มี
พื้นที่วางขายสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น อันเป็ นการกระจายรายได้ให้แก่ทอ้ งถิ่น รวมทั้งยังเกิดประโยชน์ในการใช้
ทรัพยากรมากขึ้น การบริ การจึงสนองตอบค่านิยมการบริ โภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป และปายกลายเป็ นความ
เป็ นอื่นในที่สุด
สุ ดท้ายแล้วคนเมืองปายส่ วนใหญ่ก็ยงั คงต้องการที่จะให้กิจกรรมการท่องเที่ยวดาเนิ นอยูต่ ่อไป แม้แต่
ภาครัฐและธุ รกิจเอกชนก็มีความเห็นที่สอดคล้องกันกับประชาชนทัว่ ไป และจะต้องมีการกาหนดแนวทางและ
แผนการดาเนิ นงานเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวไว้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เมืองปายเกิ ดความ
ยัง่ ยืนต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในเมื อ งปายไม่ ว่า จะเป็ นด้า นกายภาพ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้อม ล้วนมีผลกระทบจากกิ จกรรมการท่องเที่ยวไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เป็ น
ผลกระทบโดยตรง เช่น ด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อม และบางอย่างก็เป็ นผลกระทบที่ ต่อเนื่ องหรื อเป็ น
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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
Regional Development Agencies under the new Coalition government of the Conservative and Liberal Democrat political
parties were abolished in June 2010.

1
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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 NorthSouth 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 nonThai 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).
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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 split 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:
A35 = 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 Điric-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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Electronic Library supporting to teaching of
Description Literature for pupils at grades 4 and 5

Teaching of Description
Literature

Electronic Library

Definition of
Description Literature

Tree Description

Images
Characteristics of
Description Literature

Video clips

Teaching methods of
Description Literature

Word broadening
Paragraphs
Electronic lessons

Landscape Description

Images
Video clips
Word broadening
Paragraphs
Electronic lessons

3.2.2. Contents of Electronic Library to support teaching Description Literature
for pupils at grades 4 and 5
Main Page
 The first interface of the library is
outlined along with the entire structure of the site.

where the Introduction is

 Page Teaching Description Literature
: provides the basis of reasoning
about teaching Description Literature such as definition of 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.
Electronic Library
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.
Images : where storing the image of the objects described in the
 Page
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 Video clips 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 Word broadening
: 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.
Paragraphs
 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.
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Electronic lessons
 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
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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
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 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 oaminophenol 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.

580

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 120-125оС 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 -100oC. 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).

581

Table 1: Results of the synthesis and mass spectra of the compounds.
Acids

Products of reactions

Mass spectra m/z

Yields/ Time
Method 2 Method 1
C6H5COOH

2-Phenylbenzoxazole (3a)

195 [М]+(100); 167(15,6); 92(6);

75% /5ч

77(8); 63(16); 38(1,5)

48% /15ч

o-I-

o-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3b)

320,9

C6H4COOH

79% /5ч

166(16);

45,03 % /15ч

[М]+

(100);

194(10,7);

140(15);

101(5,3);

63(16); 40(12)
m-I-

m-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3c)

320,9

C6H4COOH

71% /5ч

194(10); 166(9); 140(5); 101(5,3);

40% /15ч

[М]+

(100);

228(2,4),

63(12); 40(10)
p-I-

p-iodo-2-Phenylbenzoxazole (3d)

320,9

C6H4COOH

67% /5ч

194(18,3);

46,25% /15ч

[М]+

(100);

228(2,4);

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

582

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 pnitrophenyldiazonium tosylate to hydrazines in microwave irradiation at 70 0C
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
Molasses
Urea
Water
Sum

35 Kg
5 Kg
0.5 Kg
20 liter
40.5 Kg.

0.118
13
14
0.0102
-
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4.13
65
7
0.204
76

Table 2 Veterinarian service cost
Type of vaccines

Time per year
(Time/head)
Year 1
Year 2

Veterinarian service
(TH bath/head)
Year 1
Year 2

cost/dose
(TH bath/time)

Foot and mouth disease, FMD
Hemorrhagic septicemia

3
2

2
1

15
2

45
4

75
6

Black leg fever
Antrax
Brucellosis (heifer only)
Sum

2
1
1

2
1

2
2
6

4
2
6
61

8
4
6
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
Percentage
Labor
Land and construct
Material
Public utility
Cow
Fertilize

Cost / year
(TH bath)

Allocation cost 1 year
(TH bath/head/year)

Allocation cost 2 year
(TH bath/head/year)

44,460
631
2,632
2,580
14,844
1,793

36%
2,287
32
135
133
763
92

64%
4,065
58
241
236
1,357
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
Variable cost
Feed
Drug and veterinary service
Material
Public utility
Sum

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

Year 6

Year 7

Year 8

5,561
297
722
708
7,288

7,768
419
993
973
10,152

11,475
617
1,474
1,445
15,011

11,475
617
1,474
1,445
15,011

11,475
617
1,474
1,445
15,011

11,475
617
1,474
1,445
15,011

11,475
617
1,474
1,445
15,011

11,475
617
1,474
1,445
15,011
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Fix cost
Land and construct
Breed stock
Sum
Total cost
Income
Profit
Accumulated profit

4,563
47,325
51,888
59,176
- 59,176
- 59,176

10,152
11,306
1,154
- 58,022

15,011
33,034
18,023
- 39,999

15,011
33,034
18,023
- 21,976

15,011
33,034
18,023
- 3,953

15,011
33,034
18,023
14,070

15,011
33,034
18,023
32,093

15,011
65,626
50,615
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
st
(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 21
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 antibioticresistant 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
8
10 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
6
using a Steers replicator apparatus (Steers et al., 1959), using Streptococcus delivering approximately 10 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
8
approximately to 10 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

590

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
Streptococcus spp.
Aeromonas spp.
Staphylococcus spp.
Acinetobacter spp.
Pseudomonas spp.
Enterobacter spp.
Edswardsiella spp.
Flavobacterium spp.

Isolated Percentage (%)
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
6
(SNS) at concentration ranges from 0.49 to 125 µg/ml using Streptococcus delivering approximately 10 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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Table 2 MIC and MBC of Chloramphenicol, Nitrofurantoin, Amoxycillin, Erythomycin and Oxytetracycline to against Streptococcus sp.
Strain
No.

RMBC
10028
RMBC
09032
RMBC
09075
RMBC
10001
RMBC
10064
RMBC
10106
RMBC
09031
RMBC
10101
RMBC
09064
RMBC
10026
RMBC
10004
RMBC
09001
RMBC
09076
RMBC
09074

Chloramphenicol
MHA
NaCl 0.85%
SDW
MIC
MBC MIC MBC MIC MBC
a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

12.5

12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5
b

25

b

25

b

25

b

25

25
25
25
25

a

25

b

25

a

25

a

25

a

25

a

25

a

25

a

25

a

25

a

25

a

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

MHA
MIC
MBC

c

25

b

25

c

25

b

25

c

12.5

c

25

c

12.5

c

12.5

c

50

c

50

c

50

c

50

c

12.5

c

25

c

12.5

c

12.5

a

b

b

25

b

25
a

12.5
b

25

12.5

a

12.5

d

50

d

50

d

50

d

50

b

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

25
25

a

a

Nitrofulantion
NaCl 0.85%
MIC MBC

a

25

a

25

d

25

d

25

d

25

d

25

b

25

b

25

b

25

b

25

25
25

a

25

a

25

SDW
MIC MBC

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

Concentration of antibiotics (ppm)
Amoxycillin
MHA
NaCl 0.85%
SDW
MIC MBC MIC MBC MIC MBC

c

25

b

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

25

c

12.5

c

12.5

c

12.5

c

12.5

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

a

25

a

25

a

25

a

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

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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b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

MHA
MIC
MBC

c

12.5

a

12.5

c

12.5

a

12.5

c

25

c

25

c

50

c

25

c

50

c

50

c

50

c

25

c

12.5

c

25

c

12.5

c

12.5

b

25

b

25

d

50

b

25

d

50

d

50

d

50

b

25
a

b

Erythomycin
NaCl 0.85%
MIC MBC

a

25

b

25

a

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

d

25

b

25

d

25

d

25

d

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

25
25

a

25

a

25

SDW
MIC MBC

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

b

5

c

5

MHA
MIC
MBC

c

50

d

50

c

50

d

50

c

50

d

50

c

50

d

50

c

50

d

50

c

50

d

50

c

50

d

50

c

12.5

c

12.5

c

12.5

c

12.5

c

12.5

c

12.5

c

12.5

Oxytetracycline
NaCl 0.85%
MIC MBC

d

25

d

25

d

25

d

25

d

25

d

25

d

25

a

12.5

a

12.5

a

12.5

a

25

a

25

a

25

a

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

b

25

a

25

a

25

a

25

b

25

b

25

b

25

b

25

SDW
MIC MBC

b

5

c

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

b

5

c

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c

5

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

6
Table 3 Efficiency of antibiotics (Chloramphenicol, Nitrofulantion, Amoxycillin, Erythomycin และ Oxytetracycline) in Muellure-Hintun Broth at 16 and 24 h
to Streptococcus sp.
Microorganism
MIC and MBC (µg/ml) diluted in Muellure-Hintun Broth
(no. RMBC of strains)
Range
Mean
p-value
a
and antimicrobial agent
16 h.
24 h.
16 h.
24 h.
M
Antib
Streptococcus sp. (10)
d
Chloramphenicol
16.1
16.1
<0.001
NS
12.5≥25
12.5≥25
Nitrofulantion
26.8
29.5
<0.001
NS
12.5≥50
12.5≥25
Amoxycillin
>25
21.4
25
<0.001
NS
12.5≥25
Erythromycin
27.7
30.4
<0.001
NS
12.5≥50
12.5≥50
Oxytetracycline
31.3
34.8
<0.001
NS
12.5≥50
12.5≥50
a
d
b
c
M, p value 16 h. vs 24 h. or 24 h. vs 16 h. NS, not significant. Anti, p value antimicrobial agent MIC vs Anti, p value 16 h.
vs 24 h. or 24 h. vs 16 h. vs antimicrobial agent

M vs Antic
b

NS
NS
NS
NS
NS

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
Streptococcus sp. (10)
Chloramphenicol
Nitrofulantion
Amoxycillin
Erythromycin
Oxytetracycline
d
NS, not significant.

Range
16 h.

24 h.

≥5
≥5
≥5
≥5
≥5

≥5
≥5
≥5
≥5
≥5

MIC and MBC (µg/ml) diluted in distilled water
Mean
16 h.
24 h.
Ma
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

NS
NS
NS
NS
NS

p-value
Antib
d

NS
NS
NS
NS
NS

M vs Antic
NS
NS
NS
NS
NS

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
Streptococcus sp. (10)
Chloramphenicol
Nitrofulantion
Amoxycillin
Erythromycin
Oxytetracycline
d
NS, not significant

Range
16 h.

24 h.

≥25
≥25
≥25
≥25
≥25

≥25
≥25
≥25
≥25
≥25

MIC and MBC (µg/ml) diluted in distilled water
Mean
16 h.
24 h.
Ma
25
25
25
25
25
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25
25
25
25
25

NS
NS
NS
NS
NS

p-value
Antib
d

NS
NS
NS
NS
NS

M vs Antic
NS
NS
NS
NS
NS
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาการตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายแบบไม่จาเพาะของปลา
สวยงามทีไ่ ด้รบั ผงเซริซนิ ทีส่ กัดจากใยไหมผสมอาหารที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน 6 กลุ่มทดลอง คือ 0,
25, 50, 100, 200 และ 400 ppm รวมเป็ นระยะเวลา 90 วัน
ผลการทดลองพบว่าค่าโลหิตวิทยาของปลาสวยงามทัง้ 2 ชนิด ตามพารามิเตอร์ต่างๆ คือ จานวนเม็ด
เลือดขาวทัง้ หมด (WBC) นิวโทรฟิล (Neutrophil) ลิมโฟรไซต์ (Lymphocyte) โมโนไซต์ (Monocyte) และอีโอ
ซิโนฟิล (Eosinophil) ทัง้ ในเดือนที่ 1 และ 3 อยู่ในระดับค่าทีป่ กติของร่างกาย และไม่มคี วามแตกต่างกันทาง
สถิติ (P>0.05) ดังนัน้ สรุปผลได้ว่าผลของเซริซนิ ทีส่ กัดจากใยไหมทีร่ ะดับความเข้มข้นทีแ่ ตกต่างกัน ไม่มผี ล
ต่อการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันของปลาสวยงาม
คาสาคัญ: เซริซนิ , ปลาสวยงาม, ระบบภูมคิ มุ้ กัน และ เม็ดเลือดขาว

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.

597

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
ปจั จุบนั มีผเู้ ลีย้ งปลาสวยงามในประเทศไทยประมาณ 350,000 คน และในส่วนของร้านค้าปลาสวยงาม
ทัวประเทศมี
่
อยู่ประมาณ 500 ร้าน ซึง่ ร้อยละ 50 อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่วนทีเ่ หลือกระจายอยู่ใน
จังหวัดราชบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา ขอนแก่น และอุดรธานี การขยายตัวของตลาดปลาสวยงามทาให้เกิดอาชีพ
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามรายย่อยกระจายอยู่ ทวประเทศ
ั่
แหล่งขายปลีกจะกระจายอยู่ทวไปและมี
ั่
แหล่ง
จาหน่ายใหญ่ทส่ี ดุ คือ ตลาดนัดสวนจตุจกั รในวันเสาร์และอาทิตย์ แหล่งเพาะเลีย้ งและจาหน่ ายปลาสวยงาม
อีกแหล่งหนึ่ง คือ จังหวัดราชบุรี สาหรับผูเ้ ลีย้ งปลาสวยงามเจ้าใหม่หรือรายย่อยมักนิยมซือ้ ปลาสวยงามตาม
ร้านทัวไปที
่
่ตงั ้ อยู่ริมถนนและในห้างสรรพสินค้า ประเทศไทยประสบความสาเร็จในการเจาะขยายตลาด
ส่งออกปลาสวยงามอย่างน่ าพอใจ ดังนัน้ กล่าวได้ว่า ธุรกิจส่งออกปลาสวยงามยังมีแนวโน้ มที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีผสู้ นใจเพาะเลีย้ งปลาสวยงามรายใหม่เกิดมากขึน้ ในขณะทีผ่ เู้ ลีย้ งและผูร้ วบรวมปลาได้
พัฒนาตัวเองขึน้ เป็ นผูส้ ่งออกปลาสวยงามเป็ นจานวนมาก [11] ซึง่ จากการรายงานของสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรกล่าวว่า ตลาดส่งออกปลาสวยงามทีส่ าคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญีป่ ุน่ สิงคโปร์
และฮ่องกง ซึง่ ประเทศไทยมีพนั ธุป์ ลาสวยงามหลายชนิด และเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาดต่างประเทศจานวนมาก
โดยมีมูลค่าการส่งออกถึงปี ละประมาณ 1,000 ล้านบาท [10] ดังนัน้ จึงจัดได้ว่าเป็ นสินค้าที่มอี นาคตสดใส
และสร้างศักยภาพในการส่งออกของไทยได้เป็ นอย่างดี [3] โดยประเทศไทยส่งออกปลาสวยงามไปสู่ประเทศ
ต่างๆ มากกว่า 50 ประเทศทัวโลก
่
และมีผสู้ ่งออกทีเ่ กีย่ วข้องในธุรกิจปลาสวยงาม 60 บริษทั โดยในช่วง 11
เดือนแรกของปี 2549 ปริมาณส่งออก 1,363.22 ตัน มูลค่า 479.07 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนทีม่ ปี ริมาณการส่งออก 1,671.61 ตัน มูลค่า 474.32 ล้านบาท แล้วปริมาณลดลงร้อยละ 18.4 แต่มูลค่า
การส่งออกเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.0 [6] โดยพันธุป์ ลาทีน่ ิยมเลีย้ งเพื่อความสวยงาม ได้แก่ ปลาทอง ปลาออสการ์
ปลากะดี่ ปลาหมอสีสม้ ปลาแรดเผือก ปลามาลาวีสตี ่างๆ ปลาวีนัส ปลาบอลลูน ปลาปวมปาดัวร์ ปลาฉลาม
หางไหม้ ปลาซิลเวอร์ ปลาเสือพ่นน้า ปลาบอร์เนียว ปลาเยอรมันบลู ปลาหมอสีพนั ธุต์ ่างๆ เป็ นต้น การเลีย้ ง
ปลาสวยงามให้ได้ผลผลิตและคุณภาพสูงตรงตามความต้องการของท้องตลาดนัน้ จาเป็ นต้องใส่ใจดูแล รักษา
และควบคุมป้องกันรักษาโรคภายในฟาร์มปลาเหล่านัน้ เป็ นอย่างดี เพราะหากปลามีสุขภาพไม่ดี โดยเฉพาะ
ได้รบั เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ส่งผลต่อระบบภูมคิ ุ้มกันทาให้ประสิทธิภาพของการดูดซึมสารอาหารในทางเดิน
อาหารลดลง การนาพาสารแคโรทีนอยด์ทน่ี าไปสร้างเม็ดสีในร่างกายลดลงเช่นกัน เช่น การติดเชือ้ คอคไคได
โอซีส (Coccidiosis) จะทาให้ผลผลิตลดลงมีผลต่อการสร้างเม็ดสีภายในเนื้อเยื่อของปลาสวยงามเหล่านัน้ [5]
ไหมเป็ นโปรตีนธรรมชาติทป่ี ระกอบด้วยส่วนทีเ่ ป็ นกาวไหมหรือเซริซนิ ประมาณ 25-30% และส่วนที่
เป็ นเส้นใยหรือไฟโบรอินประมาณ 70-75% ในเส้นไหมแต่ละเส้นประกอบด้วยไฟโบรอิน 2 เส้น ทีอ่ ยู่เป็ นคู่กนั
โดยมี เซริซนิ เป็ นตัวประสานและห่อหุม้ สารสกัดจากไหมประกอบด้วยกรดอะมิเซริซนิ เป็ นโปรตีนทีม่ ขี นาด
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ใหญ่ มีน้ าหนักโมเลกุลแตกต่ างกันตัง้ แต่ 10 ถึง 300 กิโลดาลตัน ประกอบด้วยกรดอะมิโน 18 ชนิด ซึ่ง
ใกล้เคียงกับชนิดของกรดอะมิโนที่เป็ นส่วนประกอบของร่างกายมนุ ษย์ โดยมีกรดอะมิโนเซอรีน และกรด
แอสพาสติกในสัดส่วนทีส่ งู [8] คุณประโยชน์ของเซอริซนิ มากมาย เช่น รักษาสมดุลของผิวหนังด้วยคุณสมบัติ
การจับกับน้ าของกรดอะมิโน เซอรีน ปกป้องรังสียูวดี ้วยคุณสมบัตขิ องกรดอะมิโนโนไทโรซีนที่มโี ครงสร้าง
เป็ นวงแหวนลดการเกิดจุดด่างดา โดยยับยัง้ เอนไซม์ไทโรซิเนสซึง่ มีความสาคัญในขบวนการสร้างเม็ดสีของ
ผิวหนัง และลดการเกิดริ้วรอยแห่งวัยเพราะเซอริซินสามารถยับยัง้ การทางานของแอคทีฟออกซิเจน ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของผิวหนังได้ [4] นอกจากนี้ยงั มีแนวโน้มสามารถปกป้องเซลล์จากภาวะ Oxidative
stress ได้ [1] และจากคุณสมบัตดิ งั กล่าวข้างต้นหากนาสารสกัดเซริซนิ ทีไ่ ด้จากใยไหมมาศึกษาวิจยั ร่วมใน
การเลีย้ งปลาสวยงาม เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันภายในร่างกาย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระบบภูมคิ มุ้ กันแบบไม่จาเพาะ (natural immunity) ซึง่ เป็ นระบบภูมคิ มุ้ กันด่านแรกในการป้องกันสาร
แปลกปลอมหรือจุลชีพได้หลายชนิด โดยที่ร่างกายไม่เคยสัมผัสกับสารดังกล่าวมาก่อน [7] เช่น ด่านกักกัน้
ทางกายวิภาค (anatomical barrier) ได้แก่ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil, monocyte, lymphocyte และ
eosinophil เป็ นต้น ซึง่ คาดว่าเป็ นสิง่ ทีน่ ่ าสนใจและน่ าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ ดังนัน้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ใน
ครัง้ นี้เพื่อศึกษาผลของสารสกัดเซริซนิ ทีไ่ ด้จากใยไหมต่อประสิทธิภาพการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันแบบ
ไม่จาเพาะของปลาสวยงาม 2 ชนิด คือ ปลาหมอสี และปลาทอง เพื่อจะได้นาไปประยุกต์ใช้ในการเลีย้ งปลา
สวยงามเชิงการค้าต่อไป

2. MATERIALS AND METHODS
การวางแผนการทดลอง
การทดลองครัง้ นี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) ทัง้ ในปลา
ทองและปลาหมอสี โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 6 กลุ่มการทดลอง (Treatment) ได้แก่ 1) กลุ่มควบคุม
อาหารผสมอย่างเดียว (น้ าเปล่า 100 ml) 2) กลุ่มอาหารผสมผงเซริซนิ 25 ppm (Sericin 75 mg ละลายน้ า
100 ml) 3) กลุ่มอาหารผสมผงเซริซนิ 50 ppm (Sericin 150 mg ละลายน้า 100 ml) 4) กลุ่มอาหารผสมผงเซ
ริซนิ 100 ppm (Sericin 300 mg ละลายน้ า 100 ml) 5) กลุ่มอาหารผสมผงเซริซนิ 200 ppm (Sericin 600
mg ละลายน้ า 100 ml) และ 6) กลุ่มอาหารผสมผงเซริซนิ 400 ppm (Sericin 1,200 mg ละลายน้ า 100 ml)
โดยในแต่ละกลุ่มทดลองมี 2 ซ้าๆ ละ 5 ตัว รวมปลาทองและปลาหมอสีอย่างละ 60 ตัว
สัตว์ทดลอง
1. ปลาทองคละเพศทีม่ สี ขุ ภาพแข็งแรง จานวน 60 ตัว อายุตงั ้ แต่ 3 เดือน ก่อนเริม่ การทดลองนาปลา
ไปตรวจสอบสุขภาพก่อน โดยปลาทดลองต้องมีสุขภาพดี ไม่มโี รคใดๆ จากนัน้ ทาการคัดปลาใส่ตู้ทดลองที่
เตรียมไว้จานวน 5 ตัวต่อตู้ ปรับสภาพปลาให้คนุ้ เคยกับสภาพแวดล้อมของตูแ้ ละอาหารทดลองเป็ นระยะเวลา
7 วัน หลังจากนัน้ จึงเก็บข้อมูล รวมระยะเวลาการเลีย้ ง 90 วัน
2. ปลาหมอสีพนั ธุเ์ ท็กซัสสีเขียวคละเพศทีม่ สี ุขภาพแข็งแรง จานวน 60 ตัว อายุตงั ้ แต่ 3 เดือน ก่อน
เริม่ การทดลองนาปลาไปตรวจสอบสุขภาพก่อน โดยปลาทดลองต้องมีสุขภาพดีไม่มโี รคใดๆ จากนัน้ ทาการ
คัดปลาใส่ตูท้ ดลองทีเ่ ตรียมไว้จานวน 5 ตัวต่อตู้ ปรับสภาพปลาให้คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมของตู้และอาหาร
ทดลองเป็ นระยะเวลา 7 วัน หลังจากนัน้ จึงเก็บข้อมูล รวมระยะเวลาการเลีย้ ง 90 วัน
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การเตรียมอาหารทดลอง
การเตรียมอาหารปลาทดลอง โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้ นาสารเสริ มเซริซนิ ที่เตรียมไว้ทร่ี ะดับความเข้มข้น
ต่างๆ สเปรย์พ่นลงไปในอาหารปลาสวยงามสาเร็จรูปทีเ่ ตรียมไว้ก่อน แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็ นเนื้อเดียวกัน
จากนัน้ นาไปผึง่ ให้แห้ง เก็บในตูเ้ ย็นนาไปใช้ในการเลีย้ งปลาต่อไป
การเลี้ยงและการจัดการดูแลสัตว์ทดลอง
เริม่ ต้นการทดลองโดยนาปลาทดลอง ได้แก่ ปลาทอง และปลาหมอสี ชังน
่ ้าหนักโดยเฉลีย่ ใกล้เคียงกัน
ปล่อยในตูท้ ดลอง ตูล้ ะ 5 ตัว ทาการทดลองกลุ่มทดลองละ 2 ซ้า ให้อากาศตลอดเวลา โดยให้อาหารวันละ 3
ครัง้ คือ ช่วงเช้า ช่วงเทีย่ ง และช่วงเย็น โดยให้ปลากินอาหารแบบเต็มที่ และทาความสะอาดตู้ป ลาสัปดาห์ละ
1 ครัง้
การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิ เคราะห์
1. การเก็บตัวอย่างเลือดปลาทดลอง
การเก็บตัวอย่างเลือดปลาทดลองจะเก็บเลือดจานวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ แรกหลังจากทดลองไปแล้ว 1
เดือน และครัง้ ที่ 2 คือ สิน้ สุดการทดลอง ในการเก็บตัวอย่างเลือดปลาจะทาการสุ่มเก็บ ตัวอย่างปลาจานวน 4
ตัวของแต่ ละกลุ่ม การทดลอง และก่อ นทาการเก็บ เลือดจะตรวจลักษณะภายนอกและความแข็ง แรงของ
สัตว์ทดลองก่อน จากนัน้ วางยาสลบปลาทดลองด้วยยา FA100 หลังจากนัน้ สังเกตอาการปลาจนปลาไม่มกี าร
เคลื่อนไหว [14] เจาะเก็บเลือดจาก Caudal vessel บริเวณเส้นข้างลาตัว (Lateral line) โดยใช้เข็มเบอร์ 25
และกระบอกฉีดยาที่เคลือบด้วยเฮปปาริน ความเข้มข้น 100 IU ml-1 ไว้ภายในเพื่อป้องกันเลือดแข็งตัว
จากนัน้ ดูดเก็บเลือดปลาหมอสีตวั ละประมาณ 1 ml แล้วนาเลือดส่วนหนึ่งมาทา Thin blood smear จากนัน้
เก็บเลือดทีเ่ หลือใส่หลอดเก็บเลือดไว้ทอ่ี ุณหภูมิ 4°C เพื่อนามาตรวจวัดค่าทางโลหิตวิทยาต่อไป (Fig. 1)

a

b

a

b

c

d

c

d

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. การตรวจวัดค่าทางโลหิ ตวิ ทยา
นาเลือดปลาหมอทดลองมาตรวจวัดค่าโลหิตวิทยาตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้แก่ จานวนเม็ดเลือดขาว
ทัง้ หมด (WBC) ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล (Neutrophil) ลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) โมโนไซต์
(Monocyte) และอีโอซิโนฟิ ล (Eosinophil) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องสว่าง และ Haemacytometer โดยใช้
ปริมาณเลือด 0.1 ไมโครลิตร นาไปเจือจางด้วยสารละลาย Phosphate Buffered Saline (PBS) ในอัตราส่วน
1:500 แล้วย้อมเซลล์เม็ดเลือดบนแผ่นสไลด์ดว้ ยสี White Giemza Stain เพื่อศึกษารูปร่าง และลักษณะทัวไป
่
ของเซลเม็ดเลือดปลาหมอสีตามวิธขี อง [12]
การวิ เคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ
นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางสถิตดิ ว้ ยวิธี Analysis of Variance; ANOVA ทีร่ ะดับ
ความเชื่อมัน่ 95% ในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของกลุ่ม
ทดลองโดยวิธี LSD ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป SAS Version 6.12 [15]

3. RESULTS
ผลการตรวจประเมินค่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมคิ ุ้มกันของร่างกายของปลาทองและปลาหมอสี
ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั เซริซนิ ทีร่ ะดับแตกต่างกันเป็ นระยะเวลา 90 วัน พบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมด (WBC)
ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปริมาณเม็ดเลือด
ขาวทัง้ หมดทีว่ ดั ได้มคี ่าอยู่ระหว่าง 120.47–189.65x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซนิ ทัง้ 2
ชนิดและทุกกลุ่มการทดลองมีค่าของปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมดอยู่ในค่าปกติเหมือนเดิมไม่แตกต่างกันมากนัก
ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 35.00-87.70x103 cellµl-1 ดังแสดงใน Table 1 และ Table 2
แต่เมื่อประเมินปริมาณเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ล ลิมโฟไซต์ โมโน
ไซต์ และอีโอซิโนฟิ ล พบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวทุกชนิดมีค่าอยู่ในระหว่างค่าปกติ โดยปริมาณของนิวโทรฟิ ล
ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั สารสกัดเซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกัน มี
ค่าอยู่ระหว่าง 74.75–119.27x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซนิ ทัง้ ปลาทองและปลาหมอสีทุก
กลุ่มการทดลองไม่แตกต่างกันมาก มีค่าระหว่าง 21.00-58.20x103 cellµl-1 ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์
ในเดือนที่ 1 หลังจากได้ร ับเซริซินมีค่าสูงกว่าปกติ แต่ ก็เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าอยู่ระหว่าง 29.08–
55.80x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 มีค่าอยู่ระหว่าง 10.50-23.52x103 cellµl-1 ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดโมโน
ไซต์ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติ แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าอยู่ระหว่าง 4.81–
8.31x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าอยู่ระหว่าง 2.50-5.26x103 cellµl-1 และปริมาณเม็ด
เลือดขาวอีโอซิโนฟิ ลในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติ แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน มีค่าอยู่
ระหว่าง 3.60–11.01x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซินทัง้ ปลาทองและปลาหมอสีทุกกลุ่ม
ทดลองมีค่าอยู่ระหว่าง 1.75-5.19x103 cellµl-1 ดังแสดงใน Table 1, Table 2 และ Fig. 2

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSIONS
จากการทดลองพบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมด (WBC) ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่า
ปกติเล็กน้อย แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมดทีว่ ดั ได้มคี ่าอยู่ระหว่าง 145.00–
186.00x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซนิ ทัง้ ปลาทองและปลาหมอสีทุกกลุ่มทดลองมีค่าของ
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ปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมดอยู่ในค่าปกติเหมือนเดิมไม่แตกต่างกันมากนัก ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 35.00-81.50x103
cellµl-1 ซึง่ สอดคล้องกับการรายงานของ [13] กล่าวว่า ค่าปริมาณของเม็ดเลือดขาวของปลาดุกเป็ น 212 x 109
Cells และเปลีย่ นแปลงตามสภาพของร่างกายและสิง่ แวดล้อม เช่น หากมีการติดเชือ้ โรค หรือได้รบั สารพิษจะ
มีปริมาณของเม็ดเลือดขาวสูงกว่าปกติในระยะแรก โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิด Neutrophil ทาหน้าทีใ่ นการ
ทาลายเชือ้ โรคหรือสิง่ แปลกปลอมทีเ่ ข้าสูร่ ่างกาย แต่หลังจากนัน้ จะมีปริมาณลดลงแต่ อาจพบเม็ดเลือดชนิดนี้
ทีย่ งั ไม่เจริญเติบโตเต็มทีอ่ ยู่ในกระแสเลือดเป็ นจานวนมาก หากเกิดภาวะติดเชือ้ เรือ้ รังและไม่ได้รบั การแก้ไข
ตามสาเหตุของการเกิดโรค [2] แต่หากเปรียบเทียบระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันเมื่อได้รบั สารสกัดเซริซนิ จะเห็นว่า
เริม่ แรกปริมาณเม็ดเลือดขาวทัง้ หมดทุกกลุ่มการทดลองจะมีปริมาณทีม่ าก แต่หลังจากนัน้ จะเริม่ ลดลงเรื่อยๆ
แต่อยู่ในระดับค่าทีป่ กติ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าปลาทดลองทุกกลุ่มมีสขุ ภาพทีส่ มบูรณ์แข็งแรง โดยหน้าทีห่ ลักของ
เม็ดเลือดขาวในระบบภูมคิ มุ้ กันของร่างกาย คือ จับและทาลายสิง่ แปลกปลอมต่างๆ โดยขบวนการฟาโกไซโต
ซีส [7]
แต่เมื่อประเมินปริมาณเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดต่อการตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกาย ได้แก่
เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล ลิมโฟไซต์ โมโนไซต์ และอีโอซิโนฟิล พบว่าปริมาณเม็ดเลือดขาวทุกชนิดมีค่าอยู่
ในระหว่างค่าปกติ โดยพบว่าปริมาณของนิวโทรฟิ ล ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั สารสกัดเซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติ
เล็กน้อย แต่กเ็ ป็ นไปในทิศทางเดียวกันเหมือนกัน มีค่าอยู่ระหว่าง 72.28–111.60x103 cellµl-1 ส่วนในเดือนที่ 3
หลังจากได้ร ับเซริซินทัง้ ปลาทองและปลาหมอสีทุกกลุ่ ม การทดลองไม่แตกต่ างกันมาก มีค่ าระหว่าง 21.048.0x103 cellµl-1 โดยบทบาทหน้าทีข่ องเม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิ ลในร่างกาย คือ ทาหน้าทีเ่ ป็ น phagocytic
cell ตามปกตินิวโทรฟิลจะวิง่ ไปมาอยู่ในกระแสเลือดไม่เข้ามาในเนื้อเยื่อ [9] ดังนัน้ การตรวจพบปริมาณเม็ดเลือด
ขาวชนิดนี้อยู่ในระดับปกติในเลือดก็แสดงว่าร่างกายมีความพร้อมสมบูรณ์พร้อมทีจ่ ะต่อต้านกับเชือ้ โรคทีจ่ ะเข้าสู่
ร่างกายซึ่งนิวโทรฟิ ลจะวิง่ เข้าสู่บริเวณที่มกี ารติดเชือ้ หรืออักเสบอย่างรวดเร็วเมื่อได้รบั สัญญาณเรียก(ทีส่ าคัญ
ได้แก่ไซโตคายน์ ชื่อ interleukin; IL-8) จากเซลล์กลุ่มอื่นๆ ในบริเวณทีม่ คี วามผิดปกติเหล่านัน้
ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ก็
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ อยู่ในระดับปกติ ปกติลมิ โฟไซต์แบ่งออกเป็ น T และ B ลิมโฟไซต์ สาหรับลิมโฟ
ไซต์ต่างกับเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นตรงทีเ่ มื่อออกจากกระแสเลือดเข้าสูเ่ นื้อเยื่อแล้วจะมีการกลับสูก่ ระแสเลือดอีก
หน้าทีข่ องลิมโฟไซต์คอื สร้างแอนติบอดี สร้างลิมโฟไคต์ และทาหน้าทีใ่ นกระบวนการ cytotoxicity [2]
ปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต์ในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซินมีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่ ก็
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยบทบาทหน้าทีข่ องโมโนไซต์ ถือเป็ นกลุ่มเซลล์ทม่ี คี วามสาคัญต่อระบบภูมคิ มุ้ กัน
เป็ นอย่างมาก เพราะสมาชิกในกลุ่มนี้ ได้แก่ macrophage และ dentritic cell ซึ่งมีความสาคัญตัง้ แต่
กระบวนการเฝ้าระวังการบุกรุก การส่งสัญญาณเตือนภัยเพื่อกระตุ้นการอักเสบเบื้องต้น รวมถึงการกระตุ้น
การทางานของเซลล์ในกลุ่มลิมโฟไซต์ในระยะถัดไปและยังทาหน้าทีเ่ ก็บกินและทาลายสิง่ แปลกปลอมในระยะ
สุดท้ายของการทางานของระบบภูมคิ มุ้ กันอีกด้วย จากความสาคัญเหล่านี้จะเห็นว่าโมโนไซต์มบี ทบาทต่อการ
ทางานของระบบภูมคิ ุ้มกันค่อนข้างมาก ดังนัน้ ระยะหลังจึงให้ความสาคัญในการศึกษาปจั จัยที่มผี ลต่อการ
ทางานของโมโนไซต์กนั ค่อนข้างมาก เพราะเชื่อว่าถ้าเซลล์กลุ่มนี้ทางานได้ดกี ารกระตุ้นการทางานของระบบ
ภูมคิ มุ้ กันก็จะมีประสิทธิภาพด้วย [9]
ปริมาณเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิ ลในเดือนที่ 1 หลังจากได้รบั เซริซนิ มีค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อย แต่กเ็ ป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ส่วนในเดือนที่ 3 หลังจากได้รบั เซริซนิ ทัง้ ปลาทองและปลาหมอสีทุกกลุ่มทดลองมีค่าอยู่ใน
ระดับปกติ ในระบบภูมคิ ุ้มกันของร่างกายพบว่าหน้าที่หลักของอีโอสิโนฟิ ล คือ ทาลายพยาธิ โดยการทางาน
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ร่วมกันกับแอนติบอดีและคอมพลีเมนต์ นอกจากนี้ยงั ยับยัง้ สารเคมีท่ปี ล่อยออกมาจาก mast cell ส่วนใน
ปฏิกริ ยิ าภูมไิ วเกิน พบว่าอีโอสิโนฟิลจะจับจับ IgE เกิดเป็ นคอมเพล็กซ์ทส่ี ามารถกระตุน้ ให้แกลนูลปล่อยเอนไซม์
ออกมาทาลายเนื้อเยื่อ [2] [7]
ดังนัน้ สรุปผลการทดลองวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ว่าผลของเซริซินที่สกัดจากใยไหมที่ระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกันไม่มผี ลต่อการตอบสนองของระบบภูมคิ มุ้ กันของปลาสวยงาม
Table 1 Hematological analyses of Green Texus fish and Goldfish after taken silk sericin powder
supplement in one month (Mean)

Hematology parameters Control
0 ppm
Goldfish
WBC (103 cellµl-1)
183.00
-1
Neutrophil (cellµl )
118.95
-1
Lymphocyte (cellµl )
45.75
-1
Monocyte (cellµl )
7.32
-1
Eosinophil (cellµl )
10.98
Green Texus fish
WBC (103 cellµl-1)
120.47
-1
Neutrophil (cellµl )
72.28
-1
Lymphocyte (cellµl )
30.11
-1
Monocyte (cellµl )
4.81
-1
Eosinophil (cellµl )
3.60

Sericin concentrations (ppm)
Sericin Sericin
Sericin Sericin Sericin
25 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm

P-value

183.50
119.27
45.87
7.34
11.01

189.65
111.60
55.80
7.58
9.30

143.50
87.00
43.50
5.74
7.25

166.10
107.96
41.52
6.64
9.96

180.50
117.32
45.12
7.22
10.83

0.16
0.33
0.78
0.88
0.64

137.02
82.20
38.60
6.85
5.48

138.51
83.10
41.52
8.31
5.52

132.19
79.31
29.08
5.28
3.91

124.65
74.75
31.16
6.42
4.00

140.67
84.40
42.20
5.62
4.22

0.61
0.22
0.17
0.43
0.39

Table 2 Hematological analyses of Green Texus fish and Goldfish after taken silk sericin powder
supplement in three month (Mean)

Hematology parameters Control
0 ppm
Goldfish
WBC (103 cellµl-1)
87.65
-1
Neutrophil (cellµl )
52.20
-1
Lymphocyte (cellµl )
17.52
-1
Monocyte (cellµl )
2.62
-1
Eosinophil (cellµl )
4.35

Sericin concentrations (ppm)
Sericin
Sericin
Sericin Sericin Sericin P-value
25 ppm 50 ppm 100 ppm 200 ppm 400 ppm
86.35
58.20
17.20
5.17
5.19

83.00
48.90
19.60
4.95
4.15
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74.20
53.40
11.10
4.40
2.96

87.70
57.00
17.54
5.26
3.40

84.45
56.28
23.52
3.42
4.31

0.44
0.32
0.45
0.38
0.46

Green Texus fish
WBC (103 cellµl-1)
Neutrophil (cellµl-1)
Lymphocyte (cellµl-1)
Monocyte (cellµl-1)
Eosinophil (cellµl-1)

64.00
38.40
12.80
2.56
3.00

70.60
38.50
14.00
3.80
4.20

60.00
48.00
24.45
3.15
4.07

35.00
21.00
10.50
2.50
1.75

A: Immature lymphocyte

B: Monocyte

C: lymphocyte

D: Monocyte

69.30
45.00
13.80
2.73
3.29

81.50
55.80
16.20
4.73
3.12

0.42
0.13
0.16
0.11
0.26

Fig. 2 The morphological of Green Texus fish and Goldfish
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Effect of protein sources and fibrolytic enzyme supplementation on
rumen fermentation of goats by using in vitro gas technique
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M. Phonvisay and S. Bureenok
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Campus, Phangkhon, Sakon Nakhon 47160 Thailand

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
1
Ingredients
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
2
Constant
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
1

T1= 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 106 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
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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
Fermentation kinetic values
a1
0.196a
-17.11b
-19.71b
-18.39b
b
104.19
135.49
133.62
136.33
c
0.091
0.107
0.116
0.115
b
a
a
d
104.39
154.60
153.33
154.72a
Gas production (ml/0.2g)
Gas 242
73.00b
77.57a
73.66ab
76.88a
b
a
a
Gas 48
94.93
106.09
101.79
105.57a
Gas 72
101.54b
114.68a
110.26a
112.81a
b
a
a
Gas 96
103.53
117.26
114.21
116.82a

SEM*
2.70
4.48
0.01
3.25
0.66
1.49
1.76
1.84

1

*

SEM = standard error of the mean; abP<0.05; 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),
2

(a+b) = potential extent of gas production (ml); 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.
140.00

120.00

Gas volume (ml)
100.00

80.00
T1
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60.00
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Figure 1. Gas volume at different time of incubation
3

T1= 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
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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
T11
T2
Fermentation kinetic values
a1
0.0
0.0
b
124.50
129.17
c
0.05
0.05
d
124.50
129.17
Gas volume (ml)
Gas 242
99.56
101.25
Gas 48
122.73
117.91
Gas 72
136.33
135.83
Gas 96
136.50
137.50
*

SEM*
0.0
0.05
0.00
0.05
2.51
1.85
2.88
2.65

SEM = standard error of the means
T1 = fermented total mixed ration (FTMR); T2 = fibrolytic enzyme supplementation in FTMR
(FFTMR)
1
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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 105๐C 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

Kalasin

Chaiyaphum

Khon Kaen

Mean
Minimum
Maximum
Range
Mean
Minimum
Maximum
Range
Mean
Minimum
Maximum
Range

Electrical
conductivity
(dS/m)

pH

10.02
0.18
72.30
72.12
13.20
0.68
53.60
52.92
12.42
0.17
71.45
71.28

7.18
5.35
8.85
3.50
8.09
5.28
9.58
4.30
8.34
6.22
9.99
3.77

Organic
metter
percentage
(%)
0.47
0.07
1.53
1.46
0.45
0.14
1.61
1.47
0.54
0.00
1.91
1.91

Soil
moisture
contents
(%)
19.94
4.04
33.99
29.95
24.15
11.42
49.00
37.58
21.98
5.26
58.77
53.52

Soil bulk
density
(gm/cm3)
1.58
1.14
1.96
0.82
1.53
1.12
2.16
1.05
1.61
1.12
2.03
0.90

Soil texture

Textural
class

Sand
84.26

Silt
12.04

Clay
3.70

Loamy Sand

59.48

32.78

7.75

Sandy Loam

53.76

28.53

17.71

Sandy Loam

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.

A

B

C

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
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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, SO42- and Ca2+/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.
Acknowledgement
The authors sincere thanks to Khon Kaen University and specific research group of
problem soils in the Northeast, Thailand for budget research. Thanks to Professor Bubpha Toparkngarm and Assistant Professor Sam-ang Homchuen for their research advisor. Thanks to many
people who I did not express thanks who helped a lot of work so that I can be successful.

617

References
Agnieszka Piernik (2002) Inland halophilous vegetation as indicator of soil salinity. Laboratory of
Ecological Modelling, Institute of Ecology and Environment Protection, Nicholas
Copernicus University, Torun´, Poland.
Arunin, S. 1987. Characteristics and management of salt affected soils. Seminar on Problems and
Research Trends for Planting in Problem Soils of Northeast Thailand. Agriculture
Development Research Center. Khon Kaen.
Blake, G.R. and K.H. Hartge 1986. Bulk density. Pages 363-375 in A Klute, Ed. Methods of soil
analysis. Part 1, Agronomy No. 9, 2 nd ed. American Society of Agronomy, Madison, WI.
Day, P.R. 1965. Particale fractionation and particle-size analysis. Pages 545-567 in Method of soil
analysis, C.A. Black, Ed. Agronomy No. 9, Part 1. American Society of Agronomy,
Madison, WI.
Dobermann, A., and T. Fairhurst. 2000. Rice: Nutrient Disorders & Nutrient Management. IRRI,
Philippines, PPI, U.S.A., and PPIC, Canada.
Du, H. and D.F. Klessig. 1997. Identification of a soluble, high-affinity salicylic acid-bying protein
in tobacco. Plant Physiology 113: 1319-1327.
Dubey, R.S. 1994. Protein synthesis by plants under stressful conditions. In: Handbook of Plant
and Crop Stress. Pessarakli, M. (ed.). pp. 277-299. Marcel Dekker, Inc., New York.
Estes M. A. 1999. Review of Salinity Stress on Plants. Source:
http://www.bio.davidson.edu/people/kabernd/seminar/2002/stress/Salinity%20Paper.htm. 4
December 2553.
Heuer, B. 1994. Osmoregulatory role of proline in water- and salt-stressed plants. In: Handbook of
Plant and Crop Stress. Pessarakli, M. (Ed.). pp. 363-382. .Marcel Dekker, Inc., New York.
Liu, J. and M.Shono. 1999. Characterization of mitochondria-located small heat shock protein in
tomato (Lycopersicon esculenlum). Plant and Cell Physiology 40: 1297-1304.
Munns, R. 2002. Comparative physiology of salt and water stress. Plant, Cell and Environment 25:
239-250.
Nakamura, T. and S. Homchuen. 1993. Salt-Tolerant plants of Inland Region of Norteastern
Thailand. Seventh Symposium on Salt, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam.
Vol.II. 583-587.
Pasad, T.K., M.D Anderson, B.A. Martin and C.R. Stewart. 1994. Evidence for chilling-induced
oxidative stress in maize seedlings and a regulatory role for hydrogen peroxidase. Journal of
Plant Physiology 6: 65-74.
Ravindran K.C., K. Venkatesan, V. Balakrishnan, K.P. Chellappan and T. Balasubramanian. 2007.
Restoration of saline land by halophytes for Indian soils. Soil Biology & Biochemistry 39:
2661–2664.
Rhoades, J.D. 1982. Soluble salts. Pages 167-179 in A.l. Page, Ed. Methods of soil analysis. Part 2.
Chemical and microbiological properties. Agronomy No. 9, 2 nd ed. American Society of
Agronomy, Madison, WI.
Smitinand, T. 1989. Saline Soils in Northeast Thailand. In Cambell, D.G. and H.D. Hammond (ed
3.) Floristic Inventory of Tropical Countries. The New York Botanical Gardens: 278-284.
Topark-ngarm, B. 2006. Measuring of saline soil. Saline Soils in Northeast Thailand. Faculty of
Agriculture. Faculty of Agriculture. Page 9–11.
Topark-ngarm, B. 2006. Classify of saline soil. Saline Soil in Northeast Thailand. Faculty of
Agriculture. Faculty of Agriculture.Page 12-13.

618

Velikova V., Yordanov, I. and A. Edreva. 2000. Oxidative stress and some antioxidant systems in
acid rain-treated bean plants. Plant Science 151: 59-66.
Wichaidit, P. 1997. Distribution of salt affected soils in Thailand. Land Development Department,
Ministry of Agriculture and Cooperatives Thailand.
Yuvaniyama, A. and S. Arunin. 1992b. Adaptability of some exotic halophytes to strong salt
affected soil in Northeast Thailand. In Proc. of the International Symposium on Strategies
for Utilizing Salt Affected Lands. Bangkok, Thailand. P. 550-551.
Yuvaniyama, A. and S. Arunin. 1996. A Screening for halophyte species. Land Development
Department . Ministry of Agriculture and Cooperatives.
Bibliography
Baudelaire, J. P. Irrigation of Sandy Soil. Irrigation Sciences Officer Water Resources and
Development Service, Land and Water Development, FAO Division, Rome.
Emanuel, E. and A. J. Bloom. (2005). Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives.
Sinauer Associates, Lnc. Sunderland, Massachusetts.
Toparh-ngarm, B. (2006.) Saline Soil in Northeast Thailand. Faculty of Agriculture. Faculty of
Agriculture.

619

ENHANCEMENT OF GERMINATION AND VIGOR IN WELSH ONION SEEDS BY SOLID
MATRIX PRIMING
Chinnasaen, Th.1***, Chulaka, P.1**, Kaewsorn, P.1*, Shinohara, Y.2, Maruo, T.2 and Ito, Y.3
Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Bangkok, 10900, Thailand
2
Graduate School of Horticulture, Chiba University, Matsudo 271-8510, Japan
3
Graduate School of Science and Technology, Chiba University, Inage-ku, Chiba 263-8522, Japan

1

* Corresponding author (E-mail: agrpnc@ku.ac.th)
** Corresponding author (E-mail: agrpctk@ku.ac.th)
*** Present address: Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Mahasarakham University, Mahasarakham, 44000, Thailand

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
-2 -1
photon flux density about 50 µmol m s [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.
Germination (%) = Total normal seedling x 100
Total seed
DTE = (G1 x D1 + G2 x D2 + …+ Gn x Dn)
Total normal seedling
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)
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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.

Fig. 2 Incubated on the temperature-gradient
plate

Fig. 1 Welsh onion seed

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].
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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
Moisture contents of vermiculite (A)
10 %
20 %
F-test
Priming times (B)
1 day
2 days
3 days
4 days
5 days
6 days
7 days
F-test
AxB
C.V. (%)
1/

DTE (day)

1/

Germination (%)

4.17 a
3.44 b
**

91.64 b
93.43 a
*

4.252 a
4.003 ab
3.895 b
3.995 ab
3.616 c
3.342 d
3.529 cd
**
**
6.72

91.00 b
91.50 ab
92.25 ab
93.75 ab
92.25 ab
94.75 a
92.25 ab
ns
*
3.38

Means within a column followed by the same letter do not different significantly according to DMRT (p ≤ 0.01)
5

DTE (day)

4
3
2
1
0
10%MC, 10%MC, 10%MC, 10%MC, 10%MC, 10%MC, 10%MC, 20%MC, 20%MC, 20%MC, 20%MC, 20%MC, 20%MC, 20%MC,
1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days 1 day 2 days 3 days 4 days 5 days 6 days 7 days
Treatment

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).
6

DTE (day)

control seed

primed seed

4

2

0
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Temperature (°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.
control seed
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20
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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.
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Fig. 6 Germination rate (%) of primed and control welsh onion seed at 18, 25 and 32°C.
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8

9

10

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

628

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
(mm)
January
38.4
February
18.7
March
10.6
April
74.6
May
117.1
June
155.8
July
219.6
August
403.5
September
211.3
October
177.5
November
1.2
December
5.9
Thai Meteorological Department (2011)

differ from year 1971-2000
(mm)
(%)
34.3
837
1.0
6
-27.1
-72
-11.5
-13
-65.2
-36
-54.1
-26
11.7
6
144.7
56
-30.6
13
66.2
59
-16.7
93
2.4
69

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).

630

a

b

Figure 1 Farm ponds size 1260 cubic meters in different funding:
(a) Supported by Land Development Department (b) paid by farmer.

a

b

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).
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a

b

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
RD15 (Hom Mali)
KDML105 (Hom Mali)
Mali Nil Surin (black) - Excellent grain
quality
Mali Gomain Surin (red) - Excellent grain
quality
Khao Niew Daeng (red) - Glutinous
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Maturity
classification
Early
Medium
Late

Ripening
date
26 October
15 November
25 November

Late

28 November

Late

31 November

a

b

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).
a

b

Figure 6 (a) The 3th new planting because of scarab beetles outbreak, and
(b) the 2nd 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
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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.
a

b

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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a

b

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.

639

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

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
Early
Medium

RD15 (Hom Mali)
KDML105 (Hom Mali)
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Ripening
date
26 October
15 November

Mali Nil Surin (black) - Excellent grain
quality
Mali Gomain Surin (red) - Excellent grain
quality
Khao Niew Daeng (red) - Glutinous

Late

25 November

Late

28 November

Late

31 November

a

b

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 photoperiodsensitive 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).
a

b

Figure 6 (a) The 3th new planting because of scarab beetles outbreak, and
(b) the 2nd 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.
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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.

a

b

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
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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
-1)

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 .
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

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 )
and yield components. However, significant differences among the plant population were observed for number of plants harvested, plant height, number of
-1

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 (2,800 ka
-1

-1

ha ) approximately 23% and 34-37% greater than those at 600,000, 400,000 and 200,000 plants ha , 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
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-1)

population densities (200,000, 400,000, 600,000 and 800,000 plants ha . The soil employed in the study belongs to the Doem Bang Soil Series. Soil properties
-1

-1

are sandy loam, pH 7.63, organic matter 1.11%, available phosphorus (P) 161.8 mg kg and exchangeable potassium (K) 100 mg kg . Plot size was 3x5 m
-1

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 , 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
-1

harvested among genotypes was observed with the averages of 498,019-500,206 plant ha . The highest number of plant harvested was observed by 797,637
-1

-1

plant ha in the main plot receiving at 800,000 plants ha . The harvested plants decreased about 0.99% in the treatments containing 600,000 and 800,000 plant
population (Table 1).
-1

-1

In the main plot receiving at 800,000 plants ha had the highest seed yields by 2,800 kg ha which was approximately 23% and 34-37% greater
-1

relative to those at 600,000, 400,000, and 200,000 plants ha , respectively. In addition, there was no statistically significant difference in seed yield among
-1

genotypes with the averages of 1,977-2,262 kg ha . 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
-1

-1

on the planting of 400,000 to 800,000 plants ha , but the shortest one was for that of 200,000 plants ha (Table 1).
-1

-1

Results indicated that variety and plant population effected on number of branches plant . CN80 had higher number of branches plant 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.
-1

-1

-1

The number of pods plant was decreased as plant population increased. The highest number of pods plant was found at 200,000 to 400,000 plant ha , higher
-1

pods per plant than at 600,000 and 800,000 plant ha of 20-28 and 17-25%, respectively. However, difference in pods plant-1 was unnoticeable among
-1

-1

blackgram genotypes. The averages of pods plant were approximately 31 to 34 pods plant (Table 1).
-1

-1

-1

The number of node plant and seeds pod did not significantly among genotypes and plant population. The average of nodes plant was about 11
-1

-1

-1

to 13 nodes plant in case of genotypes, and 11 to 12 node plant for plant population (Table 1). The average of seeds pod was 7 to 8 in case of genotypes
-1

and 7 seeds pod for plant population (Table 2).

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
-1

Most of the seed yield and pod plant of three blackgram genotypes were not statistically different. The major effects on seed yield and pods plant
-1

-1

-1

of blackgram was attributed to plant population. The highest seed yield (2,800 kg ha ) was obtained at 800,000 plant ha due to optimum plant population. The
-1

-1

lowest seed yield (1,762-1,850 kg ha ) was obtained from the lower plant population (200,000-400,000 plant ha ). 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
-1

(1993). In contrast, the highest pods plant was received from the lowest plant population. Increasing pod number in lower plant population may be due to
-1

enough growth resources for the individual plant (Biswas et al., 2002). These results showed the highest number of pods plant under plant population could not
-1

-1

increase the seed yield of blackgram. Contrary, higher plant population caused lower number of pods plant . It could be concluded that number of pods plant ,
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

-1

was observed in CN 80, while the highest number of branches at 200,000 to 400,000 plant ha . These results were in accordance with the findings of
-1

-1

Boonpradub et al. (2000) in that increasing plant population had significant effect on number of branches plant . However, number of nodes plant , number of
-1

seeds pod 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
-1

yield components. Furthermore, the result obtained from the study revealed that the plant population of 8000,000 plant ha showed the optimum plant
-1

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 .

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

Pl. height (cm)

No. of branches

-1

-1

(plant ha )

No. of nodes

No. of pods

-1

-1

(branch plant )

(nodes plant )

(pod plant )

Varieties (A)
L3-8

498,019 a

60.64 a

1b

13 a

33 a

L60-8

500,206 a

51.18 a

1b

11 a

31 a

CN80

499,062 a

57.79 a

3a

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

2a

12 a

39 a

400,000

400,000 c

58.03 a

2a

12 a

35 ab

600,000

598,475 b

57.66 a

1b

12 a

28 c

800,000

797,637 a

57.22 a

1b

12 a

29 bc

F-test

**

*

**

ns

**

AxB

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.
-1

Treatments

-1

Seed yield (kg ha )

1,000 seeds weight (g)

No. of seeds per pod (seeds pod )

L3-8

2,187 a

82.46 a

8a

L60-8

1,977 a

87.67 a

7a

CN 80

2,262 a

78.13 a

8a

F-test

ns

ns

ns

CV (a)%

10.6

13.6

5.4

200,000

1,762 c

84.78 a

7a

400,000

1,850 c

84.89 a

7a

600,000

2,156 b

81.50 a

7a

800,000

2,800 a

79.83 a

7a

F-test

**

ns

ns

AxB

ns

ns

ns

CV (b)%

12.3

7.6

4.4

Varieties (A)

Plant population (B)

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
บทคัดย่อ
การศึกษาผลผลิตและความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนของมะละกอสายพันธุค์ รังเนื
่ ้อเหลืองในพืน้ ที่
จังหวัดมหาสารคาม ในช่วงเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2553 วางแผนการทดลอง แบบ Randomized
Completely Block Design (RCBD) จานวน 4 ซ้า ซ้าละ 10 ต้น ประกอบด้วย 4 treatment คือ แขกดา
โกสุม
แขกนวลกาแพงแสน ครังเนื
่ ้อแดงและ ครังเนื
่ ้อเหลือง เก็บข้อมูลในส่วนของปริมาณผลผลิตต่อต้น
น้าหนักผลสดต่อลูก ผลผลิตสดต่อไร่ ความหนาเนื้อ ความแน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ จานวนเมล็ด
เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค และระดับของโรค ผลการวิจยั พบว่า มะละกอทัง้ 4 สายพันธุ์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญยิง่ ทางสถิติ ทัง้ ด้านปริมาณผลผลิตต่อต้น น้าหนักผลสดต่อลูก ผลผลิตสดต่อไร่ ความหนาเนื้อ ความ
แน่นเนื้อ ปริมาณของแข็งทีล่ ะลายน้าได้ จานวนเมล็ด เปอร์เซ็นต์การเกิดโรค และระดับของโรค
โดยสาย
พันธุค์ รังเนื
่ ้อแดงมีปริมาณผลผลิตสดต่อต้นสูงกว่าพันธุอ์ ่นื ๆ ในขณะทีส่ ายพันธุค์ รังเนื
่ ้อเหลืองมีคุณภาพผลและมี
ความทนทานต่อโรคใบจุดวงแหวนมากกว่าสายพันธุอ์ ่นื ๆ จากการปลูกทดสอบมะละกอในพืน้ ทีท่ งั ้ 3 อาเภอ
พบว่า กุดรังเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามเหมาะสมในการผลิตมะละกอมากทีส่ ดุ
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คาสาคัญ : มะละกอสายพันธุค์ รังเนื
่ ้อเหลือง, ปริมาณผลผลิต,คุณภาพผลผลิต, 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
Number of fruit per plant
Cultivar
Kraung cv. Yellow
flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

Average/cultivar

Chunchom District

Kosumpisai District

Kudrang District

59.8 b

64.5 ab

72.8 b

65.70b

94.7 a

92.8 a

90.5 a

92.67a

58.9 b
60.3 b
*

56.1 b
51.8 b
*

62.9 c
56.6 c
*

59.30c
56.23c
*

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
Chunchom District

Average/cultivar

Kosumpisai District

Kudrang District

Kraung cv. Yellow
flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test

1.38 ab

1.29 ab

1.43 a

1.36 a

1.57 a

1.44 a

1.50 a

1.50 a

0.82 b
0.90 b
*

0.95 b
1.04 b
*

0.88 b
0.94 b
*

0.88 b
0.96 b
*

% 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)
Chunchom District

Kosumpisai District

Average/cultivar
Kudrang District

Kraung cv. Yellow

15,386 a

12,690 a

13,340 a

13,805 a

flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test

11,194 b
6,449 c
7,586 c
*

10,407 b
8,330 bc
6,592 c
*

11,540 b
7,516 c
9,907 bc
*

11,047 b
7,431 c
8,028 c
*

% 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

Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

2.5 a
1.8 b
1.6 c
1.9 b
*
12.36

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

2.4 a
1.8 b
1.6 c
1.8 b
*
6.94

2.5 a
1.6 b
1.7 b
1.9 ab
*
10.72

2.47 a
1.73 b
1.63 b
1.87 b
*
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.
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Table 5 Fruit firmness of 4 papaya cultivars in 3 area of Mahasarakham province
Fruit firmness(kg/m2)

Cultivar
Chunchom District
Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

6.8 a
6.0 a
5.3 b
5.9 b
*
6.80

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

7.1 a
6.9 a
6.2 a
5.7 b
*
10.72

7.4 a
7.6 a
6.6 b
6.2 b
*
5.64

7.10 a
6.83 b
6.03 bc
5.93 c
*
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

Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

61.32 a
60.75 a
36.70 b
44.42 b
*
15.68

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

58.63 a
61.95 a
32.39 b
40.71 b
*
12.15

63.74 a
59.63 a
38.95 b
48.65 b
*
9.82

61.23 a
60.78 a
36.01 b
44.59 b
*
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
Total soluble solid (Bo)

Cultivar
Chunchom District
Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

13.5 a
12.8 ab
11.5 b
10.4 b
*
6.98

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

12.5 a
13.6 a
9.8 b
10.9 b
*
11.03

13.0 a
13.4 a
11.0 b
9.5 c
*
5.19

13.0 a
13.27 a
10.77 b
10.27 b
*
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

Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

12 c
34 b
81 ab
97 a
*
15.61

19 b
26 b
95 a
91 a
*
22.43

23.33 b
39.33 b
89.33 a
89 a
*
13.30

39 b
58 b
92 a
79 ab
*
8.27

* = 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
Kraung cv. Yellow flesh
Kraung cv. Red flesh
Kaegdum Kosum
KaegnuanKampangsan
F-test
% CV

2.26 b
2.64 b
4.48 a
3.97 a
*
5.28

Kosumpisai District

Kudrang District

Average/cultivar

1.48 c
2.50 b
4.51 a
3.85 b
*
3.31

1.90 c
3.32 b
4.78 a
4.21 a
*
7.68

1.88 c
2.82 b
4.59 a
4.01 a
*
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.
Acknowledgments
The authors wish to express their sincere thanks to The Thailand Research Fund (TRF) for
financial assistance and the Faculty of Agricultural Technology, Maha Sarakham Rajabhat University,
Mahasarakham 48000. Thailand for laboratory facility provinced.
References
Ratchadaporn Janthasri. 2004. Study on resistant papaya ring spot in Ubonratchani province.
Ubon Ratchathani University Research report. 45 p.
Ratchadaporn Janthasri. 2007. Papaya Production for economic. 1nd. Bangkok : Odeon stone.
78 p.
Ratchadaporn Janthasri and Sipapai Thomasai. 2007. Papaya salad. 1 nd. Bangkok : Odeon
stone. 35 p.
Rapatsa Janthasri and Panida Atiwetin. 2510. Production and Marketing of papaya in
Mahasarakham Roi-Et and Kalasin province. The Thailand Research Found. 80 p.
Ratchadaporn Janthasri,Sophon Boonlue,Sanong Sttmo, Supachai Janloou and Viwat chaiboon.
2511.Selection of green papaya production and its tolerance to Papaya Ringspot Virus
of “RANG” variety (yellow flesh) in Mahasarakham areas. First Progress report of The
Thailand Research Found. 64 p.
Ratchadaporn Janthasri and Sophon Boonlue. 2510. Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and
bacterial on the up take macronutrient in mango. MahaSarakham University Research
Report. 70 p.
Vilai Prasartsee, Udom Kumcha, Chalemchai Prasartsee, Ratchanee Siriyarn, Suwit Chaikiatiyot,
Prayat Yupin and Dennis Gonsalves. 2009. Khonkaen 80 : A Small Size-Fruit Papaya
for Table Consumption and Export. Thapa Research Station Report, Department of
Agriculture. 16 p.

659

INDUCTION PLANT RESISTANCE BY MICROBIAL ELICITORS IN CHILLI
(CAPSICUM ANNUUM)
Kanchalika Ratanacherdchai1*, Somdej Kanokmedhakul2 and Kasem Soytong3
1

Program in Agriculture, Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University,
Maha Sarakham 44000, Thailand
2
Department of Chemistry, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand
3
Department of Plant Production Technology, Faculty of Agricultural Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand
(*author for correspondence, e-mail: kan_cha_lika@yahoo.com Fax: 66-4372-2117)

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 fungicideresistant 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 longterm 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 nontreated 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
Length of necrosis (mm)
(µg/ml)
5d
10 d
1/
Non-inoculation
Chaetoglobosin C
0
0.0d
0.0e
10
5.0c
5.0d
50
5.0c
5.0d
100
5.0c
5.0d
Chaetomanone A
0
0.0d
0.0e
10
5.0c
5.0d
50
5.0c
5.0d
100
5.0c
5.0d
Trichotoxin A50
0
0.0d
0.0e
10
5.0c
5.0d
50
5.0c
5.0d
100
5.0c
5.0d
Inoculation
Chaetoglobosin C
0
8.0a
11.0a
10
5.3bc
5.3bcd
50
5.3bc
5.3bcd
100
5.2bc
5.2cd
Chaetomanone A
0
8.3a
11.3a
10
5.3bc
5.3bcd
50
5.5bc
5.5bcd
100
5.4bc
5.4bcd
Trichotoxin A50
0
8.3a
11.7a
10
6.1b
6.1b
50
5.8bc
5.8bcd
100
5.9bc
5.9bc
1/
Means are based on data for three replications. Means followed by a common letters in each column are not
different by DMRT at P=0.01.
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20 d
0.0e
5.0d
5.0d
5.0d
0.0e
5.0d
5.0d
5.0d
0.0e
5.0d
5.0d
5.0d
14.0a
5.3bcd
5.3bcd
5.2cd
14.3a
5.3bcd
5.5bcd
5.4bcd
14.3a
6.1b
5.8bcd
5.9bc
significantly

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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CAUSAL FACTORS OF HEALTH BEHAVIOR OF ELDERLY IN WESTERN REGION
OF THAILAND
KHWANDAO KLUMRAT
SILPAKORN UNIVERSITY
27/1 Moo.10 Tambon Huaykhwang ; Amphoe Kampangsan ; Changwat Nakhonpathom Thailand
( khwandao@yahoo.com)

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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belief of local culture
health care literacy
health belief
social support
self – efficacy

-4.06
-3.00
4.58
4.48

health behavior

4.35
4.36

access learning source
5.34
self – directed learning
Chi – Square = 1.40 , df = 1 , P- value = 0.24 , RMSEA = 0.032

:

The figure model of factor of causal factor of health behavior of elderly in western region of Thailand
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.
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Escherichia coli ในเนื้ อจากร้านเนื้ อย่างเกาหลี ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด มหาสารคาม
Escherichia coli in porks from the Roast Meat Hot Pan Shop, Municipality Maha Sarakham, Maha
Sarakham province
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บทคัดย่อ
จำกกำรตรวจหำเชือ้ Escherichia coli ในเนื้อจำกร้ำนเนื้อย่ำงเกำหลี ในเขตเทศบำลเมือง จังหวัดมหำสำรคำม ทำกำรเก็บตัวอย่ำง
เนื้อ ตัง้ แต่เดือนตุลำคม ถึงเดือนธันวำคม 2554 ผลกำรตรวจวิเครำะห์เชือ้ E. coli พบ มำกกว่ำ 50 (MPN/g) ซึง่ เกินเกณฑ์มำตรฐำนทีก่ ำหนด
มีตวั อย่ำงที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 8 ตัวอย่ำง (17.78%) ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 37 ตัวอย่ำง (82.22%) พบเชือ้ E. coli Type I 29 ตัวอย่ำง และ
E. coli Type II 18 ตัวอย่ำง มีปริมำณเชือ้ เฉลีย่ 671.868 MPN/g และในเนื้อหมูแดง จำนวน 45 ตัวอย่ำง พบว่ำ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน 4 ตัวอย่ำง
(18.89%) ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 41 ตัวอย่ำง (91.11%) พบเชือ้ E. coli Type I 27 ตัวอย่ำง E. coli Type II 27 ตัวอย่ำง มีปริมำณเชือ้ เฉลีย่
672.134 MPN/g จำกผลกำรศึกษำในครัง้ นี้ชใ้ี ห้เห็นร้ำนเนื้ออย่ำงส่วนมำกมีปนเปื้ อนของเชือ้ E. coli ในเนื้อเกินเกณฑ์มำตรฐำนและสำมำรถ
เกิดอันตรำยต่อผูบ้ ริโภค

คาสาคัญ : Escherichia coli, เนื้อ, เนื้อย่ำงเกำหลี
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.บทนา
อำหำรเป็ นหนึ่งในปจั จัยสี่ท่มี นุ ษย์ต้องกำร และนำมำใช้ดำรงชีวติ มนุ ษย์อยู่ได้โดยปกติ โดยกำรบริโภคอำหำร อำหำรนัน้ ทำให้
ร่ำงกำยแข็งแรง และเจริญเติบโต [1] อำหำรที่บริโภคในชีวติ ประจำวันนัน้ มีอยู่หลำยหมู่ด้วยกันไม่ว่ำจะเป็ นคำร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน อำหำร
ประเภท เนื้อ นม ไข่ จัดเป็ นสำรอำหำรประเภทโปรตีน ซึ่งโปรตีนเป็ นส่วนประกอบที่สำคัญของร่ำงกำย ที่จะช่วยรักษำสมดุลของกระดูกและฟนั
และยังช่วยให้ร่ำงกำยเจริญเติบโตได้ดี [2] ในปจั จุบ ันพบว่ำประชำชนมีพฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิมเป็ นอย่ำงมำก ทัง้ นี้
เนื่องจำกได้รบั อิทธิพลจำกควำมเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี จึงทำให้ประชำชนมีกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร โดยหันมำรับทำนอำหำรจำนด่วน หรืออำหำรฟำสต์ฟ้ ดู เนื่องจำกอำหำรจำนด่วนหรืออำหำรฟำสต์ฟ้ ูดเป็ นอำหำรที่มี
กำรเตรียมขึน้ มำจำหน่ำยแก่ผบู้ ริโภคเพื่อควำมสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลำ สำมำรถรับทำนได้ทนั ที เหมำะสมกับสังคมในสภำพที่เร่งด่วน [3]
สำหรับ อำหำรที่บริโภคนัน้ อำจมีกำรปนเปื้ อนของกลุ่มสิง่ มีชวี ติ เช่น จุลนิ ทรีย์ ซึ่งเป็ นสิง่ มีชวี ติ ขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถมองเห็นได้ด้วยตำเปล่ำ ที่
สำมำรถดำรงชีวติ อยู่ได้ทวไป
ั ่ และสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้ทงั ้ ทำงตรงและทำงอ้อม ถ้ำหำกได้รบั ประทำนอำหำรที่มจี ุลนิ ทรีย์เป็ นพิษปนเปื้ อนก็จะ
ส่งผลให้เกิดโรคในร่ำงกำยได้เช่น โรคอุจจำระร่วง ไข้ไทฟอยด์ท่เี กิดจำก Salmonella spp. ในเนื้อ และน้ ำ เชือ้ Escherichia coli ในอำหำรทัวไป
่
โรคอำหำรเป็ นพิษที่เกิดจำกเชือ้ Clostridium botulinum ในอำหำรดองและอำหำรกระป๋อง โรคบิดแบซิลลำรี่ย์ ที่เกิดจำกเชือ้ Shigella ในอำหำร
และน้ ำทัวไป
่ [4] กำรตรวจหำเชือ้ Escherichia coli ในเนื้อที่รบั ประทำนในร้ำนเนื้อย่ำงเกำหลี ในเขตเทศบำลอำเภอเมือง จังหวัดมหำสำรคำม
เพื่อเป็ นข้อมูลสำหรับผูบ้ ริโภคและลดควำมเสี่ยงในกำรได้รบั เชือ้ ที่ก่อให้เกิดโรคในระบบทำงเดินอำหำร นอกจำกนี้ข้อมูลที่ได้รบั จำกกำรศึกษำ
สำมำรถนำไปใช้สำหรับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็ นผลดีต่อผูบ้ ริโภคต่อไป

2. วิ ธีการศึกษา
การเก็บตัวอย่าง
ทำแบบสอบถำมจำนวน 100 ชุด เพื่อสำรวจควำมพึงพอใจในกำรบริโภคเนื้อย่ำงเกำหลี ร้ำนต่ำงๆในเขตเทศบำลเมืองมหำสำรคำม
โดยเลือกร้ำนทีม่ ผี บู้ ริโภคมีควำมพึงพอใจมำกทีส่ ุดลำดับที่ 1-5 และจะทำกำรเก็บตัวอย่ำงเนื้อจำกร้ำนมำตรวจเชือ้ Escherichia coli โดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่ำงเนื้อในร้ำนเนื้อย่ำง 2 ชนิด คือ เนื้อหมูแดงและเนื้อหมูตดิ มัน ตัวอย่ำงละ 3 ซ้ำ เดือนละ 1 ครัง้ เป็ นเวลำ 3 เดือน คือ เดือนตุลำคม ถึง
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2554
การตรวจหาเชื้อ Escherichia coli
ั ่ ละเอียด เจือจำงตัวอย่ำงด้วย LST และนำไปบ่มทีอ่ ุณหภูมิ 35 OC เป็ นเวลำ
ชังตั
่ วอย่ำง 50 กรัม เทสำรละลำย Phosphate 450 มล. ปนให้
O
48±2 ชัวโมง
่
ถ่ำยเชือ้ จำก LST ทีเ่ กิดแก๊สลงใน EC broth บ่มใน Water bath ที่ 45.5 C เป็ นเวลำ 48± 2 h ใช้ลปู จุ่ม EC streak ในอำหำร LO
O
EMB นำไปบ่มที่ 35+2 C เวลำ 24 +2 ชัวโมง
่ จำกนัน้ ทำกำร streak บน NA slant บ่มที่ 35+ C เวลำ 18-24 ชัวโมง
่
ทำกำรทดสอบทำงชีวเคมี
IMViC test [5] [6]

3. ผลการศึกษา
ผลกำรตรวจวิเครำะห์เชือ้ E. coli ในเนื้อ จำนวน 5 ร้ำน 45 ตัวอย่ำง พบว่ำ ในเนื้อหมูตดิ มัน มี ตัวอย่ำงที่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 8
ตัวอย่ำง ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 37 ตัวอย่ำง คิดเป็ นร้อยละ 82.22 พบเชือ้ E. coli Type I 29 ตัวอย่ำง และ E. coli Type II 18 ตัวอย่ำง โดยมี
ปริมำณเชือ้ เฉลีย่ 671.868 MPN/g และในเนื้อหมูแดง จำนวน 45 ตัวอย่ำง พบ ตัวอย่ำงทีผ่ ำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 4 ตัวอย่ำง คิดเป็ นร้อยละ 8.89
ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน 41 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 91.11 พบเชือ้ E. coli Type I 27 ตัวอย่ำง E. coli Type II 27 ตัวอย่ำง โดยมีปริมำณเชือ้
เฉลีย่ 672.134 MPN/g ดังตำรำงที่ 1

4. สรุปและอภิ ปรายผลการทดลอง
จำกกำรตรวจวิเครำะห์ปริมำณเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นเนื้อหมูแดงและเนื้อหมูตดิ มันในร้ำนเนื้ออย่ำงเขตเทศบำล จังหวัดมหำสำรคำมพบว่ำ
ปริมำณเชือ้ E. coli ในเนื้อหมูแดงและเนื้อหมูตดิ มัน เกินเกณฑ์มำตรฐำน คือ มีจำนวนเชือ้ มำกกว่ำ 50 MPN/g ตำมทีก่ รมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุขกำหนด และเมื่อศึกษำองค์ประกอบสุขลักษณะของร้ำน พบว่ำไม่ถกู สุขลักษณะและไม่มกี ำรปรับปรุงทำงด้ำนสุขลักษณะอัน
ส่งผลทำให้พบเชือ้ E. coli ทุกครัง้ ทีเ่ ก็บเนื้อมำทำกำรศึกษำ เนื่องจำกเชือ้ จุลนิ ทรีย์ชนิดนี้ สำมำรถพบได้ในสิง่ แวดล้อมทัวไป
่ ทีม่ อี ุณหภูมิ 35-37
องศำเซลเซียส โดยเฉพำะในลำไส้คนและสัตว์เลือดอุ่น [7] จำกกำรเก็บตัวอย่ำง พบว่ำ ร้ำนทีจ่ ำหน่ำยเนื้อย่ำงแต่ละร้ำนและระยะเวลำทีเ่ ก็บ
แตกต่ำงกันพบเชือ้ E. coli ในปริมำณทีส่ งู มำก เชือ้ จุลนิ ทรียช์ นิดนี้อำจเกิดกำรปนเปื้ อนจำกกรรมวิธใี นกำรฆ่ำและชำแหล่ะ กำรขนส่ง และน้ำทีใ่ ช้
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ล้ำงเครื่องมือไม่สะอำด ตลอดจนสถำนทีป่ รุงอำหำรไม่ถกู สุขลักษณะ [8] สอดคล้องกับกำรศึกษำของมนัส เทพรักษ์ และคมวุฒิ ธรรมสำร์ [9] ที่
ทำกำรศึกษำสถำนกำรณ์กำรปนเปื้ อนเชือ้ E. coli และแบคทีเรียกลุ่ม Coli form ของเนื้อสุกรจำกกระบวนกำรผลิตในโรงฆ่ำสัตว์ เนื้อสุกรจำกรถ
ขนส่งซำกสัตว์และเนื้อสุกรทีว่ ำงจำหน่ำย ตำมเขียงจำหน่ำยเนื้อสัตว์ พบกำรปนเปื้ อนของแบคทีเรียกลุ่ม Coli form 49.29 เปอร์เซ็นต์ เชือ้ E. coli
47.87 เปอร์เซ็นต์ ชีใ้ ห้เห็นถึงกระบวนกำรผลิตเนื้อสุกรตัง้ แต่จุดเริม่ ต้น คือ โรงฆ่ำสัตว์ไปยังกำรขนส่งซำกสัตว์ และ สถำนทีจ่ ำหน่ำยเนื้อสัตว์มี
ปญั หำด้ำนสุขลักษณะและสุขอนำมัย นอกจำกนัน้ วัชรชัย ณรงค์ศกั ดิ ์ และอภัสรำ วรรำช [10] ได้ตรวจหำยีนที่สร้ำงสำรพิษจำกเชือ้ E. coli และสำย
พันธุท์ ส่ี ำมำรถสร้ำงสำรพิษ เป็ น E. coli Type I ส่วนใหญ่พบในเนื้อสุกรช่วงอำยุ 31-60 วัน ซึง่ เป็ นเนื้อทีน่ ิยมนำมำใช้ในกำรประกอบอำหำรในร้ำน
เนื้อย่ำงทีท่ ำกำรศึกษำ

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ สถำบันวิจยั และพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม ทีใ่ ห้กำรสนับสนุ นและเห็นชอบในกำรเสนอผลงำน ภำควิชำ
ชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม อนุเครำะห์สถำนทีใ่ นกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพเนื้อ และร้ำนเนื้อย่ำง
เกำหลีทใ่ี ห้ควำมร่วมมือในกำรเก็บตัวอย่ำง
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ตารางที่ 1 ปริมาณเชื้อ Escherichia coli ในเนื้อหมูติดมันและเนื้อหมูแดงในร้ำนเนื้อย่ำงเกำหลี ในเขตเทศบำลเมือง จังหวัด มหำสำรคำม
ร้ำนเนื้อย่ำง
เกำหลี

1

2

3

4

5

รวม

ตัวอย่ำง

จำนวนตัวอย่ำงที่
ตรวจ/พบ

ค่ำมำตรฐำน (MPN/g)

ค่ำเฉลีย่ ปริมำณเชือ้
E. Coli (MPN/g)

ชนิด Type
Type I

Type II

เนื้อหมูตดิ มัน

9/9

< 50

808.89

4

5

เนื้อหมูแดง

8/9

< 50

576

-

9

เนื้อหมูตดิ มัน

8/9

< 50

792.78

7

2

เนื้อหมูแดง

7/9

< 50

681.22

9

9

เนื้อหมูตดิ มัน

6/9

< 50

745.11

-

9

เนื้อหมูแดง

9/9

< 50

911.11

-

9

เนื้อหมูตดิ มัน

7/9

< 50

673.67

7

2

เนื้อหมูแดง

9/9

< 50

818.89

9

-

เนื้อหมูตดิ มัน

7/9

< 50

338.89

9

-

เนื้อหมูแดง

8/9

< 50

373.45

9

-

เนื้อหมูตดิ มัน

37/45

671.868

29

18

เนื้อหมูแดง

41/45

672.134

27

27
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Study on the Quantity of Particulate Matter in Maha Sarakham Hospital,
Muang District, Maha Sarakham Province.
Metta Kengcohuwong, Naritsara Rachsuwo B.Sc.,Tassapong Hongtanee B.Sc.
Environmental science/Facultry of Science and Technology
e-mail: metta_kengchuwong@yahoo.com
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.
st
st
The collected data were conducted during 1 July to 15 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.
3
For the results of PM10, the concentration had average range of 12.35 - 22.03 µg/m . The concentration in all places were lower
3
3
than Thailand Ambient Air Quality Standard, which must be less than 120 µg/m . The most higest concentrations were 22.03 µg/m found
in the north entrance of Maha Sarakham Hospital which connected to Phadungvithee Road. PM 10 values in the western entrance which
3
connected to Chalerm Prakiat Rama 9 Roadand in front of food service building were 12.78 and 13.35 µg/m ; respectively.
3
For the results of TSP, the concentration had average range of 23.98 - 31.42 µg/m . The concentration in all places were
3
3
lower than Thailand Ambient Air Quality Standard, which must be less than 330 µg/m . The most higest concentrations were 31.42 µg/m
found in the north entrance of Maha Sarakham Hospital which connected to Phadungvithee Road. TSP values in the western entrance
3
which connected to Chalerm Prakiat Rama 9 Road and in front of food service building were 27.20 and 23.98 µg/m ; respectively.

KEYWORDS: Particulate Matter, Maha Sarakham Hospital
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การศึกษาปริมาณฝุ่ นละอองในพืน้ ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
เมตตา เก่งชูวงศ์1 นริศรา ราชสุวอ และทัศพงษ์ หงส์ธานี
1
อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2,3
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองในบรรยากาศทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) และฝุน่ ละอองรวม(ฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า
10ไมครอนแต่ไม่เกิน100 ไมครอน;TSP)ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยได้ทาการ
เก็บตัวอย่างแต่ละพารามิเตอร์แบบต่อเนื่อง 24 ชัวโมง
่ ติดต่อกัน 2 วัน ในแต่ละพืน้ ทีจ่ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านหน้ าทิศเหนือ
ติดถนนผดุงวิถี บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านหน้าทิศตะวันตกติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) พบว่า ค่าเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่ มีค่า 12.35–22.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ทุก
ตาแหน่งยังมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทย
่
ทีก่ าหนด ให้ในเวลา 24ชัวโมง
่ จะต้องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร โดยตาแหน่งทีม่ คี ่า PM10สูงสุด คือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนผดุงวิถมี คี ่า 22.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่
บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 และบริเวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีค่า12.78 และ12.35
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม(TSP)พบว่าค่าเฉลี่ย 24ชัวโมง
่
มีค่า 23.98–31.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งทุก
ตาแหน่ งที่ทาการศึกษายังมีค่าตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทยที
่
่กาหนดให้ในเวลา 24 ชัวโมง
่
จะต้องมีค่าไม่เกิ น330 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรโดยตาแหน่ งที่มีค่า TSPสูงสุดคือบริ เวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติ ดถนนผดุงวิ ถี
มีค่า 31.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่ บริ เวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติ ดถนนเฉลิ มพระเกียรติ ร.9 และบริ เวณ
หน้ าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีค่า 27.20 และ 23.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรตามลาดับ

1. บทนา
มลสารทางอากาศทีเ่ ป็ นปญั หาสาคัญหนึ่งทีส่ ่งผลกระทบต่อมนุษย์ คือ ฝุน่ ละออง ทัง้ ฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter;
PM10) และฝุน่ ละอองรวม (Total Suspended Particulate Matter; TSP) ทัง้ นี้ขนาดของฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) สามารถทีจ่ ะเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจส่วนปลายได้โดยจะไปเกาะอยู่ตามแขนงและผนังของทางเดินหายใจ ซึง่ จะทาให้ระบบทางเดินหายใจเกิดการระคายเคืองและอักเสบได้ ถ้าร่างกายอยู่
ในสภาวะทีเ่ อือ้ อานวยต่อการเกิดโรคด้วยแล้วก็จะยิง่ เพิม่ ความอันตรายมากขึ้น สาหรับฝุน่ ละอองรวม (TSP) จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคน สัตว์ พืช
เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนทาให้เกิดความเดือนร้อนราคาญต่อประชาชน บดบังทัศนวิสยั ทาให้เกิดอุปสรรคในการคมนาคมขนส่ง (กองอนามัยสิง่ แวดล้อม
, 2550)
อาเภอเมืองมหาสารคาม เป็ นเมืองทีม่ กี ารขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ความหนาแน่นของ
การจราจรในเขตเมืองเป็ นปญั หาหนึ่งทีส่ าคัญทีส่ ่งผลให้เกิดฝุน่ ละอองในบรรยากาศเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ สถานทีส่ าคัญทีค่ วรจะต้องเป็ นพืน้ ทีป่ ลอดฝุน่ ละอองและควรมีท่ตี งั ้
ห่างไกลจากเส้นทางการคมนาคมสายหลักคือ โรงพยาบาล ซึง่ ข้อมูลจากสานักงาน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามพบว่า โรงพยาบาลมหาสารคามเป็ นโรงพยาบาล
ทีม่ ผี มู้ าใช้บริการสูงสุดของจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเป็ นโรงพยาบาลประจาจังหวัด แต่สภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลมหาสารคามในปจั จุบนั ซึง่ ตัง้ อยู่ในเขต
ั่
เทศบาลเมืองมหาสารคามพบว่าพืน้ ทีท่ งั ้ สองฝงทางเข้
าโรงพยาบาลล้วนมีการจราจรคับคัง่ โดยเฉพาะทางเข้าด้านทิศเหนือของทีต่ งั ้ โรงพยาบาลจะติดกับแยก
การจราจรของถนนสายหลักทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างอาเภอ จากลักษณะทางกายภาพเราจะสามารถมองเห็นฝุน่ ละอองได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม พบว่ายังไม่มี
หน่วยงานใดทีม่ าทาการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองในบริเวณพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะ
ศึกษาปริมาณฝุน่ ละอองในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ ข้อมูลที่ ได้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในอันทีจ่ ะ
นาไปสู่การวางแผนและวางแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบจากฝุน่ ละอองทีอ่ าจส่งผลต่อผูม้ าใช้บริการโดยเฉพาะกับผูป้ ่วยต่อไป
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2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 พื้นที่ศึกษา
พืน้ ทีศ่ กึ ษาในการศึกษาปริมาณฝุน่ ละอองในพืน้ ทีข่ องโรงพยาบาลครัง้ นี้ คือโรงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยในการ
คัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษา คณะผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกพืน้ ทีศ่ กึ ษาไว้ 2 ประเด็นหลักคือ 1) เป็ นโรงพยาบาลทีม่ ผี มู้ าใช้บริการสูงสุดในโรงพยาบาลของจังหวัด
มหาสารคามในปี พ.ศ.2553 2) เป็ นโรงพยาบาลทีม่ ดี า้ นใดด้านหนึ่งติดถนนทีเ่ ชือ่ มต่อระหว่างอาเภอ ซึง่ จากข้อมูลของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
พบว่าโรงพยาบาลมหาสารคาม เป็ นโรงพยาบาลทีม่ ผี มู้ าใช้บริการสูงสุดอันดับแรกและมีพ้นื ทีด่ า้ นหนึ่งติดถนนทีเ่ ชือ่ มต่อ ระหว่างอาเภอคือ ทิศเหนือติดถนนผดุงวิถี
ส่วนด้านทิศตะวันตกติดถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9 (เรียบริมคลองสมถวิลราษฎร์) ซึง่ เป็ นถนนสัญจรในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้เลือก
โรงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็ นพืน้ ทีศ่ กึ ษา
2.2 การกาหนดตาแหน่ งตรวจวัด
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสารวจสภาพแวดล้อมของพืน้ ทีศ่ กึ ษาโดยได้กาหนดตาแหน่งตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองในพื้นทีโ่ รงพยาบาล ดังนี้
1) พืน้ ทีด่ า้ นที่ตดิ ถนนเชือ่ มต่อระหว่างอาเภอ จะทาการตรวจวัดด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามซึง่ อยู่ทางทิศเหนือของทีต่ งั ้ โรงพยาบาล โดย
ั ่ ้จะติดถนนผดุงวิถี
พืน้ ทีฝ่ งนี
2) พืน้ ทีด่ า้ นที่ตดิ ถนนภายในเขตเมือง จะทาการตรวจวัดด้านหน้าทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามซึง่ อยู่ทางทิศตะวันตกของทีต่ งั ้ โรงพยาบาล โดยพืน้ ที่
ั ่ ้จะติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (เรียบริมคลองสมถวิลราษฎร์)
ฝงนี
3) พืน้ ทีภ่ ายในโรงพยาบาลมหาสารคาม จะทาการตรวจวัดบริเวณหน้าอาคารโภชนาการ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุน่ ละอองระหว่างพืน้ ทีด่ า้ นติดเขต
การจราจรกับบริเวณทีม่ รี ะยะห่างจากเขตการจราจร
2.3 การตรวจวัดฝุ่ นละอองในบรรยากาศ
การตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองในบรรยากาศ จะทาการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และฝุน่ ละอองรวม (TSP)
ด้วยเครื่อง High Volume Air Sampler รุ่น 3000 โดยแต่ละพารามิเตอร์จะทาการเก็บตัวอย่างแบบต่อเนื่อง 24 ชัวโมง
่
จานวน 2 วัน ทาการเก็บตัวอย่าง
ระหว่างวันที่ 1-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ซึง่ มีขนั ้ ตอนการเก็บตัวอย่างดังนี้
2.3.1 การติ ดตัง้ เครื่องตรวจวัดฝุ่ นละออง (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)
การติดตัง้ เครื่องวัดฝุน่ โดยทัวไปจะก
่
าหนดให้ชอ่ งทางของอากาศของเครื่องสูงจากพืน้ อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกิน 6 เมตร โดยติดตัง้ ให้ห่าง
จากกันสาดอย่างน้อย 2 เมตร และไม่เกิน 10 เมตร กรณีตน้ ไม้เป็ นสิง่ กีดขวางของชองทางเข้าออกของอากาศของเครื่อง ควรอยู่ห่างจากสิง่ กีดขวางอย่างน้อย 2
เท่าของความสูง สิง่ กีดขวางที่โผล่เหนือช่องทางเข้านัน้ ในรัศมี 270 องศา รอบช่องทางเข้าอากาศต้องไม่มอี ะไรกีดขวาง ไม่ควรติดตัง้ เครื่องไกลเตาหลอมโลหะหรือ
เตาเผาขยะ (กรมควบคุมมลพิษ,2546)
2.3.2 วิ ธีการเก็บฝุ่ นละอองที่มีขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน(PM10)และฝุ่ นละอองรวม(TSP)
1) เตรียมกระดาษกรองทีจ่ ะใช้เก็บตัวอย่าง ซึง่ มีขนาด 8×10 นิ้ว เป็ นชนิด Quaze Fiber Filter โดยการนาเข้าตูอ้ บทีอ่ ุณหภูมปิ ระมาณ
30 องศา และความชืน้ ±5 เปอร์เซ็นต์ เป็ นเวลา 24 ชัวโมง
่
2) ชังน
่ ้าหนักกระดาษกรอง ด้วยเครื่องชังทศนิ
่
ยม 4 ตาแหน่ง และบันทึกค่าน้าหนักกระดาษกรองก่อนนาไปใช้เก็บตัวอย่างไว้
3) นากระดาษกรองที่ชงแล้
ั ่ วไปใส่ในเครื่อง High Volume Air Sampler รุ่น 3000
4) ปิ ดฝาครอบหัวเครื่องเก็บตัวอย่าง (ฝาครอบ PM10 มีลกั ษณะคล้ายดอกเห็ดและฝาครอบ TSP มีลกั ษณะคล้ายหลังคาบ้าน) จากนัน้
ทาการขันน็อตให้สนิทแต่อย่าให้แน่นมากแล้วตัง้ เวลา เครื่องจะเริม่ ทางานและปิ ดทางานเองตามเวลาทีต่ งั ้ ไว้ทงั ้ นี้ก่อนทาการตัง้ ค่าให้ เครื่องทางานจะต้องทาการ
ปรับเทียบเครื่อง (Calibration) ก่อน
5) ตัง้ ค่าตามประเภทขนาดของฝุน่ ทีจ่ ะทาการตรวจวัด
6) เมื่อครบ 24 ชัวโมงเครื
่
่องแล้ว เปิ ดฝาครอบและเก็บกระดาษกรองซึง่ มีตวั อย่างฝุน่ แล้วนาไปทาการอบและชังน
่ ้าหนักเหมือนข้อที่ 1
ทาการบันทึกค่าของน้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง
2.4 การวิ เคราะห์ข้อมูล (กรมควบคุมมลพิษ, 2546)
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเก็บตัวอย่างในข้อ 2.3.2 มีวธิ กี ารดาเนินการดังนี้
2.4.1 การปรับค่าการไหลของอากาศทีใ่ ช้เก็บตัวอย่าง
การปรับค่าการไหลของอากาศทีใ่ ช้เก็บตัวอย่าง ให้เป็ นอัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน (Qstd) ทีส่ ภาวะมารฐานเพื่อคานวณหาปริมาตร
มาตรฐาน โดยคานวณจากสมการที่ 1 ดังนี้
Vstd
= Qstd×t…………………………….(1)
Vstd
= ปริมาตรอากาศมาตรฐาน มีหน่ วยเป็ นลูกบาศก์เมตร
Qstd
= อัตราการไหลของอากาศมาตรฐาน มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง
่
(หาได้จากอัตรากาไหลของอากาศมาตรฐาน TSP ทีก่ าหนดมาตาม
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวัดโดยเครื่องทีใ่ ช้กาหนดให้อตั ราการ
ไหลของอากาศของ TSP มีค่าเป็ น 70 ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง)
่
t
= เวลาในการเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นชัวโมง
่
(เวลาทีใ่ ช้ในการเก็บตัวอย่างคือ 24 ชัวโมง)
่
2.4.2 การคานวณหาปริมาณฝุน่ ละออง
การคานวณหาปริมาณฝุน่ ละออง สามารถคานวณได้จากสมการที่ 2 ดังนี้
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W

= (Wf-Wi)×10 ………………….(2)
Vstd
W
= ปริมาณของฝุน่ มีหน่วยเป็ นไมโครกรัม
Wf
= น้าหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นกรัม
Wi
= น้าหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง มีหน่วยเป็ นกรัม
Vstd
= ปริมาตรอากาศมาตรฐานจากสมการที่ (1) มีหน่ วยเป็ นลูกบาศก์เมตร
6
10
= การแปลงหน่วยจากกรัมเป็ นไมโครกรัม (µg)
2.4.3 การวิเคราะห์ผลข้อมูลปริมาณฝุน่ ละอองในบรรยากาศในพืน้ ทีศ่ กึ ษา
การวิเคราะห์ผลข้อมูลปริมาณฝุน่ ละอองในบรรยากาศ ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนัน้ จะนาค่าที่ได้
จากการคานวณในข้อ 2.4.2 ไปเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ ตามประกาศของกระทรวง วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมพ.ศ. 2538 เรื่อง
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทย
่

3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองที่มีขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10)
การตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคามในแต่ละจุดตรวจวัดเป็ นดังนี้
1) ทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านทิศเหนือของทีต่ งั ้ โรงพยาบาล ซึง่ อยู่ตดิ ถนนผดุงวิถี ทาการตรวจวัด ในวันที่ 6-7 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554
พบว่ามีปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 18.37 และ 25.68 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
2) ทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านทิศตะวันตกของทีต่ งั ้ โรงพยาบาล ซึง่ อยู่ตดิ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทาการตรวจวัดในวันที่ 1-2 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่ามีปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 12.53 และ 13.02 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
3) ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม บริเวณหน้าอาคารโภชนาการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ทาการตรวจวัดในวันที่ 11-12 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2554 พบว่ามีปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 12.78 และ 11.92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 1 ปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3.2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
การตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองรวมหรือฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน แต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม
ในแต่ละจุดตรวจวัดเป็ นดังนี้
1) ทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนผดุงวิถี ทาการตรวจวัดในวันที่ 8-9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่ามีปริมาณฝุน่ ละอองรวมหรือฝุน่
ละอองทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน แต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 32.44 และ 30.41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
2) ทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทาการตรวจวัดในวันที่ 4-5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่ามีปริมาณฝุน่ ละออง
่
รวมหรือฝุนละอองทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอน แต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 27.67 และ 26.72 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
3) ภายในบริเวณโรงพยาบาลมหาสารคามหน้าอาคารโภชนาการ ทาการตรวจวัดในวันที่ 14-15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 พบว่ามีปริมาณฝุน่
ละอองรวมหรือฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 10 ไมครอนแต่ไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีค่า 25.83 และ 22.14 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดังภาพที่ 2
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0 ่ 2 ปริมาณฝุน่ ละอองรวม (TSP) ในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ภาพที
1

4. สรุปและอภิ ปรายผล

2

3

4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองที่มีขนาดไม่เกิ น 10 ไมครอน (PM10)
การตรวจวัดปริมาณ PM10 พบว่าค่าเฉลีย่ 24 ชัวโมง
่
มีค่าผลการตรวจวัด 12.35–22.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ทุกตาแหน่ งทีท่ าการศึกษา
ยังมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทย
่
ทีก่ าหนดให้ในเวลา 24 ชัวโมงจะต้
่
องมีค่าไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์
เมตร โดยตาแหน่งทีม่ คี ่า PM10 สูงสุดคือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนผดุงวิถมี คี ่า 22.03 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่ บริเวณ
ทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และพืน้ ทีบ่ ริเวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคามมีค่า 12.78 และ 12.35
ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามลาดับ
4.1.2 ผลการตรวจวัดปริ มาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)
การตรวจวัดปริมาณ TSP พบว่าค่าเฉลีย่ 24 ชัวโมงมี
่
ค่าผลการตรวจวัดยู่ระหว่าง 23.98–31.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึง่ ทุกตาแหน่งที่
ทาการศึกษายังมีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัวไปของประเทศไทย
่
ทีก่ าหนดให้ในเวลา 24 ชัวโมง
่ จะต้องมีค่าไม่เกิน 330 ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร โดยตาแหน่งทีม่ คี ่า TSP สูงสุดคือบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนผดุงวิถมี คี ่า 31.42 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร รองลงมาได้แก่
บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และพื้นทีบ่ ริเวณหน้าอาคารโภชนาการภายในโรงพยาบาลมหาสารคามมีค่า 27.20 และ
23.98 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตรตามลาดับ
4.2 อภิ ปรายผลการศึกษา
1) บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านหน้าทิศเหนือติดถนนผดุงวิถี จากผลการตรวจวัดพบว่ามีปริมาณฝุน่ ละออง ทีม่ ขี นาดไม่เกิน 10
ไมครอน (PM10) และฝุน่ ละออง (TSP) สูงกว่าจุดตรวจวัดอื่นๆ สาเหตุของปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ มี ากในบริเวณนี้เนื่องจากมีการฟุ้งกระจายของฝุน่ ละอองซึง่ เป็ นผล
มาจากการสัญจรไปมาของยานพาหนะเพราะบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคาม ด้านหน้าจะติดกับเขตการจราจรหนาแน่นประกอบกับช่วงเวลาของการตรวจวัด
เป็ นช่วงฤดูฝนซึง่ เมื่อฝนหยุดตกสภาพอากาศจะมีลมแรง จึงน่าจะส่งผลทาให้มฝี นุ่ ละอองฟุ้งกระจายมาก
2) บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามติดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ริมคลองสมถวิล จากผลการตรวจวัดพบว่ามีปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดไม่เกิน
10 ไมครอน (PM10) และฝุน่ ละออง (TSP) มีค่าสูงรองจากตาแหน่ง บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลมหาสารคามด้านหน้าทิศเหนือติดถนนผดุงวิถี โดยมีค่ายังไม่เกิน
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สาเหตุของปริมาณฝุน่ ละออง ในบริเวณนี้อาจมาจากบริเวณติดตัง้ เครื่องตรวจวัดติดเขตการจราจรใกล้ทจ่ี อดรถจักรยานยนต์
ภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม และติดเขตก่อสร้างอาคารของทางโรงพยาบาลมหาสารคามเอง นอกจากนี้ สภาพอากาศเมื่อฝนหยุดตกจะมีลมแรง จึงน่าจะส่งผลทา
ให้มฝี นุ่ ละอองกระจายอยู่ในอากาศ
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3) หน้าอาคารโภชนาการภายในบริเวณโรงพยาบาลมหาสารคาม จากผลการตรวจวัดพบว่า มีปริมาณฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาด ไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) และฝุน่ ละออง (TSP) ต่ากว่าจุดตรวจวัดอื่นๆ ทัง้ นี้น่าจะเนื่องมาจากบริเวณนี้ห่างไกลเขตการจราจรสภาพแวดล้อมทัวไปมี
่ ตกึ อาคารขนาดใหญ่ขนาบทุก
ด้าน ดังนัน้ ตึกและอาคารจึงมีส่วนเป็ นตัวกาบังการฟุ้งกระจายตัวของฝุน่ ละอองจากเขตการจราจรจึงทาให้ปริมาณฝุน่ ละอองบริเวณนี้มคี ่าเฉลีย่ ต่ากว่าจุดอื่นๆ
จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ ละอองในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม จะเห็นว่าปริมาณของฝุน่ ละอองมากน้อยมีความสัมพันธ์กบั ระยะห่างจากเขต
การจราจรซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาของชิงชัย อึง้ ศิรมิ งคล และคณะ (2550) และจักรชัย พืชสิงห์ และคณะ (2551) ซึ่งพบว่าบริเวณสีแ่ ยกไฟแดงหน้า
โรงพยาบาลมหาสารคามมีปริมาณฝุน่ ละอองสูงสุดในเขตเมืองมหาสารคาม โดยผลค่าตรวจวัดในปี 2550 มีค่า PM10 148.64 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่า
TSP 205.63 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร สาหรับปี 2551 มีค่า PM10 124.97 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร และค่า TSP 350.09 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดย
คณะผูว้ จิ ยั มีการอภิปรายผลว่าเป็ นผลมาจากบริเวณแยกดังกล่าวมีสถานทีส่ าคัญต่างๆ เช่นโรงพยาบาลมหาสารคาม สถานีขนส่งจังหวัดมหาสารคาม ห้างสรรพสินค้า
เป็ นต้น จึงทาให้บริเวณนี้มกี ารจราจรหนาแน่นอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้จะเห็นได้วา่ บริเวณแยกทีม่ กี ารจราจรหนาแน่นจะมีปริมาณฝุน่ ละอองเพิม่ มากขึน้ (กรรณิกา
จันทะล่ามและคณะ, 2549 และณัตฐิ พงศ์ เด่นจักรวาล, 2548) และยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย (ศรายุทธ ลาภบุญเรือง, 2552)

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจยั เรื่องการศึกษาปริมาณฝุน่ ละอองในพืน้ ทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาในวิชาการวิจยั
สิง่ แวดล้อม ซึง่ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคามทีอ่ นุเคราะห์สถานทีอ่ านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการตรวจวัดปริมาณฝุน่
ละอองและขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อมทีอ่ นุเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการวิจยั
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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.
2.
3.
4.
5.

Construct reservoir model with multi layers using typical rock and fluid properties of reservoir in the Gulf of Thailand
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.
Analyze results obtained in step 2
Recommend appropriate ways to analyze production logging data when there is water crossflow during shut-in
period
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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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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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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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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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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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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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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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)

695

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)

696

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/cm2
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/cm2 for 30 second and the
specimens were sintered from room temperature to sintered at rate 1200°C (NT1), 1250°C
(NT2) and 1300 oC (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).
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Oxide
SiO2

Kaolin (NT)
52.69

Al2O3
K2O
Na2O
TiO2
CaO
MgO
Fe2O3
Mn2O3
LOI

Silica
99.38

32.29

Talc
39.11
0

1.05
0
1.07
0.05
0
0.70
0
12.15

0
0
0
1.23
35.36
0.69
0.03
23.58

0.03
0.03
0.05
0.02
0.02
0.05
0
0.20

0.22

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 oC 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 oC 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 oC (NT3)
1200°C

1250°C

1300°C

10.26

11.68

11.78

6.06

5.11

4.16

Bulk density (g/cm3)

2.24

2.25

2.28

Apparent porosity (%)

8.4

8.7

9.2

Properties
NT
Shrinkage (%)
Water adsorption (%)
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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/cm2 after firing at 1300 oC. 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 oC .

Figure 4. Bending strength of sample NT at rate 1200°C (NT1), 1250°C (NT2) and 1300 oC
(NT3) cordierite compositions.

3.3 X-ray diffraction analysis
The X-ray diffraction measurement on the sintered specimens at 1300 oC 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 oC, 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 oC. 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 oC, 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 oC 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,
3
2
-3 -1
bending strength and thermal expansion coefficients are 2.19 g/cm , 339.18 kg/cm and 5.06x10 K respectively. And also UK 2 bulk density, bending
3
2
-3 -1
strength and thermal expansion coefficients are 2.38 g/cm , 448.31 kg/cm and 4.17 x10 K , 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
12
cordierite ceramic due to its low dielectric constant (e = 5 - 6), high resistivity (r>10 Ωcm), high chemical durability, high resistance to thermal shock
-6 -1
and very low thermal expansion coefficient (a = 1 - 2 x 10 C ) 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
2
◦
pressed into rectangular shapes by a hydraulic press under pressure of 150 Kg/cm 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,
o
Netzsch, Germany). COE was calculated between 30 and 1200 C by using the following equation:
COE =
Where

= the dimension change of the samples,

(1)
= the original dimension of the samples and

(a)

(b)

Fig. 1 Scanning electron micrographs of raw materials used in the study: a (NT) and b (UK).
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= the temperature change.

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

1.23
35.36
0.69
0.03
23.58

0.30
0.02
0.01
0.15

0.03
0.03
0.05
0.02
0.02
0.05
0.20

1.05
1.07
0.05
0
0.70
12.15

0.44
0.04
0.29
14.53

K2O
Na2O
TiO2
CaO
MgO
Fe2O3
Mn2O3
LOI
L.O.I : Loss on ignition.

NT
UK

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.
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(a)

Intensity

NT 4

NT 3
NT 2

NT 1

2-Theta
(b)

Intensity

UK 4

UK 3
UK 2

UK 1

2-Theta

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.
NT

Properties
Shrinkage (%)
Water adsorption (%)
3

Bulk density (g/cm )
Apparent porosity (%)

UK

1

2

3

4

1

2

3

4

5.80

12.36

3.14

5.68

6.10

11.75

5.23

5.73

19.35

3.68

18.13

16.18

20.37

0.46

18.87

18.43

1.79
34.61

2.19
7.93

1.77
30.93

1.81
29.27

1.73
35.21

2.38
1.08

1.70
32.08

1.75
32.34
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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
2
3
bending strength of the samples NT2 and UK2 value was 339.18 and 448.31 Kg/cm and bulk density was 2.19 and 2.38 g/cm . 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)
o
o
Fig. 5 shows the thermal expansion coefficient curve of the sample fired at 1300 C. The lenght changes have been measured from 30-1200 C.
-3 -1
The thermal expansion coefficien in this range is Regarding the thermal expansion coefficients of cordierite-mullite which are NT2 = 5.06x10 K and
-3 -1
UK2 = 4.17x10 K respectively.

o

Fig. 5 Thermal expansion coefficient curve of the sample NT2 and UK2 fired at 1300 C.
Microstructural characterization
o
Fig. 6 - 7 shows the microstructure of the kaolin(UK2) and kaolin(NT2) sample after firing at 1300 C by. energy dispersive spectroscopy (EDS)
analysis of light particles demonstrated that they are the cordierite-mullite phase.
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(a)

(b)

o

Fig. 6 Scanning electron micrograph of the kaolin(UK2) sample after firing at 1300 C, (a) = Indialite or α-cordierite and (b) = mullite.
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(a)

(b)

o

Fig. 7 Scanning electron micrograph of the kaolin(NT2) sample after firing at 1300 C, (a) = Indialite or α-cordierite and (b) = mullite.
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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 cordieritemullite 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
3
2
-3 -1
coefficients are 2.19 g/cm , 339.18 kg/cm and 5.06x10 K respectively. And also UK 2 bulk density, bending strength and thermal expansion
3
2
-3 -1
coefficients are 2.38 g/cm , 448.31 kg/cm and 4.17 x10 K , 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/cm2.
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 laserirradiation[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 MetalOrganic 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 µm2. 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
8x108/cm2, 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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(b)

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
31.3
0002 InN
0.07
34.3
34.6
0002 GaN
0.22
41.4
41.8
0006 Al2O3
0.04
72.7
73.0
0004 GaN
0.19
Conventional
30.9
31.3
0002 InN
0.06
LEDs
34.3
34.6
0002 GaN
0.22
41.4
41.8
0006 Al2O3
0.04
72.7
73.0
0004 GaN
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
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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.
 n 
(3)
 c  arcsin  air 
 nGaN 
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/cm2.
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.
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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
Element
CK
OK
Al K
PK
Total

Weight%
32.52
43.77
3.40
20.31
100.00

Atomic%
43.50
43.95
2.02
10.53

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
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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.
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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.
ACKNOWLEDGEMENTS
The author would like to express their sincere gratitude to the Faculty of Science and Technology, Thailand Research Fund
(TRF) and Thai Toyo Tech Co., Ltd. for financial support.
REFERENCES (12 pt)
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Yamamoto, O., Sasamoto, T., & Inagaki, M 1995. Antioxidation of carbon-carbon composites by BiC concentration
gradient and zircon overcoating. Carbon, 33, pp 359-365.
Kobayashi, K., Maeda, K., Sano, H., and Uchiyama, Y. 1995. Formation and oxidation resistance of the coating formed
on carbon material composed of B4C-SiC powders. . Carbon, 33,pp 397 – 403
Joshi, A., and Lee, J.S. 1997. Coating with particulate dispersions for high temperature oxidation protection of carbon and
C/C composites. Composites Part A, 28A, pp 181-189.
Xianxian, Wu., and Ljubisa, R. Radovic. 2006. Interests Inhibition of catalytic oxidation of carbon/carbon composites by
phosphorus. Carbon. 44, pp 141 – 151.
Weiming, Lu., and Chung, D.D.L. 2002. Oxidation Protection of carbon materials by acid phosphate impregnation.
Carbon, 40, pp 1249-1254.
Cassidy, J.E. (1977). Amer. Ceram. Soc. Bull, 56, 640.
Chung, D.D.L. 2003. Acid aluminum phosphate for binding and coating of materials. Journal of materials science, 38, pp
2785 – 2791.

726

Comparative performance of multiobjective evolutionary algorithms based on
hypervolume indicator
Siwadol Kanyakam1,a, Sujin Bureerat2,b
1

Department of Engineering Management, Faculty of Sciences and Technology,
Ralabhat Maha Sarakham University, Mahasarakam 44000, Thailand.

2

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University,
Khon Kaen 40002, Thailand.
a

ohsiwa@yahoo.com,bsujbur@kku.ac.th

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 ( T j ) and
fan pumping power ( Pfan ) 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 ( T j ) and fan pumping power ( Pfan ) 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 = { f 1(x),..., fk (x) }
subject to
xS
gi(x)  0, i  1,..., m
hi(x)  0, i  1,..., l

where k  2 , the objective functions fi : R n  R that intended to

minimize simultaneously. The

variable vectors x  ( x1, x2,..., xn, )T belong to the feasible region S  R n . The objective vectors are
included of the objective values f(x)  ( f 1(x), f 2(x),..., fk (x))T . 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 fi(x)  fi(x) for all i  1,..., m and fj (x)  fj (x) 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 whs and w fin respectively. A constant heat load Q (set as 120 watts) is applied at below a
heat sink base, which is thickness of t b . The gap between fin arrays, fin stitch ( s fin ), are equal. The
heat sink was impinging by a vertical direction fan of V f velocity. Heights of each fin ( H fin ) 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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MOP formulation
Min f = {

f 1(x),..., fk (x) }

subject to

gi(x)  0, i  1,...,m hi(x)  0, i  1,...,l
Initialization
k=0

Generate a population

Input design parameters (xi)

k=k+1

EA: Update the
non-dominated solutions

MATLAB: Generate CAD model,
grid and define boundary condition

No
MATLAB: Export CAD model
EA: find non-dominated solutions
from A  X
And update the archive A

Stop?

CFD: Finite volume analysis
Yes

MATLAB:
Read results from CFD and
compute function values F

End

CFD: Export analysis results

Fig. 2 Flow chart of multiobjective optimization process
Objective Functions
The objective functions are minimizing the junction temperature ( f1 ) and fan pumping power ( f 2 ) .
The junction temperature can be defined as:
T j  Ta  QRhs

and the fan pumping power can be computed by
Pfan 

m a P

a

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
0.0025  w fin  0.005
4  N f  14
0.0025  tb  0.005
0.0  H fin  0.05

0.5  V f  1.0

0.03  whs  0.06
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0.0025  s fin  0.004
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 iM1 ( f i max  f i min ) . 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:
HV   Vi
iA

where Vi is the hypervolume of a hypercube constructed from the ith non-dominated point and a
predefined reference point.
The procedure for calculating hypervolulume detailed as follows:
1. Defined the reference point ( O  ) as [ f1 , f 2 ] and normalized its to the value as W= [1,1].
2. Sort the first objective value in ascending order by [ f1 min, ns]  sort( f 1(1, :)) .
3. Find the normalise value of objective functions ( f norm ) by f norm  ( f i  f min ) / df where
df= ( f max  f min ) .
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 x  rand(21,1) in the bound of [0,1].
2. Save the vector x .
3. Decode the random vector x into real numbers by interpolating x  a  (b - a) * x for a  x  b , where
[a,b] is the bound of each variable that is detailed as follows: x1 = fin width
x2 = number of fins in each row
x3 = heat sink width
x4 - x19 = fin height
x20 = inlet air velocity
x21 = heat sink width
4. Find the fin stitch ( s fin ), which is bound by 0.0025  s fin  0.004 from s fin  ( whs  n * wfin) /(n  1)
if s fin  0.004 the new n is n  floor(( whs  sfin) /(wfin  sfin))
if s fin  0.0025 the new n is n  round (( whs  sfin) /(wfin  sfin)) .
5. The fin heights are control by coeff  surfspline(x 0, y 0, xi ) , x0 and y0 which are x and y coordinates
on the heat sink base, xi is a design variable where i  4  19 . 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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0.01
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0.04
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0.06
0

y

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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Pareto front at the 35th loops
0.45
PBIL
SPEA
PSO

Fan pumping power (Watt)

0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
298

299

300

301

302

303

304

Junction temperature ( K)

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 5th
loop, and the hypervolume value of the PBIL remain greater than the others until the 35th loop.
Comparison of hypervolume improvement
0.82
0.8

PBIL
SPEA
PSO

Hypervolume

0.78
0.76
0.74
0.72
0.7
0.68
0.66
0.64
0

5

10

15

20

25

30

35

Generation number

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.
Comparison of new design and classical design
0.18
New design
Classical design

Fan pumping power (Watt)

0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
298.5

299

299.5

300

300.5

301

301.5

302

302.5

303

Junction temperature ( K)

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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ทดสอบการปรับปรุงตัวรับรู้อณ
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็ นการทดสอบตัวรับรู้อุณหภูมใิ นดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ ในส่วนของแหล่งจ่าย
กระแสคงทีแ่ ละใช้ทรานซิสเตอร์ทาหน้าทีเ่ ป็นตัวรับรูอ้ ุณหภูม ิ โดยวงจรดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์แบบเดิม
[1-2] มีขอ้ ด้อย อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็ นเชิงเส้นในบางช่วงของอุณหภูมทิ ่วี ดั ได้เกิดขึน้ สูง
และค่าอุณหภูมหิ ลายช่วงของการวัดมีเสถียรภาพไม่ดนี ัก รวมถึงการปรับแต่งดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์
เพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ท่กี าหนดนัน้ ทาได้ยาก จากการปรับปรุงเสถียรภาพของตัวรับรูอ้ ุณหภูม ิ ช่วงการ
วัดที่เป็ นเชิงเส้นเปรียบเทียบอุณหภูมริ ่วมกันมีค่าตัง้ แต่ 0 C ถึง 65 C เมื่ออุณหภูมเิ ลย 65 C จนถึง
149 C มีค วามเป็ น เชิง เส้น ในบางช่ ว งและเกิด ความคลาดเคลื่อ น 3% ถึง 5% เมื่ออุ ณ หภูมเิ ลยค่ า
้ ุณหภูมไิ ม่สามารถตอบสนองการวัดอุณหภูมติ ามค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงได้
149 C ประสิทธิภาพของตัวรับรูอ
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
0  C to 65 C . The temperature over 65 C until to 149 C 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. บทนา
ทรานซิสเตอร์เ ป็ นอุ ปกรณ์ สารกึ่งตัว นา สามารถประยุกต์ เป็ นตัวรับรู้ทางอุณหภูม ิ
ความร้อนและความเย็น โดยทรานซิสเตอร์จะตอบสนองอุณหภูมไิ ม่เกิน 125 C และอุณหภูมใิ ช้งาน
ปกติประมาณ 25 C แต่ขอ้ เสียของทรานซิสเตอร์[1-2] ข้อจากัดในกระบวนการสร้างทรานซิสเตอร์ท่มี ี
ผลต่อโครงสร้างรอยต่อพีเอ็นโดยตรง ซึ่งเกิดว่าพารามิเตอร์ต่างๆทางอุณหภูมกิ บั รอยต่อพีเอ็น ด้วย
เหตุน้ีจงึ ใช้อุปกรณ์สารกึ่งตัวนาทีม่ คี ุณสมบัตทิ ด่ี กี ว่าทรานซิสเตอร์ ในทีน่ ้ีใช้ ไบซีมอส ข้อดีอาทิเช่น
การทางานด้านอุณหภูมทิ ส่ี งู จะเสถียรกว่าทรานซิสเตอร์ การต่อขยายสัญญาณแบบหลายๆภาคได้ดี ซึ
โดยใช้ออปแอมป์ แต่ ก็ยงั มีค่ าพารามิเตอร์ต่างๆที่เ กิดขึ้น และมีผลกระทบกับอุณหภูมไิ ด้ [3,4] เช่น
แรงดัน, กระแส, ความถี,่ อัตราขยาย, ความต้านทาน และอุณหภูม ิ ฯลฯ
2. การทางานของวงจร
วงจรรูปที่ 1 อุปกรณ์ Q1 คือทรานซิสเตอร์ชนิด NPN เป็นตัวรับรูอ้ ุณหภูม ิ โดยต่อร่วมกับ Q2
และต่อกับสายวัดโพ๊รบเพื่อวัดอุณหภูม ิ ออปแอมป์ A1 เป็ นตัวสร้างกระแสเพื่อจ่ายให้กบั Q1 โดย
อาศัยแรงดันอ้างอิงป้อนเข้าทางขานอลอินเวอร์ตง้ิ กับขาอิมติ เตอร์ของQ2 กระแสทีไ่ หลผ่าน Q1 ต้อง
มีค่าคงที่ จากการทดลองกระแสทีไ่ หลผ่าน Q1 มีค่าประมาณ 0.175 mA ซึง่ เป็ นค่าทีเ่ หมาะสมต่อการ
ชดเชยเสถียรภาพของ Q1 ต่อการตอบสนองทางอุณหภูม ิ วงจรนับใช้ IC 7107 โดยแปลงสัญญาณอะ
นาลอกเป็นดิจติ อล[5] แสดงผลเป็นตัวเลข 3 ½ หลัก ใช้แหล่งจ่ายไฟ  5V และจ่ายกระแสไม่น้อยกว่า
200mAเป็ นบางช่วง ในสภาวะการทางานปกติใช้กระแสเพียง 1 mA อุปกรณ์ R5 และ C5 เป็ นตัว
ผลิตความถีป่ ระมาณ 48 KHzให้กบั วงจรและเข้าสู่วงจรหารสี่ เพื่อป้อนเป็ นสัญญาณนาฬิกาให้กบั ภาค
ดิจติ อล ภายในตัว IC 7107 จะสร้างแรงดันมาตรฐาน(Vref) ขึน้ มา โดย VR2 ทาหน้าทีป่ รับ 0  C และ
VR1 เป็ นตัวปรับอุณหภูม ิ 100  C ถ้าช็อตขาเบสกับขาอิมติ เตอร์ของQ1 จะเสมือนเป็ นไดโอด 1 ตัว
สภาวะไบอัส ตรงให้ค งที่ค่ าหนึ่ง จะมีก ระแสค่ าน้ อ ยๆ โดยแรงดันตกคร่อ มไดโอดจะแปรผัน ตาม
อุ ณ หภูม ิ เมื่อ อุ ณ หภูมเิ ปลี่ย นไป 1  C แรงดัน ที่ต กคร่อ มไดโอดจะเปลี่ยนไปเป็ น 2 mV โดย
ทรานซิสเตอร์ท่นี ามาใช้งานทางอุณหภูมนิ ้ี ตัว ถังจะต้องเป็ นโลหะ มิฉ ะนัน้ ตัว ถังอาจจะละลายได้
[1,2,6,7,8]
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3. การปรับแต่งค่า
การปรับแต่งค่าอุปกรณ์ภายในของวงจรรูปที่ 1 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. R4 จากเดิม มีค่ า เท่า กับ 1M  5% ไม่ส ามารถปรับอุ ณ หภูมใิ ห้มค
ี ่ าเป็ น 0  C ได้จากการ
ทดลอง จึงเปลีย่ นค่าR4ให้มคี ่าเท่ากับ 100k 1%
2. Q1 จากเดิมไม่มแี หล่งจ่ายกระแสคงที่ เป็ นผลให้การแสดงค่าอุณหภูมเิ ป็ นตัวเลขไม่หยุดนิ่ง
จนไม่สามารถอ่านค่าได้ ทาการปรับปรุงใหม่โดยสร้างแหล่งจ่ายกระแสคงที่ให้มคี ่าประมาณ
0.175 mA เพื่อลดผลการแกว่งของสัญญาณทีเ่ กิดจาก Q1
3. R7,R8 และ R9 จากเดิมมีค่าเท่ากับ 0.6k จ่ายกระแสคงทีไ่ ด้เท่ากับ 0.5 mAให้กบ
ั Q1 จนไม่
สามารถปรับค่า VR1 และ VR2 ได้ เนื่องจากแหล่งจ่ายกระแสมีค่าสูงเกิน จึงเปลี่ยนค่า
R7,R8 และ R9 ให้มคี ่าเท่ากับ 10k  5% วัดค่าแหล่งจ่ายกระแสได้เท่ากับ 0.175mA
4. ถ้า R4 มีค่าน้อยมากๆ เป็ นโอห์ม จะทาให้ IC 7017 เสียหายได้ จากการทดสอบโดยช๊อตขา
อินพุตทีข่ า 30 และ 31 ถ้าไม่เป็นศูนย์แสดงว่า IC ชารุด
5. ปรับปรุงวงจรเร๊กติฟาย โดยเพิม
่ วงจรรักษาแรงดันให้คงทีแ่ ละวงจรกรองกระแสให้ดยี งิ่ ขึน้
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4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองที่ 1 นาดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ทส่ี ร้างขึน้ ในรูปที่ 1 ทาการทดลองวัดอุณหภูมใิ น
ตู้อบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(Blue-M) ผลอุณหภูมทิ ่ไี ด้เปรียบเทียบกับอุณหภูมทิ ่ตี งั ้ ค่าไว้ ของตู้อบ
ขนาดของตู้อบมีความสูง 2เมตร กว้าง 1.60 เมตร โดยใช้ดจิ ติ อลเทอร์โมมิเตอร์ยห่ี อ้ Fluke เป็ นตัว
เปรียบเทียบอุณหภูมริ ว่ ม
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รูปที่ 2 ทดสอบประสิทธิ ์ภาพของดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ในตูอ้ บ

รูปที่ 3 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าทีโ่ พร๊บกับอุณหภูมทิ ว่ี ดั ได้ของดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์
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รูปที4่ ทดสอบประสิทธิ ์ภาพของดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ทใ่ี ช้ซมี อสแทน Q1 2N2222 ของวงจรรูปที่ 1
จากผลการทดลองในรู ป ที่ 2 ดิจ ิต อลเทอร์ โ มมิเ ตอร์ ท่ีส ร้ า งขึ้น เอง ค่ า ที่ว ัด ได้ ม ีค วาม
คลาดเคลื่อนในช่วง 40  C , 60  C , 100  C , 120  C และ140  C ผลทีว่ ดั ได้เท่ากับ 38  C , 59  C ,
90  C , 130  C และหลังจากอุณหภูม ิ 139  C เป็ นต้นไปค่าอุณหภูมจิ ะไม่หยุดนิ่งเกิดการแกว่งไกว
การอ่านค่าอุณหภูมจิ งึ เกิดความคลาดเคลื่อน สาหรับดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ยห่ี อ้ Fluke ผลทีว่ ดั ได้จะ
คลาดเคลื่อนเพียงจุดเดียวคือ ที่ 140  C จะได้ค่า เป็น139  C
ในรูปที่3เป็ นการแสดงค่ าแรงดันที่จุดโพร๊บเทียบกับอุ ณหภูมอิ ุ ณหภูมทิ ่วี ดั ได้ของดิจติ อล
เทอร์โมมิเตอร์ โดยวัดค่า VP2-P1 ได้ค่าแรงดัน 0.602 V จนถึง 0.364 V สาหรับค่าอุณหภูมติ งั ้ แต่ 0 ถึง
140  C ค่าแรงดัน VP2-P1 จะวัดค่าได้ต่ าสุดเพียง 0.364 V ณ อุณหภูม ิ 120  C เมื่ออุณหภูมมิ คี ่าสูงขึน้
แรงดัน VP2-P1 ไม่ ส ามารถแสดงค่ า ให้ค งที่ไ ด้ สภาวะนี้ ก ารท างานของตัว รับ รู้ท างอุ ณ หภูม ิไ ม่ ม ี
เสถียรภาพ
จากผลการทดลองในรูปที่ 4ดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ท่สี ร้างขึ้นเอง จะคลาดเคลื่อนที่ 80  C ,
100  C , 120  C และ140  C ผลทีว่ ดั ได้เป็ น 78  C , 97  C , 122  C และ146  C ทีอ่ ุณหภูมสิ ูงๆเกิด
ความคลาดเคลื่อนขึ้น สาหรับดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ย่หี ้อ Fluke ผลที่วดั ได้จะคลาดเคลื่อนคือ ที่
120  C และ140  C จะได้ค่า เป็น122  C และ 141  C
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5. ประยุกต์วงจรดิ จิตอลเทอร์โมมิ เตอร์โดยใช้ไบซีมอส
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รูปที่ 5 วงจรดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ทป่ี รับปรุงมาจากวงจรรูปที่ 1.
วงจรรูปที่ 5 ได้ออกแบบวงจรใหม่ โดยประยุกต์วงจรสะท้อนกระแส [10] มาแทนในส่วน
ของ Section A และส่วนของ Section B ในรูปที่ 1 โดยวงจรรูปที่ 5 ในส่วนของ Section A มีค่าความ
ต้านทานอินพุตทีต่ ่ามาก ความต้านทานเอาต์พุตมีค่าสูง มอส M1 และ M2 ทางานอยู่ในช่วงอิม่ ตัวกับ
ย่านเชิงเส้น ซึง่ ค่าแรงดันเดรนซอสท์ของ M1 กับ M2 มีค่าเท่ากัน เป็ นผลให้แรงดันที่เกรทของ M1
กับ M2 มีค่าเท่ากันด้วย ในวงจรมีออปแอมป์ 2 ตัว ส่งผลให้คุณสมบัตขิ องวงจรมีความเทีย่ งตรงสูง
แต่ยงั มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ ในกรณีสะท้อนกระแสค่าสูงๆ เนื่องจากการทางานของ M1 และ M2
ทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงระหว่างในย่านเชิงเส้นกับย่านอิม่ ตัวรวมถึงความไม่ สมพงศ์กนั ของอุปกรณ์ใน
วงจร การพิจารณาผลรวมความละเอียดในวงจรสะท้อนกระแส สามารถแสดงสูตรสมการ [10]
(1)
คือ ความผิดพลาดทางสมมาตร ระหว่างกระแสเอาต์พุตและอินพุต

I Total  I sys  1

กาหนดให้

I sys
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คือ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานทางกระแสเอาต์พุต
ค่ านัยส าคัญ ทางสถิติของ 1 มีค่ า ประมาณ 68% ของการสุ่ มตัว อย่าง ย่า นของความ
คลาดเคลื่อนของกระแสเอาต์พุต (Isys  1, Isys  1) ในสภาวะทีอ่ ุปกรณ์มคี วามไม่สมพงศ์กนั ทาง
พารามิเตอร์ ค่า VT แรงดันขีดเริม่ จะไม่เท่ากัน และองค์ประกอบทางด้านกระแส (  Cox W / L) ค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน [11] คือ
1

 2 (VT ) 

A 2V

T  2
S

WL

VT

(2)

D2

2
 2 () A

 S2 D 2

2
WL


ในส่วนของ Section A วงจรรูปที่ 5 เป็ นตัวจ่ายกระแสให้กบั ทรานซิสเตอร์ Q1 เพื่อรักษา
แรงดันตกคร่อมระหว่างเบสกับอิมติ เตอร์ให้แปรผันตามอุณหภูม ิ เมื่ออุณหภูมเิ ปลีย่ นไป 1  C แรงดัน
ทีต่ กคร่อมไดโอดจะเปลีย่ นไปเป็น 2 mV ทดสอบประสิทธิภาพวงจรเทอร์โมมิเตอร์ในรูปที่ 5 แสดงผล
การทดลองในรูปที่ 6 และ 7 ตามลาดับ
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รูปที่ 6 ทดสอบประสิทธิ ์ภาพของดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ในตูอ้ บ
ในรูป ที่ 6 น าเทอร์โมมิเ ตอร์ใ นรูป ที่ 5 ทดสอบวัดอุ ณหภูม ิต ัง้ แต่ 0  C จนถึง 160 C ช่ ว ง
เสถียรภาพของเทอร์โมมิเ ตอร์ใ นวงจรรูปที่ 5 มีช่ว งตัง้ แต่ 0  C ถึง 65 C ความคลาดเคลื่อ นทาง
อุณหภูมเิ ทียบกับ ดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์ขอลฟลุ๊ค ที่ 80 C, 100 C, 120 C, 140 C และ 160 C วัดได้
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อุณหภูมหิ ลังจาก 143 C วัดได้สงู สุด 149 C หลังจากนัน้ เทอร์โมมิเตอร์ไม่
สามารถตอบสนองการวัดอุณหภูมไิ ด้
83 C, 103 C, 125 C,143 C
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รูปที่ 7 เปรียบเทียบแรงดันไฟฟ้าทีโ่ พร๊บกับอุณหภูมทิ ว่ี ดั ได้ของดิจติ อลเทอร์โมมิเตอร์
รูปที่7 วัดแรงดัน VP2  P1 ของวงจรรูปที่ 5 ที่อุ ณหภูม ิ 20 C,40 C,60 C,80 C,100 C,120 C
และ 140 C จะได้แรงดัน ณ จุด VP2  P1 เท่ากับ 0.652V, 0.603V, 0.564V, 0.508V, 0.454V,
0.406V และ 0.378V ตามลาดับ เสถียรภาพในส่วนการรับรูอ้ ุณหภูมถิ ้าแรงดันต่ ากว่า 0.378 V นัน้
การตอบสนองทางอุณหภูมแิ ปรเปลี่ยนเป็ นแรงดันไฟฟ้านัน้ ไม่สามารถตอบสนองการทางานได้ ผล
ทางอุณหภูมอที่ปรากฏในรูปที่ 6 ตัวเลขแสดงผลทางดิจติ อลจะไม่หยุดนิ่ง อุณหภูมจิ ะเปลี่ยนแปลง
ตลอด เนื่องจากแรงดันเบสกับอิมติ เตอร์ของ Q12N2222 ไม่สามารถรักษาสภาวะการทางานในช่วง
เชิงเส้นและช่วงอิม่ ตัวได้ เมือ่ อุณหภูมมิ คี ่าสูงขึน้ จึงไม่มกี ารรับรูอ้ ุณหภูมไิ ด้ตามจริง
6. สรุป
จากการปรับปรุงเครือ่ งมือวัดเทอร์โมมิเตอร์แบบดิจติ อลทีไ่ ด้สร้างขึน้ อุปกรณ์ทท่ี าหน้าทีเ่ ป็ น
ตัว รับ รู้ท างอุ ณ หภู ม ินั ้น มีข้อ จ ากัด ทางแรงดัน และกระแสที่จ่ า ยให้ กับ ตัว อุ ป กรณ์ เ อง การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในส่ ว นของตัว รับ รู้อุ ณหภูมนิ ั ้น เป็ นทางหนึ่ ง ที่เ พิ่ม ขีด ช่ว งการวัดอุ ณหภูม ิได้สูง ขึ้น
ข้อจากัดที่สาคัญของการวัดอุณหภูมนิ ัน้ อยู่ท่โี ครงสร้างภายในของตัวอุปกรณ์รบั รู้อุณหภูม ิ วิธที าง
หนึ่งอาจต้องเปลีย่ นตัวรับรูอ้ ุณหภูมทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงขึน้ หรือการออกแบบวงจรเข้ามาแก้ไขข้อด้อย
ภายในวงจร เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงขึน้ เครื่องวัดอุณหภูมเิ ป็ นใช้ในท้องตลาด มีการจาแนกตัวรับรู้
อุณหภูม(ิ Sensor) เฉพาะให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็ นอุณหภูมทิ างด้านความร้อนทีต่ ่ าหรือสูงและ
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อุณหภูมคิ วามเย็น ช่วงของความคลาดเคลื่อนในแต่ละย่านการวัดรวมถึงการใช้งานทีถ่ ูกต้อง ตามคู่ มอื
ทีก่ าหนดไว้ ความเหมาะสมของงานนัน้ ทีจ่ ะนาสู่การพิจารณาการซือ้ เครื่องวัดอุณหภูมมิ าใช้งานอย่าง
คุม้ ค่า โดยบทความนี้ได้เสนอให้เห็นขีดจากัดของเครื่องวัดอุณหภูม ิ ข้อด้อยต่างๆในการนาไปใช้งาน
จริงและการปรับปรุงประสิทธิภาพที่เพิม่ ขึน้ แต่ก็มขี อ้ จากัดที่ไม่สามารถวั ดอุณหภูมใิ นสภาวะที่สูงๆ
การเคลื่อนย้ายตัวเครื่องวัดอุณหภูมเิ อง การหาวัสดุมาปิดตัวเครื่องวัดอุณหภูม ิ เพื่อป้องกันสัญญาณ
รบกวนจากภายนอก เป็ นสาเหตุ ให้การวัดอุณหภูมเิ กิดความผิดพลาดได้อ ย่างมาก การปรับแต่ ง
เครือ่ งวัดให้ตรงตามมาตรฐานทาได้ยาก
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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 perconnection 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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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}

(1)

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
bit  1 if || xt - mi || = minj || xt - mj ||
bit  0 otherwise
For all mi, i = 1,…,k
mi  sum over t (bit xt) / sum over t (bit )
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
Preprocessing
Network traffic data

K-mean
Clustering
Algorithm

Network traffic
data for
clustering

Model Clustering for
Network traffic data

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
Attribute

1

2

3

4

5

6

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.
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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
3
4

2
3
4
5

59.00
78.00
49.25
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 oC for another 24 hrs to remove water content. Then, each
group of green specimens was fired at 900 oC 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/cm3 (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 oC 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 oC 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 oC firing process was in the ranges between 20.17-80.60 kg/cm2 (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 oC).
Proportion (% by weight)

Mechanical properties

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

1.55

1.43

1.30

1.27

1.18

80.60

44.96

30.68

25.24

20.17

3

Bulk density (g/cm )
Compressive strength

a*

2

(kg/cm )

2

a* Thai Industrial Standards Institute (TISI:77-2531) Compressive strength is 35 kg/cm [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.

Particle size (µm)
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.

intensity

Q

Q
Q
K

K

Q
Q Q,K Q,K Q,K

Q,K
Q,K

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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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]

800 °C

1000 °C

1200 °C

1250 °C
Secondary mullite

1280 °C

Figure 3. Comparative SEM micrographs for the fired at 800 - 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.
Properties Clay Sample

proportion (%)
Dry Shrinkage

Linear firing Shrinkage (%)
Water absorption (%)

7.00 ± 0.10

800 °C

1000 °C

6.40 ±0.10
10.44 ±0.10

2.10 ±0.10
9.08 ±0.00

1200 °C
7.00 ±0.10
8.70 ±0.05

1250 °C
15.00 ±0.10
7.36 ±0.10

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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Note on Genus Uraria Desv.; The Diversity and their Utilization in Thailand
รายงานเพิ่ มเติ มของพืชสกุลหางกระรอก; ความหลากหลายของพืช
และการใช้ประโยชน์ ในประเทศไทย
วรชาติ โตแก้ว1,* และ ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย2
Worachat Tokaew1,* and Pronom Chantaranothai2
1

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 44000
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, 44000, Thailand
2
ศูนย์วจิ ยั อนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
2
Applied Taxonomic Research Center, Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University,
Khon Kaen, 40002, Thailand
*author for correspondence: E-mail: tokaew9@gmail.com

1

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

บทคัดย่อ
ศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลหางกระรอกและการใช้ประโยชน์ของพืชในประเทศไทย โดยวิธี
ศึกษาจากตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้งในพิพธิ ภัณฑ์พชื ในประเทศไทยและการสารวจในพืน้ ทีต่ ่างๆ ของประเทศ ผล
การศึกษาพบพืชสกุลหางกระรอกทัง้ หมด 14 ชนิด ได้แก่ 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. ในจานวนนี้มี 5 ชนิด นามาใช้เป็ นพืชสมุนไพร ได้แก่ U. acaulis, U.
cochinchinensis, U. crinita, U. lagopodioides and U. picta.
คาสาคัญ: การใช้ประโยชน์ ความหลากหาย สกุลหางกระรอก วงศ์ถวั ่
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1. บทนา
พืชในสกุลหางกระรอกเป็ นพืชสกุล (Uraria Desv.) มีลกั ษณะวิสยั เป็ นพืชล้มลุกหรือไม้พุ่ม มีใบแบบ
ใบประกอบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 1-9 ใบ ช่อดอกแบบช่อกระจะหรือช่อแยกแขนง ดอกมีกลีบเลีย้ ง 5 กลีบ
เชื่อมกันปลายแยก กลีบดอกแยกกัน เกสรเพศผูม้ ี 10 อัน เชื่อมกันแยกเป็ น 2 กลุ่ม เกสรเพศเมียมี 2-9 ออวุล
ผลแบบฝกั มี 1-9 ข้อ แต่ละข้อพับเข้าหากัน พืชสกุลนี้พบประมาณ 8 ชนิด ได้แก่ U. acualis, U. acuminata,
U. cordifolia, U. crinita, U. lagopodioides, U. picta, U. rotundata และ U. rufescens โดยมีการรวบรวม
รายชื่อ ไว้ใ นหนั ง สือ พรรณไม้แ ห่ ง ประเทศไทย [1] พร้อ มทัง้ รายงานชื่อ พ้อ งของแต่ ละชนิ ด แต่ ย ัง ไม่ มี
การศึกษาในรายละเอียดและไม่มรี ปู วิธานระบุชนิดสาหรับประเทศไทย
นอกจากนี้จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่า การศึกษาพรรณพฤกษชาติของกัมพูชา ลาว และเวียดนาม
[2] ได้มรี ายงานพบ U. campanulata (Benth.) Gagnep. ในประเทศไทยอีกหนึ่งชนิดและจากการศึกษา
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งในพิพธิ ภัณฑ์พชื ระดับนานาชาติในประเทศไทยพบ U. cochinchinensis Schindl. เป็ น
พืชรายงานใหม่ (new record) ของประเทศไทย รวมพบพืชในสกุลหางกระรอกทัง้ หมด 10 ชนิด [3] ซึง่ การ
สารวจภาคสนามในทุกภาคของประเทศไทยจะทาให้ทราบจานวนชนิดทีส่ ามารถพบในประเทศไทยได้สมบูรณ์
มากขึน้ และได้ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้ในพืน้ ทีต่ ่างๆ เพิม่ เติมอีกด้วย

2. วิ ธีการศึกษา
ศึกษาความหลากหลายด้านจานวนชนิด โดยศึกษาตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้งในพิพธิ ภัณฑ์พชื ในประเทศ
ไทย ออกสารวจและเก็บตัวอย่างพืชภาคสนามพร้อมทัง้ สัมภาษณ์ขอ้ มูลการใช้ประโยชน์ของพืช รวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร และวิเคราะห์ช่อื วิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปวิธานระบุชนิดในหนังสือพรรณพฤกษชาติของ
กัมพูชา ลาว และเวียดนาม [2]

3. ผลการศึกษา
จากการศึกษาตัวอย่างพันธุไ์ ม้แห้งในพิพธิ ภัณฑ์พชื และการสารวจพืชในประเทศไทยพบพืชสกุลหาง
กระรอกเพิม่ เติมอีก 4 ชนิด รวมเป็ น 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 พืชสองชนิดยังไม่สามารถระบุช่อื ชนิดได้ มี
ลักษณะใบรูปรีแคบจนถึงรูปแถบ ปลายใบเรียมแหลมซึ่งคล้ายกับ U. acuminata มาก มีขอ้ ที่แตกต่างกัน
หลายประการโดยเฉพาะชนิดของขน (trichome) บนอวัยวะต่างๆ เช่น ก้านดอกของ U. acuminata มีขนขน
ตรง ขนต่อม และขนรูปตะขอและมีขนตรงกระจายทัวผล
่ ในขณะทีผ่ ลของ U. sp.1 เรียบไม่มขี น (ชนิดขนบน
ก้านดอกเหมือนกัน) และ U. sp.2 ผลมีขนตรงเหมือนกับ U. acuminata แต่ไม่พบขนรูปตะขอบนก้านดอก
พืชทัง้ สองชนิดเป็ นพืชชนิดใหม่ของไทย ซึง่ ต้องทาการตรวจสอบว่ามีนักอนุ กรมวิธานท่านใดได้ศกึ ษา
และรายงานไว้ในประเทศอื่นๆ หรือไม่ ถ้าพบเคยมีรายงานแล้วก็จะเป็ นพืชรายงานใหม่ของประเทศไทย แต่
ถ้ายังไม่มกี ารศึกษาก็จะเป็ นพืชชนิดใหม่ของโลก (new to science) ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบรายงานครัง้ แรก
(first publication) และตัวอย่างต้นแบบ (type specimen) ของพืชสกุลนี้ทวโลกต่
ั่
อไป
การใช้ประโยชน์พชื สกุลหางกระรอกในประเทศไทยส่วนใหญ่นามาใช้เป็ นพืชสมุนไพรในการแก้พษิ
สัตว์มพี ษิ ต่างๆ แก้ปวดเมื่อย รักษาแผล ฝี และต้มน้าให้สตรีหลังคลอดอาบ (ตารางที่ 1) นอกจากนัน้ ชาวบ้าน
ในภาคอีสานยังนาใบมาใช้กาจัดหนอนในปลาร้า เนื่องจากพืชสกุลนี้สว่ นใหญ่มขี นหลายแบบโดยเฉพาะขนรูป
ตะขอซึ่งทาให้ตัวหนอนติดกับใบและนาออกจากปลาร้าได้ง่าย และบางชนิดมีช่อดอกขนาดใหญ่ สวยงาม
ได้แก่ U. acuminata และ U. crinita เหมาะสาหรับพัฒนาเป็ นไม้ประดับต่อไป
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4. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
พืชสกุลหางกระรอกทีพ่ บรายงานใหม่ทงั ้ 5 ชนิด ได้แก่ U. cochinchinensis, U. lacei, U. poilanei,
U. sp.1 และ U. sp.2 มีการกระจายพันธุ์เพียงบางพืน้ ทีแ่ ละมีจานวนประชากรน้อยมาก โดยเฉพาะ U.
poilanei, U. sp.1 และ U. sp.2 ซึ่งพบเฉพาะที่ เชียงใหม่ บึงกาฬ และนราธิวาส ตามลาดับ ซึ่งหากมี
การศึกษาเพิม่ เติมอาจนาไปสู่การจัดพืช กลุ่มนี้เป็ นพืชในกลุ่มเสี่ยงต่ อการสูญพันธุ์ (rare species) ของ
ประเทศไทย
การใช้ช่อื วิทยาศาสตร์พืชสมุนไพรมีความแตกต่ างจากในปจั จุบนั เล็กน้ อย โดยในพืชชนิด U.
cochinchinensis ซึ่งวงศ์สถิต ฉัว่ กุล และคณะ [5] ได้รายงานใช้ใบต้มน้ าให้สตรีหลังคลอดอาบ ใช้ช่อื ว่า
Urariopsis cordifolia (Wall.) Schindl. (ปจั จุบนั เป็ นชื่อพ้องของ U. cordifolia Wall.) เนื่องจากทัง้ สองชนิดมี
ใบรูปหัวใจและมีช่อดอกแบบช่อแยกแขนงเหมือนกัน และขณะนัน้ ยังไม่มกี ารศึกษาอนุ กรมวิธานของพืชกลุ่ม
นี้ทาให้ไม่มรี ายงานพืชชนิด U. cochinchinensis ในประเทศไทย ทัง้ สองชนิดจึงถูกใช้ช่อื เดียวกัน
นอกจากนี้ นันทวัน บุญยะประภัศร และอรนุ ช โชคชัยเจริญพร [4] ยังได้ใช้ช่อื U. macrostachya
Wall.และ U. crinita แทนชื่อ U. crinita และ U. acaulis ตามลาดับ ทีใ่ ช้ในปจั จุบนั (เปรียบเทียบจากลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์และภาพประกอบทีไ่ ด้รายงานไว้ค่กู บั ชื่อชนิดและสรพคุณทางสมุนไพร) เนื่องจากขณะนัน้
ยังไม่มรี ูปวิธานระบุชนิด (dichotomous Key) ของพืชในสกุลนี้ ดังนัน้ การศึกษาอนุ กรมวิธานเพื่อทราบชื่อ
ชนิ ด ที่ถู ก ต้อ งและสร้า งรู ป วิธ านเพื่อ ใช่ ใ นการระบุ ช่ือ วิท ยาศาสตร์จึง เป็ น พื้น ฐานที่ส าคัญ ต่ อ การน าไป
ประยุกต์ใช้ดา้ นอื่นๆ ต่อไป

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ผลงานวิจ ัยนี้ ไ ด้ร ับ ทุ นสนับ สนุ น จากโครงการพัฒ นาองค์ค วามรู้แ ละศึก ษานโยบายการจัด การ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ซึง่ ร่วมจัดตัง้ โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั และศูนย์พนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ BRT R_150008 และขอขอบคุณศูนย์วิจยั อนุ กรมวิธาน
ประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานวิจยั ครัง้ นี้

เอกสารอ้างอิ ง
[1] ส่วนพฤกษศาสตร์ปา่ ไม้ สานักวิชาการปา่ ไม้ กรมปา่ ไม้. 2544. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิต-ิ
นันทน์ ฉบับแก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2544. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ, ประชาชน.
[2] van Thuân, N., Dy Phon, P. and Niyomdham, C. 1987. Leguminosae-Papilionoideae. In: Flore du
Cambodge du Laos et du Viêtnam. Ph. Morat (Eds.), vol. 30, pp.95-116. Paris, Muséum National
D’Histoire Naturelle.
[3] วรชาติ โตแก้ว และ ประนอม จันทรโณทัย . 2551. พืชสกุลหางกระรอก (Uraria Desv.) ในประเทศไทย.
ใน: รายงานการประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่ง ประเทศไทย ครัง้ ที่ 2, 26-28 มีนาคม 2551, ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ประนอม จันทรโณทัย และ พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
(บรรณาธิการ), หน้ า 103-112, จัดพิมพ์โดยศูน ย์วิจยั อนุ กรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น และโครงการพัฒนาองค์ความรู้แ ละศึกษานโยบายการจัด การ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย : ขอนแก่น, โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
[4] นันทวัน บุญยะประภัศร และอรนุช โชคชัยเจริญพร. 2543. สมุนไพร ไม้พน้ื บ้าน (5). กรุงเทพฯ,
ประชาชน.

757

[5] วงศ์สถิต ฉัวกุ
่ ล พร้อมจิต สอนลัมพ์ วิชติ เปานิล และรุ่งรวี เต็มศิรเิ ลิศกุล. 2539. สมุนไพรพืน้ บ้านล้านนา.
กรุงเทพฯ, อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิเคชัน.
[6] จุรายุพนิ จันทรประสงค์ พร้อมจิต สอนลัมพ์ วงศ์สถิต ฉัวกุ
่ ล และสมภพ ประธานธุรารักษ์. 2543. กกยา
อีสาน. กรุงเทพฯ, อัมรินทร์พริน้ ติง้ แอนด์พบั ลิเคชัน.
[7] เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สมุนไพรในอุทยานแห่งชาติภาคอีสาน. กรุงเทพฯ, สามเจริญพาณิชย์.
[8] วุฒิ วุฒธิ รรมเวช และธนศักดิ ์ วุฒธิ รรมเวช. 2540. สารานุกรมสมุนไพร. กรุงเทพฯ, โอเดียนสโตร์.
ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์พชื สกุลหางกระรอกในประเทศไทย
ลาดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

การนามาใช้ประโยชน์

ส่วนที่ใช้

1

U. acualis

1. แก้พษิ งูและสัตว์กดั ต่อย [4, 8]

ราก

2

U. cochinchinensis

1. ต้มให้สตรีหลังคลอดอาบ [5]

ใบ

3

U. crinita

1. ต้มน้าผสมกับรากแกลบหนู กาสามปี กใหญ่ กาสามปี ก
เล็ก และโมกมันรักษาอาการทางประสาท [6]
2. ฝนกับน้าปูนใสทารักษาฝี [6]
3. ผสมหัวข้าวเย็น ต้มน้าดื่มแก้ปวดเมื่อย [6]
4. ตาละเอียดพอกแผลฟกช้า (ชาวเขาอาข่า-เชียงราย)
5. กาจัดหนอนในปลาร้า (ขอนแก่น, สกลนคร, มุกดาหาร)
1. แก้พษิ งูและสัตว์กดั ต่อย [4]
2. ฝนกับน้าปูนใสทารักษาฝี [6-7]
3. ต้มน้าดื่มบารุงกาลัง แก้ปวดเมื่อย (เชียงราย)
1. แก้พษิ งูและสัตว์กดั ต่อย [4]
2. กาจัดหนอนในปลาร้า (สกลนคร)

4

U. lagopodioides

5

U. picta
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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
1. Neottioideae
Tropida curculigoides Lindl.

Flowering period

Ecology

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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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.
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
พืน้ ฐาน 2) การออกแบบโครงร่างหลักสูตร 3) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร 4) การทดลองใช้
หลักสูตรและ 5) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ทีส่ มัครใจเข้ารับการพัฒนา จานวน 35 คน เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรม แบบ
ประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรูด้ า้ นไอซีที แบบบันทึกผลการฝึกทักษะปฏิบตั แิ ละแบบ
ประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า
1. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี 11 หน่วย
2. ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรม มี
ความเหมาะสมมาก ( X = 4.45 , SD. = 0.213) และมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น (IOC = 0.80-1.00)
3. ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 81.36 / 89.33 เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดไว้ 80 / 80
4. ทักษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีทขี องผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 79.04 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
ร้อยละ 75.00
5. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรม ของกลุ่มตัวอย่าง อยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.29, SD. = 0.57)
คาสาคัญ : หลักสูตรฝึกอบรม , สมรรถนะด้านไอซีที , ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, เครือข่ายสังคมออนไลน์
_______________________
1
2
3
4

นักศึกษา ปรัชญาดุฎบี ณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต(คอมพิวเตอร์ศกึ ษา) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
การศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต( วิจยั และประเมินผลการศึกษา ) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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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
Ph.D. (Computer Education) Faculty of Information Technology, Rajabhat Mahasarakham University
3
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1. บทนา
ปจั จุบนั การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ทัง้ การใช้ในระดับ
ส่วนบุคคลไปจนถึงการประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเยาวชนเพื่อให้รเู้ ท่าทันเทคโนโลยีท่ี
เปลีย่ นแปลงไปจึงเป็ นหน้าทีข่ องภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดกรอบ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (IT 2020) มีมาตรการด้านการ
พัฒนาความรู้ ไอซีที แก่แรงงานและบุคคลทัวไป
่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานได้แก่ (1) กาหนดให้สถาบันการศึกษา
ต้องนา ไอซีที มาใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิม่ มากขึน้ และให้มหี ลักสูตรหรือเนื้อหาเกีย่ วกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้ ไอซีที ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงผลกระทบของ ไอซีที ต่อสิง่ แวดล้อมในชัน้ เรียนทุก
ระดับ (2) ปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมและมัธยมศึกษา โดยให้เพิม่ เนื้อหาทีเ่ ป็ นการ
เสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ไอซีที ทีเ่ หมาะสมกับการเรียนรู้ การดารงชีวติ และการจ้างงานในศตวรรษที่ ๒๑
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และ(3) กาหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดให้มกี ารทดสอบความรูด้ า้ น ไอซีที พืน้ ฐาน (Basic ICT
literacy) สาหรับนักเรียน ก่อนจบการศึกษา(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, 2554 : 3 - 26) รวมทัง้
กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในฐานะทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยตรง ได้เตรียมการเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ด้วยการกาหนดแผนแม่บทด้านไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2554-2556 ให้มกี ารประยุกต์ใช้ไอซีทที วทั
ั ่ ง้ สังคมโดยอาศัยการศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554 : 4-5) และกาหนด
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อยกระดับการเรียนการสอน มีจุดเน้นเพื่อ
การอบรมครูในโรงเรียนให้สามารถประยุกต์ใช้ไอซีทเี ป็ นเครื่องมือในการเรียนรูข้ องนักเรียน ให้สามารถจัดการเรียนการสอน
เพื่อการเรียนรู(้ Teaching for Learning) โดยให้ผเู้ รียนเรียนรูแ้ ละเกิดองค์ความรูด้ ว้ ยการใช้ไอซีทเี ป็ นเครื่องมือตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2553 : 3-5) ชีใ้ ห้เห็นความสาคัญ
ของการนาไอซีทมี าใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จากการศึกษาพบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษา ไม่ให้การสนับสนุนนโยบายด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนรู้
(สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน, 2553 : 55) ซึง่ สอดคล้องกับ ผลสรุปของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่
สรุปผลการดาเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรปู การศึกษา (พ.ศ.2542-2552) ในประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาพบว่าผูบ้ ริหารส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์(Hardware) มากกว่าการนาเนื้อหาสาระในสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Software)ไปใช้ในการเรียนการสอนและการพัฒนาผูส้ อนให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพียงพอในการนา
เทคโนโลยีไปใช้พฒ
ั นาสือ่ การเรียนการสอนและจัดกระบวนการเรียนรู้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 46-47)
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาในฐานะเป็นบุคคลสาคัญทีส่ ดุ ในระบบการนาองค์การ เพราะการนาองค์การเป็ นกลไกในการบริหาร
จัดการการศึกษาของไทย จึงควรได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรู้ ทักษะและเจตคติดา้ นไอซีทหี รือพัฒนาให้มสี มรรถนะด้านไอซี
ทีทเ่ี พียงพอ เพื่อให้การบริหารการศึกษาถูกต้องแม่นยา และทีส่ าคัญเป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถช่วยลดภาระงานของผูบ้ ริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี (เอกชัย กีส่ ขุ พันธ์, 2553 : 14-15)
จากการศึกษาเอกสารเกีย่ วกับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลในด้านต่างๆ ทาให้ทราบว่าการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ให้มสี มรรถนะด้านไอซีที จะช่วยให้ผบู้ ริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะและเจตคติทด่ี ตี ่อไอซีที สามารถใช้
ไอซีที เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มากขึน้ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์การส่วน
ใหญ่จะเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องการฝึกอบรม(กัญญามน อินหว่าง, 2554) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทผี บู้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จึงมีความความสาคัญและจาเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทีใ่ ช้
เทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบการ
บรรยายและสาธิตของวิทยากร และทีมวิทยากรพีเ่ ลีย้ ง(Mentor team) ซึง่ จะตอบสนองต่อความแตกต่างของผูเ้ ข้าอบรม
เนื้อหาสาระทีเ่ น้นทัง้ ความรู้ ทักษะและเจตคติ รวมทัง้ ข้อจากัดของระยะเวลาการฝึกอบรม(ดวงใจ ศุภสารัมภ์, 2555) ผูว้ จิ ยั
จึงพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
เพื่อนาไปใช้ทดลองจริงกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์
2. เครือ่ งมือและวิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ ประกอบด้วยขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐานสาหรับใช้ในการวางแผนการสร้างหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ1) ศึกษา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุตตล แผนงาน นโยบายและเป้าหมายด้านการพัฒนาไอซีที
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เพื่อการศึกษาของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2) นาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีผ่ วู้ จิ ยั ศึกษาและพัฒนาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จานวน 6 องค์ประกอบ 48 ตัวชีว้ ดั (Pramote Wangsa-ard, 2011 : 55) วิเคราะห์ความจาเป็ นตามแผนงาน นโยบายและ
เป้าหมายด้านไอซีทสี าหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ขัน้ ตอนที่ 2 การออกแบบโครงร่างหลักสูตร
การออกแบบโครงร่างหลักสูตร แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การกาหนดโครงร่างหลักสูตร การดาเนินการใน
ั
ขัน้ ตอนนี้ เป็ นการนาผลการวิเคราะห์จากขัน้ ตอนที่ 1 มาเขียนเป็ นโครงร่างหลักสูตรประกอบด้วยสภาพปญหาและความ
จาเป็ นของหลักสูตร จุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมฝึกอบรม สือ่ การฝึกอบรม การวัดและประเมินผล 2) การสร้าง
เครื่องมือประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยแบบประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตร แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร
ดาเนินการโดยนาโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมและเครื่องมือประเมินหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านการ
บริหารสถานศึกษา จานวน 2 คน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาหลักสูตร จานวน 2 คน และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านไอซีที จานวน 1 คน
พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรและความสอดคล้องของเครื่องมือประเมินหลักสูตร
ฝึกอบรม จากนัน้ นามาวิเคราะห์ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรและ
เครื่องมือประเมินหลักสูตร พร้อมทัง้ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรและเครื่องมือหลักสูตร ให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ขัน้ ตอนที่ 4 การทดลองใช้หลักสูตร
เป็ นการนาหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตร และคุณภาพของเครื่องมือหลักสูตร แบ่งการ
ดาเนินงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ 1) การศึกษานาร่อง (pilot study) เพื่อตรวจสอบความเป็ นไปได้ในการใช้หลักสูตร กลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 จานวน
12 คน แบ่งเป็ นการศึกษาแบบกลุ่มเล็ก 1:1 จานวน 3 คน และแบบกลุ่มใหญ่ จานวน 9 คน 2) การทดลองใช้หลักสูตร เพื่อ
หาประสิทธิภาพของหลักสูตรและคุณภาพของเครื่องมือหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ขอนแก่น ร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ ทีส่ มัครใจเข้ารับการอบรม จานวน 35
คน วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหลักสูตรตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 และหาคุณภาพของเครื่องมือหลักสูตร
ขัน้ ตอนที่ 5 การประเมิ นผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึ กอบรม
เป็ นการประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1 ถึงขัน้ ตอนที่ 4 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้ได้
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับ
สมบูรณ์ และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์จริงต่อไป
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั ประกอบด้วย
1. คู่มอื หลักสูตรสาหรับวิทยากร และคู่มอื ประกอบการฝึกอบรมสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรม ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
2. หลักสูตรการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
3. เครื่องมือวัดสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นเครื่องมือทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน 3
ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความรูด้ า้ นไอซีที แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และแบบบันทึกผลการปฏิบตั ทิ กั ษะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. แบบประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวัดสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
5. แบบสอบถามประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม
6. แบบประเมินความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม
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3. ผลการวิจยั
1. ผลการศึกษาและวิ เคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐาน
ผลจากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน เพื่อกาหนดเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน จากองค์ประกอบสมรรถนะด้านไอซีที 6 ด้าน 48
ตัวชีว้ ดั ได้เนื้อหาด้านไอซีที ทีจ่ ะนาไปสร้างหลักสูตรฝึกอบรม จานวน 11 หัวเรื่อง ได้แก่ 1. การสือ่ สารด้วย จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 2. การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต(Search Engine) 3. การใช้งานสือ่ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
เพื่อการสือ่ สาร ได้แก่ Smart Phone 4. เทคโนโลยี Web 2.0 และการสร้างสังคมออนไลน์ (social network) 5. ซอฟต์แวร์
ประยุกต์เพื่อการเรียนการสอน เช่น ระบบ E-Library , E-Learning หรือe-Book 6. การใช้งานสือ่ อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์
สมัยใหม่เพื่อการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แท็บเล็ต 7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ไอซีที ในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 8.
ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการบริหารสถานศึกษา 9. พรบ.และความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 10. นโยบาย/แผนงานด้าน
ไอซีทภี าครัฐ และ11.ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
2. ผลการออกแบบโครงร่างหลักสูตร
ั
ผลการออกแบบโครงร่างหลักสูตร ได้องค์ประกอบของหลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย สภาพปญหาและความ
จาเป็ น จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หน่วยการฝึกอบรม จานวน 11 หน่วย แต่ละหน่วยฝึกอบรมประกอบด้วย จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม เนื้อหาสาระของหลักสูตร กิจกรรมและวิธกี ารอบรม สือ่ ประกอบการอบรม การวัดและเมินผล
ผลการออกแบบเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการฝึกอบรม โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ www.ning.com
ประกอบด้วยระบบสมาชิก(Members) การเข้าใช้งานกลุ่มหลักสูตรฝึกอบรม(Groups) การเข้าใช้งานหน่วยฝึกอรม(Forum)
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การสนทนาแลกเปลีย่ นเรียนรู(้ Discussion) และการประเมินผลประจาหน่วยฝึกอบรม
3. ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร
ผลการประเมินความสอดคล้องและความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ สรุปได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม
รายการประเมิน
X

1. ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม
2. ด้านรูปแบบการฝึกอบรม
3. ด้านการจัดกิจกรรมอบรมและเครื่องมือ
4. ด้านการส่งเสริมสมรรถนะด้านไอซีที
รวม

4.56
4.60
4.28
4.38
4.45

ความเหมาะสม
SD ความหมาย
0.219 มากทีส่ ดุ
0.200 มากทีส่ ดุ
0.109 มาก
0.167 มาก
0.213 มาก

ความสอดคล้อง
IOC
ความหมาย
0.8-1.0
สอดคล้อง
0.8-1.0
สอดคล้อง
0.8-1.0
สอดคล้อง
1.0
สอดคล้อง
0.8-1.0
สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ในด้านรูปแบบการฝึกอบรม( X = 4.60, SD.=
0.200) และด้านตัวหลักสูตรฝึกอบรม( X = 4.56 , SD. = 0.219) ตามลาดับ โดยภาพรวม หลักสูตรฝึกอบรมมีความ
เหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.45 , SD. = 0.213) และมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น (IOC = 0.80-1.00)
4. ผลการทดลองใช้หลักสูตรฝึ กอบรม
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์หาประสทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม
แบบทดสอบ/ประเมิ น
ระหว่างการอบรม (E1)
หลังการอบรม(E2)

คะแนนเต็ม

X

ร้อยละ

110
30

89.5
26.8

81.36
89.33
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จากตารางที่ 2 ผลคะแนนทีไ่ ด้จากการประเมินผลระหว่างอบรม (E1) มีค่าเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 81.36 ของ
คะแนนต็ม และผลคะแนนทีไ่ ด้จากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มีค่าเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 89.33 ของคะแนนเต็ม แสดงว่า
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรม มีค่าเท่ากับ 81.36/89.33 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื E1/E2 = 80/80
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูผ้ ่านการประเมินผลการฝึกทักษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีที
กิจกรรมฝึกทักษะ

จานวนทัง้ หมด

จานวนผ่าน

ร้อยละ

1. การสือ่ สารด้วย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

35

35

100.00

2. การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต(Search Engine)

35

26

74.29

3. เทคโนโลยี Web 2.0 และการสร้างสังคมออนไลน์
(social network)

35

24

68.57

4. การใช้งานสือ่ อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ แท็บเล็ต

35

30

85.71

5. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อการบริหารสถานศึกษา

35

24

68.57

6.ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

35

27

77.14

210

166

79.04

รวม

จากตารางที่ 3 ทักษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีทขี องผูเ้ ข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 75.00 จานวน 3
ด้านคือ ด้านการสือ่ สารด้วย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ด้านการใช้งานสือ่ อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ แท็บเล็ต และด้านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ทักษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีทผี ่านเกณฑ์คดิ เป็ นร้อยละ 79.04 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ร้อยละ 75.00
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน
รายการประเมิน

X

ด้านวิทยากร
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
ด้านหลักสูตรการอบรม/กระบวนการอบรม
รวม

4.51
4.11
4.20
4.34
4.29

SD
0.321
0.513
0.643
0.213
0.572

ความหมาย
มากทีส่ ดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี อง
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมากทุกรายการประเมิน ยกเว้นด้านวิทยากร ผูร้ บั
การอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ ในภาพรวมผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนา
สมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก ( X = 4.29, SD. = 0.57)
5. การประเมิ นผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึ กอบรม
นาผลการพัฒนาหลักสูตรตัง้ แต่ขนั ้ ตอนที่ 1 ถึงขัน้ ตอนที่ 4 มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ ตลอดจน
ข้อค้นพบจาการทดลองใช้หลักสูตร เพื่อให้ได้หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ฉบับสมบูรณ์ และนาไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างในสถานการณ์จริงต่อไป
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4. สรุปและอภิ ปรายผล
การวิจยั เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐานผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ แบ่งการดาเนินการเป็ น 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูลพืน้ ฐาน 2) การออกแบบ
โครงร่างหลักสูตร 3) การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของโครงร่างหลักสูตร 4) การทดลองใช้หลักสูตรและ 5) การ
ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีส่ มัครใจเข้า
รับการพัฒนา จานวน 35 คน เครื่องมือวิจยั ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมหลักสูตรฝึกอบรม แบบประเมินความ
สอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรูด้ า้ นไอซีที แบบบันทึกผลการฝึกทักษะปฏิบตั แิ ละแบบประเมินความ
พึงพอใจทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มี 11 หน่วยการอบรม ซึง่ เป็ นไปตามผลการวิเคราะห์เนื้อหาด้านไอซีที จากองค์ประกอบสมรรถนะด้าน
ไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน ทีป่ ราโมทย์ วังสะอาด(Pramote Wangsa-ard, 2011) ได้ศกึ ษาและพัฒนาเอาไว้
2. ความเหมาะสมและความสอดคล้องของหลักสูตรฝึกอบรม ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมใน
ภาพรวม มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.45 , SD. = 0.213) และมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น (IOC = 0.801.00) จึงนาไปใช้ทดลองได้โดยไม่มกี ารปรับปรุง
3. ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมเท่ากับ 81.36 / 89.33 เป็ นไปตามเกณฑ์กาหนดไว้ 80 / 80 สรุปได้ว่า
หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีผ่ วู้ จิ ยั
สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 = 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ สามารถนาไปใช้ในการฝึกอบรมได้ตามวัตถุประสงค์
4. ทักษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีทขี องผูเ้ ข้ารับการการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 75.00 จานวน 3 ด้านคือ ด้าน
การสือ่ สารด้วย จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)(ร้อยละ100.00) ด้านการใช้งานสือ่ อุปกรณ์อเิ ลกทรอนิกส์สมัยใหม่เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ ได้แก่ แท็บเล็ต(ร้อยละ 85.71) และด้านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ(ร้อยละ 77.14) เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวม พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะปฏิบตั ดิ า้ นไอซีทผี ่านเกณฑ์คดิ เป็ นร้อยละ 79.04 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ร้อยละ
75.00 ถือว่าหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
ทต่ี งั ้ ไว้ สามารถนาไปใช้พฒ
ั นาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
์
พืน้ ฐานตามวัตถุประสงค์ได้
5. ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ อยู่ในระดับมากทุกรายการ ยกเว้นด้านวิทยากรทีผ่ รู้ บั การอบรมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณาในภาพรวม ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก ( X = 4.29, SD. = 0.57)
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A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF SCHOOL PREPARATION MODEL FOR INSTRUCTIONAL
BY TABLET COMPUTER IN SCHOOL UNDER THE OFFICE BASIC EDUCATION COMISSION
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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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กรอบแนวคิดเรื่ องรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

A Conceptual Framework of School Preparation Model for Instructional
by Tablet Computer in School under The Office Basic Education Commission
วีระศักดิ์ ปั ตตาลาโพธิ์ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี ผศ.ดร.พิสุทธา อารี ราษฎร์ ผศ.ดร.วิทยา อารี ราษฎร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประเทศไทย
e-mail : w_pattalapo@hotmail.com mobile: 08-9722-3545
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ มีเพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรู ปแบบการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนใน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการศึกษาบทความ เอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู้ อนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา แล้วนาผลการศึกษามาสังเคราะห์
รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาล การบริ หารจัดการสถานศึกษา (4 Ms) และ
ความสาคัญของเทคโนโลยีต่อการยกระดับการเรี ยนรู้ ส่ วนที่ 2 การวางแผนการบริ หารจัดการ
ด้วย PDCA Model ส่ วนที่ 3 รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยการบริ หารจัดการด้านคน (Man) วัสดุอุปกรณ์ (Material)
งบประมาณ (Money) การจัดการ (Management) แล้วนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
รองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห์ข้ ึนเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 สามารถนารู ปแบบที่
สังเคราะห์ข้ ึนไปนาสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
KEYWORD : การเตรี ยมความพร้อม คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
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1. บทนำ
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสาร
โครงการ One Tablet per Child โดยการแจกคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555, 3) เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ซึ่ งเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล โดยเริ่ มทดลองดาเนินการใน
โรงเรี ยนนาร่ องสาหรับระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ควบคู่กบั การเร่ งพัฒนา
เนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสู ตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบ
อินเทอร์ เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริ การในสถานศึกษาที่กาหนดโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
(อรนุช กนกสิ ริรัตน์. 2554 : 10-28) เพื่อส่ งเสริ มการจัดการศึกษาและส่ งเสริ มการยกระดับ
การเรี ยนรู ้โดยใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ ดังนั้นโรงเรี ยนจึงจาเป็ น
อย่างยิง่ ที่จะต้องมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
จากสถานการณ์ดงั กล่าวจะเห็นได้ชดั เจนว่านโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาเป็ นปั จจัยและเป็ นมิติสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ให้กา้ ว
สู่ ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนรู ้ของสังคมโดยรวมและจะเป็ นมิติจองการสร้างกระบวนทัศน์ เพื่อ
นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญภายใต้การศึกษา
ในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สอง (สุ รศักดิ์ ปาเฮ. http://www.kan1.go.th/tablet-foreducation.pdf) ดังนั้นสถานศึกษาทุกแห่งในทุกสังกัด จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งเตรี ยมการรองรับ
สิ่ งที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว ในการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษา จะต้องเตรี ยมการบริ หาร
ทรัพยากรหรื อปัจจัยทางการศึกษา ซึ่งเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการดาเนินงานขององค์การ
ให้สาเร็ จได้ คือการบริ หารจัดการ 4 Ms (ฐิตารี ย ์ วิลยั เลิศ. 2554) ได้แก่ คน (Man) วัสดุส่ิ งของ
(Material) เงิน (Money) และการจัดการ (Management) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการในประเด็นดังกล่าวให้มีความพร้อมเพื่อรองรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากที่สุด ซึ่ ง
จะต้องมีเทคนิคในการดาเนินการโดยใช้วงจรบริ หารงานคุณภาพ (สานักงานกิจการนักศึกษา.
http://www.sit.sru.ac.th/IT/PDCA.pdf) ของ Deming หรื อ (PDCA Model) ซึ่ งมีข้ นั ตอนที่
สาคัญ คือ วางแผน (Plan) ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุ งให้เหมาะสม (Action) เป็ นแนวทางในการดาเนินการเตรี ยมความพร้ อม
จากสภาพการณ์ขา้ งต้น สถานศึกษาเป็ นหน่วยงานที่สาคัญที่สุดที่จะต้องนานโยบาย
ดังกล่าวสู่ การปฏิบตั ิ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาและพัฒนารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมในการ
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จัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์
กรอบแนวคิดของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ มีวิธีการดาเนินการวิจยั ออกเป็ นขั้นตอน ดังนี้
2.1 ศึกษาบทความ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง การวิจยั ครั้งนี้ผวู้ ิจยั ได้ศึกษา
บทความ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมและงานวิจยั ทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดตามรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการ
จัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ซึ่ งมีหวั ข้อดังต่อไปนี้ 1) นโยบายการนา
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตเป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการสอน 2)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริ หารจัดการสถานศึกษา 3) การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา 4) แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 5) แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 6) รู ปแบบการ
สื่ อสารข้อมูลในระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 7) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 8) การ
พัฒนารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ 9) แนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนารู ปแบบ และ 10) การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม นอกจากนี้ได้สอบถามและ
สัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู้ อนเกี่ยวกับองค์ประกอบของการเตรี ยมความ
พร้อมของสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
2.2 สังเคราะห์กรอบแนวคิดของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมขั้นต้น ผูว้ จิ ยั ได้ร่าง
รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
สังเคราะห์จากการศึกษาบทความ เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 กาหนดกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมิน
ความเหมาะสมรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 1) เป็ นนักบริ หารระดับสู งในหน่วยงานที่กาหนดนโยบาย 2) เป็ นนักวิชาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาหลักสู ตร และ 3) เป็ นศึกษานิเทศก์หรื อนัก
ปฏิบตั ิในหน่วยงานทางการศึกษา จานวน 5 คน
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2.4 สัมมนากลุ่มย่อยผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และรับข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.5 ปรับปรุ ง แก้ไขและสรุ ปผล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุ งรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อม
เพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
และทาเป็ นแผนภูมิกรอบแนวคิด พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบแผนภูมิ
3. ผลกำรวิจัย
แผนภูมิรูปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังแผนภูมิที่ 1
นโยบายการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต

แนวคิดด้านการบริ หาร

ความสาคัญของเทคโนโลยี

เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนการ

จัดการการศึกษา (4 Ms)

ที่มีต่อการยกระดับเรี ยนรู ้

สอน
การวางแผนเพื่อการบริ หารจัดการของ
Deming Model (PDCA)

รู ปแบบกำรเตรียมควำมพร้ อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สำหรับโรงเรียนใน
สั งกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
กำรบริ หำรจัดกำรและคุณภำพของกำรบริหำรจัดกำรตำมรู ปแบบ 4 ด้ ำน (4 Ms)
ด้ ำนคน (Man)
- ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
- ครู ป.1
- ครู ผสู ้ อน
- จนท.ดูแลระบบ
- นักเรี ยน ป.1
- ผูป้ กครองนักเรี ยน
ป.1

ด้ ำนอุปกรณ์
(Material)
- ห้องปฏิบตั ิการ โต๊ะ
เก้าอี้ พรม
- ตูเ้ ก็บแท็บเล็ต
- ไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟ
- อินเทอร์เน็ต
- Access Point

ด้ ำนงบประมำณ
(Money)
- ค่าจัดการอบรม 6
หลักสูตร
- ค่าดาเนินการติดตั้ง
อุปกรณ์ต่าง ๆ

PDCA Model
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ด้ ำนกำรจัดกำร
(Management)
-การใช้แท็บเล็ตให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
-การดูแลรักษาเครื่ อง
แท็บเล็ต
-การจัดการเครื อข่าย
อินเทอร์เน็ต

5
รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบส่ วนต่าง ๆ
ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ประกอบด้วย 1) จากการที่รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารโครงการ One Tablet per Child โดยการแจกคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้นกั เรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ซึ่ งเป็ นนโยบายเร่ งด่วนของรัฐบาล โดยเริ่ มทดลองดาเนินการใน
โรงเรี ยนนาร่ องควบคู่กบั การเร่ งพัฒนาเนื้ อหาที่เหมาะสมตามหลักสู ตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต รวมทั้งจัดทาระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริ การในสถานศึกษาที่
กาหนดโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย 2) แนวคิดด้านการบริ หารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจะต้องเตรี ยมการ
บริ หารทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยูไ่ ปพร้อม ๆ กันทั้งระบบ ซึ่ งปัจจัยหรื อทรัพยากรทาง
การศึกษา หมายถึงสิ่ งที่เป็ นตัวกลางหรื อสิ่ งที่เป็ นเครื่ องช่วยในการดาเนินงานขององค์การ
สาเร็ จได้ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สาคัญคือ 4 Ms ได้แก่ คน (Man) วัสดุส่ิ งของ (Material) เงิน
(Money) และการจัดการ (Management) เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมากที่สุด 3) ความสาคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อการยกระดับการ
เรี ยนรู ้ เนื่ องจากความเจริ ญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทาให้การผลิตสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่ อดิจิทลั (Digital) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนมีมากขึ้นด้วย ซึ่ งจะทาให้เนื้ อหาที่
เรี ยนมีความน่าสนใจ นักเรี ยนมีความเข้าใจมากขึ้นและเร็ วขึ้นด้วย
ส่ วนที่ 2 การวางแผนเพื่อการบริ หารจัดการโดยใช้ วงจรคุณภาพ (PDCA Model) ซึ่ง
มีข้ นั ตอนที่สาคัญ คือ วางแผน (Plan) ลงมือปฏิบตั ิตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check)
และการปรับปรุ งให้เหมาะสม (Action) เป็ นแนวทางในการดาเนินการเพื่อเตรี ยมความพร้อม
ส่ วนที่ 3 รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นการ
การบริ หารจัดการทรัพยากรการบริ หาร (4 Ms) โดยใช้ PDCA Model เป็ นแนวในการดาเนินการ
ประกอบด้วย 1) ด้านคน (Man) ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ป.1 ครู ผสู้ อน
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 และ ผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 1 2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ประกอบด้วย ห้องปฏิบตั ิการ โต๊ะ เก้าอี้ พรม ตูเ้ ก็บ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ระบบไฟฟ้ า ปลัก๊ ไฟสาหรับชาร์จ ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต เครื่ อง
กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) 3) ด้านงบประมาณ (Money) ประกอบด้วย
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ค่าดาเนินการอบรมบุคลากรทุกหลักสู ตร ค่าดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 4) ด้านการ
บริ หารจัดการ (Management) ประกอบด้วย การจัดการเรื่ องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด และ การดูแลรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้สามารถใช้งานได้ และ
การจัดการเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
จากการสัมมนากลุ่มย่อยผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อการประเมินความเหมาะสมของ
รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ใน
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรากฏว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 ดังตารางที่ 1
ที่

รายการประเมิน

SD

1

ด้านรู ปแบบ

เฉลี่ย
4.60

2

ด้านการจัดการบุคลากร (Man)

4.60

0.49

3

ด้านวัสดุ/อุปกรณ์ (Material)

4.60

0.51

4

ด้านงบประมาณ (Money)

4.60

0.52

5

ด้านการบริ หารจัดการ (Management)

4.80

0.49

4.62

0.49

รวมเฉลี่ย

0.46

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับ
การจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต
นอกจากนี้ผเู ้ ชียวชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่าให้นารู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อ
รองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปนาสู่ การปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความพร้อมในสถานศึกษา
เพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมีประสิ ทธิภาพสู งขึ้นต่อไป
4. สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กรอบแนวคิดของรู ปแบบการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัด
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษาบทความ เอกสาร และงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ผลการวิจยั ได้รูปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประกอบด้วย ส่ วนที่ 1 ประกอบด้วยนโยบายขอรัฐบาล การบริ หารจัดการสถานศึกษา
(4 Ms) และความสาคัญของเทคโนโลยีต่อการยกระดับการเรี ยนรู้ ส่ วนที่ 2 การวางแผนการ
บริ หารจัดการด้วย PDCA Model ส่ วนที่ 3 รู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการ
เรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โดยการบริ หารจัดการด้านคน (Man) วัสดุอุปกรณ์
(Material) งบประมาณ (Money) การจัดการ (Management) แล้วนารู ปแบบการเตรี ยมความ
พร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต สาหรับโรงเรี ยนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สังเคราะห์ข้ ึนเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญและผลการ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดการเรี ยนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.62 สามารถนารู ปแบบที่
สังเคราะห์ข้ ึนไปนาสู่ การปฏิบตั ิต่อไป
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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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ผลการส่งเสริมเพือ่ พัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1
ในการจัดการเรียนรูด้ ้วยคอมพิ วเตอร์แท็บเล็ต โดยใช้เทคนิ คเพื่อนคู่คิด
รัตนะ บุตรสุรนิ ทร์1, ดร.สุรตั น์ ดวงชาทม2, ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์3, ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์4
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประเทศไทย
e-Mail : r_ butsurin@hotmail.com Mobile: 08-9840-4214

ABSTRACT
การวิจ ัย ครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ 1) พัฒ นาหลัก สูตรการส่ ง เสริมเพื่อ พัฒ นาครูผู้ส อนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 ในการจัด การเรีย นรู้ด้ว ย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ และ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประชากร ได้แก่ ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จานวน 250 คน คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์คอื เป็ นผู้ สมัครเข้า
ร่วมการพัฒนา จานวน 10 คน พร้อมนักเรียนทีค่ รูคดั เลือกจานวน คนละ 2 คน รวมทัง้ หมด 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ครูผู้สอนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 12) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) แบบวัดความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ใี ช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า
1) การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 1.1) จุดประสงค์หลักสูตร ได้แก่ ครูสามารถออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรู้โดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกัน
เรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ โดยนาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาเป็ นเครื่องมือประกอบการออกแบบการเรียนรู้ สู่การจัดการเรียนการสอน 1.2) หลักสูตร
ประกอบด้วยกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ 1.1.1) กิจกรรมการสร้างความตระหนัก 1.1.2) กิจกรรมการเรียนรู้แอพพลิเคชัน่ 1.1.3)กิจกรรมการสะท้อนผลครัง้
ที1่ 1.1.4) กิจกรรมการออกแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ 1.1.5) กิจกรรมการนาเสนอผลงาน 1.1.6) กิจกรรมการสะท้อนผลครัง้ ที่2 1.1.7)
กิจกรรมการปรับสู่สภาพจริง และ 1.1.8) กิจกรรมการสะท้อนผลครัง้ ที3่ และผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน พบว่า หลักสูตร
มีคุณภาพโดยรวมในระดับมาก(ค่าเฉลีย่ = 4.33 , และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.56)
2) ผลการศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่า 3.1) ครูและนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการส่งเสริม แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยหลังการ
ส่งเสริมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และ 3.2) ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.44, และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน = 0.62)
KEYWORDS: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, เทคนิคเพื่อนคู่คดิ , หลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครู,
การพัฒนาหลักสูตร

1. INTRODUCTION
ครูเป็ นหัวใจของการปฏิรปู การศึกษา คุณภาพผูเ้ รียนทีส่ งั คมต้องการคือเป็ นคนดี มีปญั ญาและสามารถดารงตนในสังคมได้อย่างเป็ นสุขจะเป็ น
ผลมาจากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐ ซึง่ จะบังเกิดผลได้ตอ้ งอาศัยการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพของครู (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2553
: 18) รัฐบาลได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการ One Tablet per Child โดยการแจก
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2555, 3) จากผลการศึกษาวิจยั ของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศกึ ษาผล
การใช้แท็บเล็ตพีซปี ระกอบ การเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถม ศึกษาจานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 พบว่าการ
ใช้แท็บเล็ตพีซชี ว่ ยเพิม่ แรงจูงใจของผูเ้ รียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน รวมทัง้ สนับสนุ นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริม
์
ให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน และผลจากการศึกษายังได้
เสนอสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารควรให้ความสาคัญหลายประเด็น ทีเ่ ห็นว่าสาคัญและเกีย่ วข้องมีดงั นี้ (www.moc.moe.go.th/Files/Document/รายงานผลการใช้งาน
แท็บเล็ต พีซี ในโรงเรียน_2.pdf)
1) การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูส้ อนเพื่อลดความกังวลในการใช้งาน ให้มคี วามเชีย่ วชาญในซอฟต์แวร์สนับสนุ นต่างๆ รวมทัง้ ให้มี
ความสามารถและความชานาญในการเข้าถึงระบบเครือข่าย (LAN) ของสถานศึกษา
2) การเสริมสร้างความมันใจของผู
่
ส้ อน โดยจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นแนวคิด มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน รวมทัง้ มีการแบ่งปนั ทรัพยากรที่
พัฒนาหรือใช้งาน ตลอดจนมีการยกย่องชมเชยผูส้ อนต้นแบบ (Champion)
การนานโยบายสู่การปฏิบตั กิ บั ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการ One Tablet PC Per Child ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานได้ดาเนินการจัดเตรียมเนื้อหา (Content) จัดเตรียมโครงสร้างหลักสูตร 200 วันแบบบูรณาการที่ประยุกต์ใช้กบั
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรฝึ กอบร มผู้บริหาร
หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรแกนนา หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ และหลักสูตรฝึ กอบรมครูผสู้ อน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ทุกคน ส่วนสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับเรื่องการจะนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
มาใช้เป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน ได้เตรียมการเพื่อให้ ศึกษานิเทศก์และผูบ้ ริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทุกคน และคณะ
ครูผสู้ อนบางส่วน โดยให้เข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรียนรูท้ ม่ี หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาความต้องการในการเตรียมการให้การส่งเสริมพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ให้มคี วามพร้อมในการปฏิบตั ิงานตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยได้ศกึ ษาสภาพปญั หา ความต้องการ รูปแบบการ
ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตของครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 พบว่า ครูผเู้ ข้ารับการอบรม ร้อยละ100 ต้องการให้มกี าร
อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเตรียมการก่อนล่วงหน้ า ต้องการให้มกี ารอบรมเพิม่ เติมก่อนเปิ ดภาคเรียน ต้องการรูปแบบการอบรมที่ให้มีผชู้ ่วยเข้าร่วมอบรมเป็ น
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 หรือ 5 หรือชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 หรือ 2 ที่ครูคดั เลือกมาจานวน 2 คน สาหรับเป็ นเพื่อนคู่คิด ของครูผู้สอน โดยใช้เวลา
อบรม 5 วัน สอดคล้องกับผลการสัมมนาศักยภาพด้านไอซีทขี องผูน้ าท้องถิน่ ที่คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผูแ้ ทนราษฎรจัด ให้กบั
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูในจังหวัดมหาสารคาม ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในวันที่ 1 เมษายน 2555 ที่ได้ให้ขอ้ เสนอแนะสาหรับดาเนินการ
คือ จัดอบรมครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะในการออกแบบการเรียนรูแ้ ละการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
การพัฒนาครูให้มคี วามรูแ้ ละทักษะทางด้านไอซีทที ป่ี ระสบผลสาเร็จมีหลายรูปแบบ สาหรับครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ซึ่งส่วนมากเป็ นครู
ทีม่ อี ายุค่อนข้างมาก มีความรู้และทักษะการใช้ไอซีทนี ้อย การเรียนรู้ในเรื่องการใช้ไ อซีทคี ่อนข้างช้า การมีผชู้ ่วยเป็ นเพื่อนคู่คดิ การเรียนรู้ในขณะมีการ
อบรมพัฒนาจะช่วยให้การพัฒนามีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2554 : 85-90)
จากสภาพการณ์ดงั กล่าว ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นบุคคลสาคัญทีส่ ุด ทีจ่ ะเป็ นผูน้ านโยบายสาคัญของรัฐให้บงั เกิดผลตามเป้าหมาย
ทีก่ าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีกลุ่มเป้าหมายทีค่ รูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โดยกาหนดให้ครูเลือกนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5-6 หรือ นักเรียนในระดับชัน้ ม้ธยมศึกษาปี ท่ี 1-3 เป็ นเพื่อนคู่คดิ ทัง้ ในช่วงการอบรม และระหว่างการจัดการเรียนรู้ ทัง้ นี้ ผวู้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการพัฒนา
หลักสูตรจะช่วยให้ครูมคี วามรู้ มีทกั ษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และมีนักเรียนเป็ นผู้ช่วยในการดาเนินการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คดิ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

2. MATERIALS AND METHODS
1) ประชากร ได้แก่ ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 จานวน 250 คน คัดเลือก
เป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์คอื เป็ นผูส้ มัครเข้าร่วมการพัฒนา จานวน 10 คน พร้อมนักเรียนทีค่ รูคดั เลือกจานวน คนละ 2 คน รวม
ทัง้ หมด 30 คน
2) เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 12) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) แบบวัดความรู้
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
4) ขัน้ ตอนการดาเนินการ
4.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและศึกษาความต้องการ แนวทางและองค์ประกอบของรูปแบบการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในการจัดการเรียนรู้ดว้ ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ จากครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
4.2) พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คดิ พร้อมกับพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 2) แบบวัดความรู้ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.3) ทดลองนาร่อง (try-out) หลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 พร้อมทัง้ หาคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 1)
แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 2) แบบวัดความรู้ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.4) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1และเครื่องมือ
4.5) ประชุมกลุ่มย่อยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1ดังนี้
ดร. สุรนิ ทร์ นานาผล ผูอ้ านวยการสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1
ดร.ธนกร เชือ้ จารูญ
นักบริหารการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ดร.ฐิตารีย์ วิไลเลิศ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต26
ดร. นิคม ชมพูหลง
ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1
ผศ.ดร. อนุวฒ
ั น์ ชัยเกียรติธรรม ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4.6) ปรับปรุงแก้ไขเหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 และเครื่องมือ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.7) ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.8) วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล

783

3. RESULTS
1) ผลการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ครูสามารถออกแบบกิจกรรมจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ปญั หาเป็ นฐานร่วมกันเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ โดยนาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาเป็ นเครื่องมือประกอบการออกแบบการเรียนรู้ สู่การจัดการเรียนการสอน
1.2 กิจกรรมหลักสูตร เนื้อหาและระยะเวลา แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กิจกรรมหลักสูตร เนื้อหาและระยะเวลา
วันที่
เนื้ อหา
1
กิ จกรรมที่ 1 สร้างความตระหนัก
โดยเชิญผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารเขตพืน้ ที่ บรรยายในด้าน
- ความสาคัญของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อการจัดการศึกษา
- การนานโยบายการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสู่หอ้ งเรียนอย่างมีคุณภาพ สาหรับครูผสู้ อนในสังกัด สพป.รอ.1
กิ จกรรมที่ 2 เรียนรู้แอพพลิ เคชัน่ โดยเรียนรู้ในเรื่องต่อไปนี้
- องค์ประกอบและการใช้งานแท็บเล็ต
- แนะนาเครื่องแท็บเล็ต
- แนะนาระบบการใช้งาน
- การตัง้ ค่าแท็บเล็ต
- การเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต (เบราว์เซอร์)
- แนะนาวิธใี ช้งานกล้องถ่ายรูป
- แนะนาการใช้งาน Polaris office
- ตัวอย่างการสร้างไฟล์เอกสาร 2007
- ตัวอย่างการสร้างภาพนิ่ง 2007
2
กิ จกรรมที่ 2 เรียนรู้แอพพลิ เคชัน่ (ต่อ) โดยเรียนรู้ในเรื่องต่ อไปนี้
- แนะนาวิธกี ารตัดต่อวีดโี อบนแท็บเล็ต ด้วย
- App AndroMedia
- แนะนาการใช้โปรแกรม Visual Anatomy
- แนะนาการใช้ App baby learn
- แนะนาการใช้ App บันทึกด้วยปากกา
กิ จกรรมที่ 3 สะท้อนผล ครัง้ ที่ 1
- ผูเ้ ข้ารับการอบรมร่วมสะท้อนผลการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
- ประเมินผลจากบันทึกแสดงความคิดเห็นหลังการอบรม จาก Social Network
3
กิ จกรรมที่ 4 ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ
- ค้นหา Apps ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาทีส่ อน(ครูและนักเรียน)
- หลักการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน (PBL) และการออกแบบการเรียนรู(้ ครูและครู)
- ค้นหา Apps ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาทีส่ อน(นักเรียนและนักเรียน)
- ครูและนักเรียนปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยคละกลุ่มระหว่างโรงเรียน ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนรู้ ร่วมกัน (ครู
และนักเรียน)
- ประเมินผลหลังเรียนจากชิน้ งาน
4
กิ จกรรมที่ 4 ออกแบบการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ (ต่อ)
- ครูและนักเรียนปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนรูร้ ่วมกันโดยคละกลุ่มระหว่างโรงเรียน ฝึกปฏิบตั กิ ารออกแบบการเรียนรูร้ ่วมกัน (ครู
และนักเรียน)
กิ จกรรมที่ 5 นาเสนอผลงาน
- แต่ละกลุ่มนาเสนอผลงานเป็ นรายกลุ่ม
- คณะผูเ้ ข้าอบรมร่วมกันเติมเต็ม ประเมินผลงาน
กิ จกรรมที่ 6 สะท้อนผล ครัง้ ที่ 2
- ผูเ้ ข้ารับการอบรมร่วมสะท้อนผลงานของแต่ละกลุ่มทีน่ าเสนอ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ วิพากย์ เติมเต็ม และร่วมกันสรุปเป็ นแนวทางสู่
การปฏิบตั ิ
- ประเมินผลจากบันทึกแสดงความคิดเห็นหลังการอบรม จาก Social Network

784

5

กิ จกรรมที่ 7 ปรับสู่สภาพจริ ง
- คณะครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาในเรื่อง องค์ประกอบ ระบบการใช้งาน แอพพลิเคชันต่
่ าง ๆ ทีม่ ี การบารุงรักษาเบื้องต้นของ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทีร่ ฐั จัดสรรให้
- แบ่งกลุ่มออกแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทีร่ ฐั จัดสรรให้
- กลุ่มนาเสนอผลงาน
- ร่วมกันวิพากย์ เติมเต็ม สรุปผล แนวทางนาสู่การปฏิบตั ิ
กิ จกรรมที่ 8 สะท้อนผลครัง้ ที่ 3
- ประชุมปฏิบตั กิ ารครูทเ่ี ป็ นกลุ่มเป้าหมายหลังจากนาความรูไ้ ปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว
- คณะครูกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน สะท้อนผล วิพากย์ ผลการทดลองใช้กบั นักเรียน
- สรุปผลการทดลองใช้รปู แบบการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป

จากตารางที่ 1 หลักสูตรมีระยะเวลา 5 วัน ประกอบไปด้วย 8 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสร้างความตระหนัก กิจกรรมเรียนรู้แอพพลิเคชัน่
กิจกรรมทีส่ ะท้อนผล ครัง้ ที่ 1 กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ กิจกรรมนาเสนอผลงาน กิจกรรมสะท้อนผลครัง้ ที่ 2 กิจกรรมปรับสู่
สภาพจริง และกิจกรรมสะท้อนผลครัง้ ที่ 3 โดยแต่ละกิจกรรมจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและ/หรือกิจกรรมย่อยให้ดาเนินการ
1.3 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ทัง้ หลักสูตรเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 คน เพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายการประเมิ น
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความเหมาะสมหลักสูตรการอบรม
1. ความสอดคล้องของหลักสูตรกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
2. ความเหมาะสมของระยะเวลาการอบรมตลอดหลักสูตร
3. ความเหมาะสมของเทคนิควิธกี ารอบรม
4. ความเหมาะสมของจานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
5. ความเหมาะสมของการประเมินผลด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
6. ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผลหลังการอบรม
7. เนื้อหา/สาระการอบรมทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะปจั จุบนั
8. เนื้อหา/สาระการอบรมทันสมัยเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ ข้ารับการอบรม
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความเหมาะสมของเนื้ อหาที่ใช้ในการอบรม
1. การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเบื้องต้น
2. การสร้างเอกสาร งานนาเสนอ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
3. การออกแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการใช้ปญั หาเป็ นฐาน
4. การบูรณาการสื่อจากคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสู่แผนการจัดการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความเหมาะสมของกิ จกรรมการอบรม
1. ความครอบคุลมของกิจกรรมการอบรมกับจุดประสงค์การอบรม
2. กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรมการอบรมสอดคล้องกับสภาวะปจั จุบนั
4. กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการปฏิบตั แิ บบมีส่วนร่วม
5. กิจกรรมการอบรมเน้นการส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผูเ้ รียนเป็ นฐาน
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ

4.25
4.20
4.20
4.20
4.00
4.00
4.20
4.60
4.60
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.20
4.60
4.40
4.40
4.40
4.33

0.63
0.45
0.84
0.45
0.71
0.71
0.84
0.55
0.55
0.50
0.55
0.55
0.55
0.55
0.50
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก( X = 4.33, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.25 - 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.84
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2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลักสูตร
2.1) ด้านความรู้
ผูว้ จิ ยั ทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ ก่อนและหลังการอบรม โดยทดสอบด้วยแบบสอบวัดความรู้ จานวน
20 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3-5
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครู
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนเรียน
10
11.50
4.22
6.16*
.000
หลังเรียน
10
19.70
0.48
จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังเรียนของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนเรียน
20
7.25
3.35
13.33*
.000
หลังเรียน
20
15.80
1.88
จากตารางที่ 4 คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครูและนักเรียน
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนเรียน
30
8.67
4.13
16.65*
.000
หลังเรียน
30
17.10
2.43
จากตารางที่ 5 คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังเรียนของครูและนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
2.2) ด้านความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของครูและนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและนักเรียนเข้าร่วมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อน
รายการประเมิ น
SD.
ระดับ
X
ด้านวิ ทยากร
4.44
0.64
มาก
1. การความพร้อมของวิทยากร
4.63
0.56 มากทีส่ ุด
2. ความสามารถในการถ่ายทอดของวิทยากร
4.57
0.50 มากทีส่ ุด
3. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชดั เจนและตรงประเด็น
มาก
4.37
0.72
4. ใช้ภาษาทีเ่ หมาะสมและเข้าใจง่าย
มากทีส่ ุด
4.53
0.57
5. การตอบคาถามของวิทยากร
มาก
4.27
0.69
6. เอกสารประกอบการบรรยายเหมาะสม
มาก
4.30
0.70
ด้านสถานที่ / ระยะเวลา
4.47
0.60
มาก
1. สถานทีฝ่ ึกปฏิบตั มิ คี วามเหมาะสม
มากทีส่ ุด
4.57
0.63
2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
มากทีส่ ุด
4.50
0.63
3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
มาก
4.33
0.55
ด้านการให้บริ การของเจ้าหน้ าที่
4.52
0.61
มากที่สุด
1. การบริการของเจ้าหน้าที่
มากทีส่ ุด
4.57
0.50
2. การประสานงานของเจ้าหน้าทีโ่ ครงการ
มาก
4.37
0.72
3. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
มากทีส่ ุด
4.60
0.56
4. การให้คาแนะนาหรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
มากทีส่ ุด
4.53
0.63
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ด้านหลักสูตรการอบรม/กระบวนการอบรม

4.33

0.61

มาก

1. หลักสูตรเหมาะกับผูเ้ ข้ารับการอบรม
2. รูปแบบการอบรมแบบใช้ปญั หาเป็ นฐานมีความเหมาะสม
3. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม
4. ลาดับการนาเสนอเนื้อหาในการอบรมมีความเหมาะสม

4.37
4.33
4.30
4.33
4.44

0.67
0.55
0.65
0.61
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 6 ครูและนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.27 - 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.50 – 0.72

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
จากผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อน เป็ นหลักสูตรทีม่ คี ุณภาพ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมทังครู
่
และนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะในการดาเนินการพัฒนา
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาและความต้องการในการส่งเสริมพัฒนาจากเอกสารงานวิจยั จากการสอบถามครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 และบุคลากร
ทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และจากผลการสนทนากลุ่มย่อยของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของครู จึงส่งผล
ให้ผลการวิจยั เป็ นไปตามจุดประสงค์ทก่ี 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.

E

T1

X

By

E

Mean

Target group.
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T2

T1
T2
X

Mean

Test before the experiment.

Mean

Test experiment back.

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
The average equals to
The average equals to
The average equals to
The average equals to

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

Mean Please very most.
Mean Please very.
Mean Please moderate.
Mean Please a little.
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).

N
,

full marks

the points before
the training

back training
points

(N=60)

(N=60)

X

211

15

7.03

S.D.
2.46

X

11.64

S.D.
3.36

t

Sig.

17.35

.000*

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

1.

The knowledge that receive from relaying of an

expert.
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X

S.D.

Meaning

4.41

0.78

Please very

2.
3.
4.

Side substance suitability in the training.
Period of time suitability in the training .
Readiness side of the inventory equipment in

activity arrangement.
5. The suitability of the place in the administration
trains.
Share generally.

4.16
3.67

0.70
0.95

Please very

4.41

0.73

Please very

4.32

0.64

Please very

4.19

0.78

Please very

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

1. Suitability training side.
2. Artfulness side trains administration course

4.4
4.1

S.D.
0.7
0.8

4.1
4.2

0.9
0.8

learns with Tablet.
3. Requirement side and the lead go to use.
Share generally

Meaning
Please very
Please very
Please very
Please very

The table is 5 : Analysis contentment result of the trainee from Tablet Seeyanusorn school
Chanthaburi province.
List

4.61

S.D.
0.64

Please most

4.43

0.46

Please very

4.54
4.53

0.71
0.60

Please most

X

1. Suitability training side.
2. . Artfulness side trains administration
course learns with Tablet.
3. Requirement side and the lead go to use
Share genera

ความหมาย

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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Manner training takes action using course Tablet for instruction office 3 area education
elementary education Chiangmai border educations
Cooperate
Information technology Rajabhat Mahasarakham University

Nattapong Ponsayom, Pisuta Areerat, Wittaya Areerat
Rajabhat Mahasarakham University
(ponsayom@gmail.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 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

794

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.

E

T1

X

T2

By

E
T1
T2
X

Mean

Target group.

Mean

Test before the experiment.

Mean

Test experiment back.

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
The average equals to
The average equals to
The average equals to
The average equals to

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

Mean Please very most.
Mean Please very.
Mean Please moderate.
Mean Please a little.
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).

N

full marks

the points before
the training

back training
points

(N=58)

(N=58)

X

58

15

7.24

S.D.
1.49

X

11.96

796

S.D.
1.09

t

Sig.

51.716

.000*

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

1.The knowledge that receive from the
training in this time
2.The confidence in using in instruction
education.
3. The contentment in course this training.

4. Technique training interestedness of an
expert.
5. The contentment in the training of an
expert and the staff.
The contentment on the average total up.

X

S.D.

Meaning

4.57

0.57

Most

4.10

0.74

The very

4.67

0.51

Most

4.59

0.50

Most

4.69

0.50

Most

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
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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 Thinkpare -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.
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Picture 2 : The training picture was at April 11 ,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-pairshares 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 semitest 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)
30

pre- test score post - test score
S.D.
S.D.
X
X
10.07 2.03
16.07 1.08

Sig. (α = .05)
.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)
15

X

16.47

S.D.
0.73

Level
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)
30

X

4.50

S.D.
0.63

Level
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.

807

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
Post test
33
22.45
* the significant .05
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t
-9.08

Sig
.000

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
Contents
1. Satisfaction of the course content.
2. Content that is not too difficult.
3. Application can be.
Learning activities
4. Using social networks to learn.
5. Exchange of ideas through social networks.
6. Communication / distribute news through social networking.
7. Opportunity to comment through social networks, friends and
teachers.
8. Access to information and knowledge in times of need.
Assessment
9. Appropriate test methods.
10. To get an appreciation for learning.
average

X

S.D.

level

4.61 0.50
4.58 0.50
4.55 0.51

highest
highest
highest

4.61 0.50
4.79 0.42
4.45 0.51

highest
highest
high
highest

4.52 0.51
4.64 0.49

highest

4.45 0.51
4.61 0.50
4.58 0.49

high
highest
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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การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดิทศั น์ ด้วย iPad2
สาหรับครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
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

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 1) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ทม่ี คี ุณภาพ
2) ศึกษาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ก่อนและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ ครู ที่
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จานวน 30 คน เครื่องมือการวิจยั ประกอบด้วย หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2 จานวน 6 ชัวโมง
่ แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติ
์
ทีใ่ ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (dependent samples) ผลการศึกษาพบว่า 1) หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูท้ ่ผี ู้
ศึกษาพัฒนาขึน้ มีคุณภาพในระดับมาก โดยมีค่า ( X =4.39, S.D =0.63) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความเข้าใจ และมีชน้ิ งานในการอบรม โดยมีคะแนนหลัง
การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 การประเมินชิน้ งานของผูเ้ ข้ารับการอบรม ผ่านการประเมินทุกชิน้ งาน และ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการอบรมระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่า ( X =4.39, S.D =0.63)
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตร, แท็บเล็ต, 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. บทนา
จากการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก ส่งผลกระทบมาสู่สงั คมไทยอย่างมาก จาเป็ นอย่างยิง่ ที่การจัดการศึกษาของประเทศจะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง เปลีย่ นแปลง เพื่อ
สามารถพัฒนาคนในประเทศให้มศี กั ยภาพเพียงพอต่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมและทัดเทียม โดยยังสามารถ
ดารงความเป็ นไทยได้ในประชาคมโลก รัฐบาลจึงมีโครงการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรปู ระบบความรูข้ องสังคมไทย อันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรูใ้ ห้
ได้มาตรฐานสากล รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้กาหนดความมุ่งหมายของการศึกษาทีเ่ น้นพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์
ทัง้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวติ สาหรับประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนาให้มคี วามรูค้ วามสามารถทัง้ ทางด้านวิชาการ วิชางาน
และวิชาชีวติ เพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อม มุ่งปรับกระบวนการเรียนการสอนให้เอือ้
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผูเ้ รียนให้เต็มตามศักยภาพ ตามจุดประสงค์แต่ละระดับ แต่ละประเภทและยึดหลักว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด ต้องส่งเสริมผูเ้ รียนให้สามารถ
พัฒนาธรรมชาติ และเต็มศักยภาพทัง้ ด้านความรู้ คุณธรรมและทักษะกระบวนการ เปิ ดโอกาสให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสาระ และกระบวนการเรียนรู้โดยมี
เป้าหมายสาคัญ คือ ให้ผเู้ รียนเป็ นคนดี คนเก่งและมีความสุข เพราะความเก่งอย่างเดียวไม่สามารถประกันได้วา่ ผูร้ บั การศึกษาแล้วจะไม่เป็ นอันตรายต่อสังคม จึงต้องมีความดี
และความสุขประกอบเข้ามาเป็ นพืน้ ฐานสาคัญ เนื่องจากคนทีม่ คี วามสุขและความดีย่อมใช้ความเก่งของตนไปในทางทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่สงั คม และตนเอง เป็ นคนทีม่ องกว้าง คิด
ไกล ใฝด่ ี โดยอาศัยฐานแนวคิดเชิงทฤษฎีทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ [1] มีการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง [2] รัฐบาลจึงได้กาหนดนโยบายทางด้านการศึกษาเป็ นกรอบ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของประเทศไทย
นโยบายการศึกษาของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์สรุป คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษา ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด้านการศึกษาใน ส่วนของนโยบายทีจ่ ะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาลชุดนี้
ในด้าน “นโยบายด้านการศึกษา” ได้กาหนดไว้ใน “นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ ” โดยมีสาระสาคัญในจัดการศึกษาขัน้ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกระบวนการสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนอย่างเหมาะสม และสนั บสนุนการสร้างรายได้ระหว่างเรียน และสนับสนุนให้
ผูส้ าเร็จการศึกษามีงานทาได้ทนั ทีโดยความร่วมมือระหว่างแหล่ง งานกับสถานศึกษา ส่งเสริมให้ศนู ย์อบรมอาชีวศึกษาเพื่อให้นกั เรียน นัก ศึกษา และประชาชนสามารถ
เรียนรูห้ าประสบการณ์ก่อนไปประกอบอาชีพ โดยให้สถาบันอาชีวศึกษาดาเนินการร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละอาชีพ รวมทัง้ จัดให้มศี นู ย์ซ่อมสร้างประจาชุมชนเพื่อฝึกฝน
ช่างฝีมอื และการสร้าง ทักษะในการให้บริการแก่ประชาชน ทัง้ นี้ จะดาเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสายอาชีวศึกษาให้เป็ นทีย่ อมรับและ
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สามารถมีรายได้สงู ตามความสามารถ และเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็ นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพ
และการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็ นกลไกในการเปลีย่ น กระบวนทัศน์การเรียนรู้ ให้เป็ นแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง
และเอือ้ ให้เกิดการ เรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่ สามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้
มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้ โดยสนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนาเพื่อสร้างทุนปญั ญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั ระดับโลก ระดมสรรพกาลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจยั แห่งชาติเพื่อสร้างทุน
ทาง ปญั ญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึง่ ตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนาไปสู่การสร้างรากฐาน ใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตัง้ ศูนย์ความเป็ นเลิศเพื่อ
การวิจยั สาหรับสาขาวิชาทีจ่ าเป็ น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจยั ของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจยั กับ
สถาบันอุดมศึกษา [3]
แท็บเล็ต(Tablet) ว่า เป็ นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนสมุดหรือกระดาษและใช้หน้าจอสัมผัสในการ
ทางานเป็ นอันดับแรกมีคยี บ์ อร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจติ อลในการใช้งานแทนที่แป้นพิมพ์คยี บ์ อร์ด และมีความหมายครอบคลุมถึงโน้ตบุ๊คแบบ convertible ทีม่ หี น้าจอแบบ
สัมผัสและมีแป้นพิมพ์คยี บ์ อร์ดติดมาด้วยไม่ว่าจะเป็ นแบบหมุนหรือแบบสไลด์ [4] และเมื่อนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทาให้สภาพแวดล้อมการ
เรียนรูแ้ บบใหม่น้มี คี วามเด่นชัดมากขึน้ ซึง่ จากเดิมการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนทาโครงงานตามหัวข้อที่ตนเองเลือกนัน้ ทาได้ค่อนข้างลาบากแต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์มี
เครื่องมือในการสร้างสรรค์ชน้ิ งานจานวนมากและมีความยืนหยุ่นสูงจึงทาให้นกั เรียนสามารถสร้างผลงานตามแนวทางของตนเองได้ดคี รูสามารถเปลีย่ นบทบาทของตนโดยลด
การยืนสอนหน้าชัน้ และเปลีย่ นไปเป็ นการช่วยชีน้ านักเรียนในการทาโครงงานได้มากขึน้ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทาให้นกั เรียนค้นหาความรูไ้ ด้
ด้วยตนเองสามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันไม่วา่ จะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลดังนัน้ การเรียนรู้ จงึ เกิดขึน้ ได้ในหลายมิตทิ งั ้ จากการค้นพบด้วยตนเองจากการ
ลงมือทาการสอนหรือแนะนาจากครูและการรับฟงั ความคิดจากนักเรียนด้วยกันเอง
จากสรุปผลการอบรมหลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม [5] พบว่า คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ น
นวัตกรรมใหม่ เป็ นสื่อทีด่ ใี นการนามาพัฒนาการเรียนการสอน เป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้ศกึ ษาค้นคว้าเพิม่ เติม นอกจากหนังสือเรียนได้ เปิ ดมุมมองใหม่ให้แก่ครูและเด็ก ให้ครูมี
การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเรื่องทีเ่ ข้ามามีบทบาทในการดารงชีวติ ในปจั จุบนั จึงทาให้มปี ญั หาทีน่ ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดได้ เพราะครูยงั
ไม่มคี วามรู้ ความเข้าใจในการใช้แท็บเล็ต ไม่สามารถนาแท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียกการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงอาจทาให้การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตไม่คมุ้ ค่ากับการลงทุน
ผูศ้ กึ ษา เป็ นนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดที่จะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างสื่อวีดทิ ศั น์ เพื่อการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้มคี ุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจน
จบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2 ทีม่ คี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านเจตคติ ก่อนและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. เครื่องมือและวิ ธีการดาเนิ นการศึกษา
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ ครู สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทีส่ มัครใจเข้าร่วมรับการอบรมคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทัง้ หมด 300 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ทีส่ มัครใจเข้าร่วมรับการอบรม
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หลักสูตรอบรม เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จานวน 30 คน
2.2 เนื้ อหาการอบรม ประกอบด้วย ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ส่วนประกอบของแท็บเล็ต iPad2 วิธกี ารใช้งาน การใช้งานแอพพลิเคชัน่ และ
การตัดต่อวีดโี อ
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มี 4 ชนิด ดังนี้
2.3.1 หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ ดว้ ย iPad2
2.3.2 แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad2
2.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ ข้ารับการอบรม
์
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ หี ลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2
2.4 สถิ ติที่ใช้ในการศึกษา มีดงั นี้
2.4.1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 143-151)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิตทิ ดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ dependent sample ในการวิเคราะห์จะนาค่า t ทีค่ านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t จากตาราง
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2.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
การศึกษาครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - กันยายน พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพื่อการเรียนรู้ การฝึกอบรม หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การประเมินผลการฝึกอบรม และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ดังนี้
1) อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ วุฒกิ ารศึกษา ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2) อาจารย์อภิชาต เหล็กดี วุฒกิ ารศึกษา วุฒกิ ารศึกษา วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) นายรัตนะ บุตรสุรนิ ทร์ วุฒกิ ารศึกษา วุฒกิ ารศึกษา ศษ.ม.บริหารศึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลและประเมินผล
4) นายวิญญู อุตระ วุฒกิ ารศึกษา กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
5) นางภัทรานี พลลา วุฒกิ ารศึกษา วุฒกิ ารศึกษา กศ.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการสอน
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.6.6 ทดลองใช้กบั ครูทส่ี มัครใจเข้ารับการอบรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพของ
หลักสูตร
2.6.7 ประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอบรมให้สมบูรณ์
2.6.8 นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
ผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการวิเคราะห์เนื้อหา และระยะเวลา การอบรม จากนัน้ นาไปพัฒนาคู่มอื การอบรมโดยแบ่งเป็ นคู่มอื ผูอ้ บรมและคู่มอื วิทยากร โดยมีผลการ
ดาเนินการดังแสดงในตารางที่ 1 และภาพที่ 1 ดังนี้
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดดังตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 เนื้อหาและระยะเวลาทีใ่ ช้ในการอบรม
เวลาการเรียน
ทฤษฎี/ปฏิ บตั ิ
หัวข้อ
รายการสอน
ชัวโมง
่
นาที
1.
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
30
2.
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต iPad2
45
3.
วิธกี ารใช้งาน
1
4.
การใช้งานแอพพลิเคชัน่
1
5.
การตัดต่อวีดโี อ
2
45

คู่มอื ผูเ้ ข้ารับการอบรม
คู่มอื วิทยากร
ภาพที่ 1 : หลักสูตรอบรมการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2
3.1.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสื่อวีดิทศั น์ดว้ ย iPad2
ผูศ้ กึ ษาได้นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad2
รายการความเหมาะสม
1. ด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2. ด้านกระบวนการอบรม
3. ด้านการใช้งานแท็บเล็ต
4. ด้านหลักสูตรฝึกอบรม
5. ด้านวัดประเมินผลการฝึกอบรม
6. การนาความรูไ้ ปใช้
เฉลีย่ โดยรวม

X

4.40
4.43
4.43
4.23
4.32
4.47
4.38

S.D.
0.50
0.50
0.50
0.43
0.48
0.52
0.50

ระดับ
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก
เหมาะสมสมมาก

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูใ้ นภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x =4.38,
S.D.=0.50) และเมื่อพิจารณารายด้านในด้านด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากับ 4.40 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.50 ด้านกระบวนการอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า
x เท่ากับ 4.43 และค่า S.D. เท่ากับ 0.50 ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากับ
4.23 และค่า S.D.เท่ากับ 0.50 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยค่า x เท่ากับ 4.23 และค่า S.D.เท่ากับ 0.43 ด้าน
วัดประเมินผลการอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากับ 4.32 และค่า S.D.เท่ากับ 0.48 43 การนาความรูไ้ ปใช้ผเู้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า x เท่ากับ 4.47 และค่า S.D.เท่ากับ 0.50
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตร
3.2.1 ผูศ้ กึ ษาได้นาคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนอบรมและหลังอบรมของผูเ้ ข้าอบรมด้วยหลักสูตรการอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อ
์
การเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad2 มาคานวณด้วยสถิติ t-test (Dependent Sample)โดยได้ตงั ้ ระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ.05
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
จานวน
x
คะแนนก่อน
30
16 .3 3
เรียน
คะแนนหลัง
30
23 .0 0
เรียน
ระดับนัยสาคัญ = .05

S. D

S.D.d

t

2. 88

12 .6 8

2. 80
1. 49

จากตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( x =23.00, S.D =1.49) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับการอบรม
์
( x = 16.33, S.D = 2.80) สรุปได้วา่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
์
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากการทดลองใช้หลักสูตรแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้นาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม มาวิเคราะห์ระดับความ
เหมาะสมโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั การอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

รายการความเหมาะสม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการอบรม
ความพึงพอใจในการรับการอบรม
ด้านการใช้งานแท็บเล็ต
ด้านความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหา
ด้านการนาความรูไ้ ปใช้
เฉลีย่ โดยรวม

4.36
4.42
4.43
4.46
4.48
4.43

0.52
0.54
0.53
0.52
0.50
0.52

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x =2.43, S.D =0.52) และเมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( x = 4.36 , S.D =0.52) ความพึงพอใจในการรับการอบรมผู้
เข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก( x =4.42, S.D =0.54) ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก( x =4.43, S.D = 0.53) ด้านความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก ( x =4.46, S.D =0.52) และด้านการนา
ความรูไ้ ปใช้ผเู้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก ( x =4.48, S.D =0.50)
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4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ ดว้ ย iPad2 พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปราย ดังนี้
1. ผลการการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดที ศั น์ด้วย iPad2 ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ั นาหลักสูตรแล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความ
ความเห็นต่อหลักสูตรในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.38, S.D.=0.50) ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เพราะ ผูศ้ กึ ษาได้พฒ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ และปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ สอดคล้องกับ กันตพร พูลศิริ [6] (2552: 133) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเรื่อง คนดีของสังคมด้วยกระบวนการสร้างค่านิยมเกีย่ วกับกฎหมายในชีวติ ประจาวัน ( X =4.26, S.D.=0.64) ผลการวิจยั พบว่า ผลการพัฒนาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก
2. คะแนนเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (2551 : 174) ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เพราะ ผูศ้ กึ ษาพัฒนา
แบบทดสอบแล้วนาแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกับ
แบบทดสอบ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ สอดคล้องกับ ภาวิณี วรประดิษฐ [7] (2549 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
เรื่องการจัดการกับความเครียดสาหรับผูส้ งู อายุของ บ้านคลองปอ ตาบลคลองปอ อาเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พบว่าผูส้ งู อายุเมื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามแผนการ
ฝึกอบรมทัง้ 6 แผนการฝึกอบรมแล้วผูส้ งู อายุสามารถจัดการกับความเครียดด้วยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้โดยมีผลสัมฤทธิด้์ านความรูค้ วามเข้าใจทักษะและเจตคติหลังจาก
การฝึกอบรมจบตามแผนการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมโดยใช้หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad2 พบว่าผู้
เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เพราะ ผูศ้ กึ ษาพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจแล้วนาไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อคาถามกับประเด็นทีจ่ ะประเมิน นามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึ่งสอดคล้องกับ นายธีรพล เวียงวลัย
[8] (2547: 43) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูผสู้ อนโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ตามรูปแบบวงจรการเรียนรูข้ อง Kolb ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผสู้ อนต่อกระบวนการฝึกอบรมพบว่า ในจานวน 12 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อครูผสู้ อนโรงเรียนเอกชนมีความพึงพอใจ ปรากฏว่ามี 3 ข้อ ทีอ่ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด คือ 1) ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการอบรมครัง้ นี้ ท่านคิดว่าเป็ น
ประโยชน์ต่อท่านมากเพียงใด 2) เนื้อหาสาระในหลักสูตรการอบรมตรงกับความต้องการและความสนใจของท่านเพียงใด 3) เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการอบรมให้ประโยชน์
เพียงใด มี 1 ข้อทีอ่ ยู่ในระดับปานกลาง คือ สถานทีอ่ บรมเหมาะสมเพียงใด ส่วนข้ออื่น ๆ อีก 8 ข้อ อยู่ในระดับมาก

ภาพที่ 2 : ภาพการดาเนินขณะทาการอบรม

5. คาขอบคุณ
ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ซึง่ เป็ นอาจารย์ทป่ี รึกษา ทัง้ สองท่าน ได้กรุณา
ให้ความช่วยเหลือ แนะนา ตลอดจนให้คาปรึกษาอันเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ แก่ผวู้ จิ ยั
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา อาจารย์อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นาย
รัตนะ บุตรสุรนิ ทร์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลและประเมินผล นายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน และนางภัทรานี พลลา ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการสอน ทีใ่ ห้ความกรุณา
ตรวจสอบและเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการอบรม ในครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชา IT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีใ่ ห้คาปรึกษาและ
คาแนะนาในการทาการค้นคว้าอิสระในครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ด้วยดีในการนาเสนอบทความทางวิชาการ ในครัง้ นี้
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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.
rd
The Faculty of Information Technology was established on December 23 , 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

819

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

22
10
12

All classes
10 titles
12 titles

1.Using a tablet computer as teaching material
2. Integrating academic services and research into teaching and learning
3. Integrating regular works into research (R2R)

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
1. Doctoral level
2. Master level
3. Bachelor level
3.1 Community research
3.2 Classroom action research
Total

Number (Person)
11
16
7
1
6
34

Percentage
32.35
47.06
20.59
2.94
17.65
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.
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Table 3 Results of tablet computer service to community
Types of service

Frequency of Customers
Service
1. Using a tablet computer and room for research
25
321
2. Trainer service off the campus
4
169
3. Training service off the campus
22
556
4. Training service on the campus
63
2015
5. Training and counseling services to both government and
4
359
private sectors
Total
118
3420

mean
4.52
4.53
4.51
4.57
4.51

Level of the
Satisfaction
Very high
Very high
Very high
Very high
Very high

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.

1. Instructors
2. Officers
3. Bachelor’s degree students
4. Master’s degree students
5. Doctoral degree students
Total

4.55
4.60
4.58
4.64
4.95
4.66

0.52
0.55
0.50
0.62
0.21
0.48

Level of the
Satisfaction
Very high
Very high
Very high
Very high
Very high
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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บทคัดย่อ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม 2) ทดลองใช้ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับบุคลากรและนักศึกษา และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง วิธดี าเนินการวิจยั เป็ นการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ประชากรคือ บุคลากร นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับบริการอบรมทีจ่ ดั โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มทีเ่ ข้ารับการอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 จานวน 680 คน ประกอบด้วย ผูใ้ ห้บริการ คือ
บุคลากรของคณะ 8 คน และ นักศึกษา 34 คน และผูเ้ ข้ารับบริการทีเ่ ป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน จานวน 648 คน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1) ผลการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ระบบ
กลไกที่พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 5 รายการ คือ
1.1) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกเป็ นผูบ้ ริหารคณะ
1.2) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานบริการวิชาการตามระบบกลไกเป็ นบุคลากรคณะทุกคน
1.3) แผนการดาเนินงานการบริการวิชาการ
1.4) ประกาศแนวปฏิบตั กิ ารบริหารงานบริการวิชการและงานวิจยั
และ 1.5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริการและผู้รบั บริการ
2) ผลการทดลองใช้ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับบุคลากรและนักศึกษา พบว่า
2.1) บุคลากรสายวิชากรได้บูรณาการงานวิชาการสู่การเรียนการสอน จานวน 22 คน และได้บูรณาการงานบริการและงานวิจยั สู่การ
เรียนการสอน จานวน 10 คน
2.2) บุคลากรสายสนับสนนุน ได้บูรณาการงานประจาสู่งานวิจยั แบบ R2R จานวน 12 คน
2.3) นักศึกษาได้บูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจยั จานวน 34 คน
และ 2.4) รูปแบบการให้บริการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 5 รายการ คือ การยืมอุปกรณ์และสถานทีเ่ พื่อทาวิจยั
การให้บริการวิทยากรทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ การให้บริการอบรมในและนอกพืน้ ที่ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจผลงาน และการให้บริการ
ปรึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3) ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีความคิดเห็นต่อระบบกลไลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.66)
ทัง้ ผูใ้ ห้บริการ (ค่าเฉลีย่ =4.58) และผูร้ บั บริการ (ค่าเฉลีย่ =4.72)
KEYWORDS: ระบบและกลไก การบริหารงานบริการ ผูใ้ ห้บริการ ผูร้ บั บริการ การบูรณาการ งานประจา

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
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานภายในทีจ่ ดั ตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
[1] ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เพื่อเป็ นหน่วยงานหลักในการดาเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที แก่ชมุ ชน ทีป่ ระกอบด้วย การจัดการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การวิจยั และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ไอซีทอี ย่างเหมาะสม ในการดาเนินงานดังกล่าว
มหาวิทยาลัยได้แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานด้านไอซีที ในปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับ สานักงานกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. บริษทั ทีโอ ที จากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ [2] จัดทาโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถวายเป็ นโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ เนื่องในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม
2550 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม และขยายโอกาสการเรียนรูข้ องชุมชนโดยประยุกต์ใช้ไอซีทเี ป็ นเครื่องมือในการเรียนรูอ้ ย่างเหมาะสม
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นหน่ วยงานหลักในการดาเนินงาน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็ น
ศูนย์กลางในการให้บริการไอซีทใี นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [2] ก่อเกิดเครือข่ายขยายผลด้านความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมการดาเนินงาน ของ
โครงการ ได้แก่ สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ หจก.อีซค่ี อมพิวเทค มหาสารคาม และ เครือข่ายขยายผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ไปยังสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
โรงเรียน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 3,526 โรงเรียน การบริการวิชาการด้านไอซีทขี องมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้
ดาเนินการโดยนานโยบายการพัฒนากาลังคนและการยกระดับการศึกษาเป็ นเป้าหมายหลักในการดาเนินงาน มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริม การวิจยั เพื่อ
พัฒนางานบริการวิชาการในการประยุกต์ ใช้ไอซีทเี ป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการบูรณาการงานบริการวิชา สู่ภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่
ดาเนินการร่วมกันทัง้ บุคลากรและนักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิน่
การดาเนินงานภารกิจของหน่วยงาน (Mission) ซึง่ เป็ นงานประจา(Routine) ที่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีข่ องแต่ละคน การสร้าง
งานประจาสู่งานวิจยั หรือ R2R ย่อมาจาก Routine to Research หมายถึงการพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั จะเป็ นตัวสร้างการเปลีย่ นแปลงขึน้ การ
เปลีย่ นแปลงวิธกี ารทางานและพัฒนาคนทางาน ให้ทางานแล้วมีความสุขเกิดความภูมใิ จ และสร้างความรูใ้ นเรื่องที่ตวั เองทางานขึน้ มา โดย
ตลอดเวลาที่ทางานก็จะมีการสร้างความรู้ ซึง่ ทาให้งานนัน้ ได้รบั การพัฒนาตลอดเวลาเหมือนกัน เป็ นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรของ
หน่วยงานทางานและสร้างงานอย่างมีคุณค่า [5]
หลักคิดเกีย่ วกับ R2R โดยวัตถุประสงค์ของ R2R ก็คอื การใช้ขอ้ มูลและประสบการณ์จากงานการทางานประจาธรรมดา ในการสร้าง
ความรู้ การทาให้งานประจากลายเป็ นงานสร้างความรูห้ รือเป็ นงานวิจยั ซึง่ จะทาให้การทางานประจากลายเป็ นงานทีม่ คี ุณค่า ยิง่ ทางานนานก็ยงิ่ มี
ปญั ญา ยิง่ เกิดความรู้ และยิง่ มีประเด็นทีจ่ ะทาให้เกิดความภาคภูมใิ จได้มากขึน้ เรื่อยๆ จึงยิง่ ทาให้ได้รบั ความนับถือจากคนอื่นมากขึน้ เป็ นลาดับ
ประโยชน์จากการทา R2R นัน้ ครึง่ หนึ่งเกิดกับการพัฒนางานส่วนอีกครึง่ หนึ่งเกิดกับคนทางาน เพราะการทีค่ นๆ นัน้ จะเข้าใจสิง่
ต่างๆ ทัง้ จากความรูท้ ม่ี าจากการทดลองปฏิบตั ขิ องตัวเอง และจากความรูใ้ นเชิงทฤษฎี ที่มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรู้ หรือไปศึกษาค้นคว้าเพิม่ เติมและ
นามาออกแบบงานให้เกิดมูลค่าเพิม่ (value added) มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทาให้มนี วัตกรรมใหม่ ซึง่ นวัตกรรมใหม่จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อมีบรรยากาศของ
การเปลีย่ นแปลง โดยเราต้องเปลีย่ นวิธคี ดิ ใหม่กบั การทางานประจาเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพของความเป็ นมนุษย์ ต้องเห็นคุณค่าของมนุษย์
มากขึน้ ต้องเห็นว่างานที่ทาอยู่ไม่มอี ะไรคงที่ ต้องคิดใหม่และปรับเปลีย่ นอยู่ตลอดเวลา แนวคิดเช่นนี้สามารถนาไปใช้ได้กบั ทุกเรื่อง
ชือ่ R2R นัน้ เป็ นคาทีค่ ดิ กันขึน้ มาเองในประเทศไทย เพื่อทีจ่ ะไปหนุ นให้เจ้าหน้าทีร่ ะดับปฏิบตั กิ าร ในระดับทีท่ างานแบบ routine ได้
เกิดความกล้า ได้มโี อกาส หรือได้รบั การชืน่ ชม จากการทีส่ ร้างความรูข้ น้ึ มาพัฒนางานของตัวเอง
R2R ใช้ได้กบั ทุกเรื่อง คาว่า การวิจยั หรือ research โดยการวิจยั แบบ R2R เป็ นงานวิจยั แบบง่ายเพราะหัวใจของ R2R ไม่ได้อยู่ทก่ี ารวิจยั แต่อยู่ท่ี
การพัฒนางาน โดยจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ เพียงเล็กน้อยก็สามารถทาให้กระบวนการ พัฒนางานเกิดงานวิจยั ทีส่ ร้างความรูอ้ อกมาอย่าง
ชัดเจนได้ คนทามีความภูมใิ จ สามารถเล่าในสิง่ ทีไ่ ด้ทาให้คนอื่นฟงั ได้อย่างเป็ นระบบ เขียนออกมาได้ และได้รบั ผลประโยชน์ทุกฝา่ ย เพราะ
คนทางานในหลายหน่วยงานเองต่างก็ตอ้ งการตัวผลงานหรือการวิจยั อย่างเป็ นรูปธรรมสาหรับทีจ่ ะไปเลื่อนระดับ ซี หรือเลื่อนตาแหน่ง คนทีท่ า
R2R จะคิดเก่งขึน้ และสื่อสารให้คนอื่นฟงั ได้ดขี น้ึ เพราะฉะนัน้ กระบวนการนี้จงึ ทาให้คนเก่งขึน้ โดยตัวของเขาเอง
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หัวใจของ R2R คือการพัฒนางานไปพร้อมกับการพัฒนาคน และงานวิจยั แบบไหนที่ถอื ว่าเป็ น R2R คาตอบนัน้ ไม่ตายตัว แต่ละ
หน่วยงานต้องนิยามเอาเองให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ และความต้องการของตน หลักในการพิจารณาว่างานศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็ น R2R หรือ
ไม่ให้ดจู าก 4 ส่วน ได้แก่
1. โจทย์วจิ ยั คาถามวิจยั ของงาน R2R ต้องมาจากงานประจาเป็ นการแก้ปญั หาหรือพัฒนางานประจา
2. ผูท้ าวิจยั ต้องเป็ นผูท้ างานประจานัน้ เองและเป็ นผูแ้ สดงบทบาทหลักของการวิจยั
3. ผลลัพธ์ของการวิจยั ต้องวัดที่ผลทีเ่ กิดต่อผูร้ บั บริการหรือการบริการทีม่ ผี ลต่อผู้รบั บริการโดยตรง ไม่ใช่วดั ที่ตวั ชีว้ ดั ทุตยิ ภูมเิ ท่านัน้
เช่น ความรูท้ ไ่ี ด้รบั หรือการนาองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์
4. การนาผลการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ผลการวิจยั ต้องวนกลับไปก่อผลเปลีย่ นแปลงต่อการให้บริการโดยตรง หรือต่อการจัดบริการของ
หน่วยงาน
การทา R2R ให้ได้ผลดีตอ้ งการแรงเสริม 2 ส่วน
ส่วนทีห่ นึ่ง คือ บรรยากาศในทีท่ างาน ถ้าทีท่ างานบอกว่า SOP กาหนดให้ทาอะไรแล้วต้องทาให้เหมือนทุกอย่าง ห้ามเปลีย่ นแปลง นี่
คือ บรรยากาศแบบควบคุมสังการ
่
ใช้อานาจ และกาหนดให้ SOP ตายตัว R2R ทาได้ยาก ไม่มปี ระโยชน์ เพราะ R2R จะเป็ นตัวเปลีย่ นแปลงทุก
อย่างไปเรื่อยๆ ฉะนัน้ บรรยากาศของการเปิดกว้างให้มกี ารริเริม่
สร้างสรรค์จะเป็ นเงื่อนไขทีส่ าคัญ หากขาดสิง่ นี้ R2R ก็ทาได้ยาก หรือทาไม่ได้เลย
ส่วนทีส่ อง คือ แรงหนุนจากผูบ้ ริหาร ผูบ้ ริหารทีร่ จู้ กั ชม ท้าทายหรือตัง้ คาถามว่าเราทางานดีได้ยงิ่ กว่า ทีท่ าอยู่น้หี รือเปล่า จะช่วย
กระตุน้ ให้เกิด R2R ผูบ้ ริหารตัง้ คาถาม พนักงานไปหาวิธปี รับการทางานแล้วตอบประเด็นคาถาม เพื่อให้ผรู้ บั บริการได้ประโยชน์ เมื่อทาสาเร็จ
ผูบ้ ริหารก็แสดงความชืน่ ชม จัดเลีย้ งฉลอง หรือ ถ้าผูบ้ ริหารขยันเล่าถึงความเคลื่อนไหวในทีท่ างานให้ท่ีโน่นทีน่ ่ฟี งั อยู่เรื่อยๆ ก็จะทาให้ทมี งานทีท่ า
R2R มีกาลังใจและเห็นคุณค่าของตัวเอง รวมทัง้ เห็นคุณค่าของการริเริม่ สร้างสรรค์
เพื่อการดาเนินงานในภารกิจของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดาเนินงานบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยี โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคน เพื่อให้คณะดาเนินงานทีเ่ ป็ นภารกิจหลักเป็ นงานประจาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เป็ นหน่วยงานผลิตบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการ การวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิน่ ในการนาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็ นหน่วยงานทีร่ องรับความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีม่ รี ะบบและกลไกทีบ่ ูรณา
การและเชือ่ โยงการบริการวิชาการ สู่การวิจยั และการเรียนการสอนอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับภารกิจและ
ตัวชีว้ ดั การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย การดาเนินการบริการวิชาการคณะจะต้องมีกลไกในการดาเนินงาน รวมทัง้ กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจน ทีส่ อดคล้องกับควมต้องการของชุมชนและท้องถิน่ เพื่อให้สอดรับ กับนโยบายของมหาวิทยาลัย การวิจยั เรื่องการประเมินผลการพัฒนา
ระบบและกลไกงานบริหารงานบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงและบูรณาการสู่ภารกิจของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็ นงานวิจยั ทีบ่ างบอกถึงการ
ติดตามประเมินผลในสิง่ ทีค่ ณะได้ดาเนินการไป ผลทีเ่ กิดจากการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผา่ นมาจะเป็ นตัวชีว้ ดั ความสาเร็จของ
การดาเนินงานในครัง้ นี้ และจะเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของหน่วยงานทีม่ ภี ารกิจทีส่ อดคล้องกับการดาเนินงานด้านไอซีทตี ่อไป

2. MATERIALS AND METHODS
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไกงานบริหารงานบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงและบูรณาการสู่ภารกิจของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดวิธกี ารและเครื่องมือในการวิจยั ดังนี้
2.1 ประชากรคือ บุคลากร นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับบริการอบรมทีจ่ ดั โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ
กลุ่มทีเ่ ข้ารับการอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 จานวน 680 คน ประกอบด้วย ผูใ้ ห้บริการ คือ บุคลากรของคณะ 8 คน
และ นักศึกษา 34 คน และผูเ้ ข้ารับบริการทีเ่ ป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษาในชุมชน จานวน 648 คน
2.2 ระยะเวลาในการวิจยั ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2555
2.3 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย หลักสูตรอบรม และแบบสอบถามความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีความคิดเห็นต่อระบบกลไลที่
พัฒนาขึน้ ทัง้ ผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
2.5 การวิจยั เป็ นการวิจยั แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วยผูร้ ่วมดาเนินการวิจยั 3 กลุ่ม คือ
1) บุคคลเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ ข้ารับการอบรม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน พฤษภาคม 2555 จานวน 648 คน
2) นักวิจยั ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ อาจารย์ชเนตตี พิมพ์สวรรค์ และคณะ ร่วมกับ นักศึกษา ศึกษานิเทศก์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน 8 คน
3) นักพัฒนา นายอานวย วิชยั วงศ์ และบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศึกษานิเทศก์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าทีร่ ะบบและเครือข่ายภาคเอกชน จานวน 34 คน
2.6 วิธดี าเนินการวิจยั ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
1) กาหนดนโยบาย ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ ารการบริการวิชาการแก่สงั คม โดยดาเนินการแบบมีส่วนร่วมกับ
บุคคลกลุ่มเป้าหมาย คณะทางาน นักพัฒนา นักวิจยั นักศึกษา และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
2) แต่งตัง้ คณะกรรมการ คณะทางานหรือหน่วยงานดาเนินการให้บริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนทีก่ าหนด
3) กาหนดหลักเกณฑ์และหรือระเบียบในการให้บริการวิชาการแก่สงั คม ในระดับนโยบายลงสู่การปฏิบตั ใิ ห้เกิดประสิทธิผล
4) จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารดาเนินโครงการ ตามกรอบและทิศทางทีก่ าหนดแบบมีส่วนร่วม กับบุคคลกลุ่มเป้าหมาย คณะทางาน นักพัฒนา
นักวิจยั นักศึกษา และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
5) ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไก การบริการวิชาการแก่ชมุ ชน
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3. RESULTS
ผลการวิจยั เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไกงานบริหารงานบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงและบูรณาการสู่ภารกิจของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า ระบบกลไกที่
พัฒนาขึน้ ประกอบด้วย 5 รายการ คือ
1) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกเป็ นผูบ้ ริหารคณะ
2) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะทางานบริการวิชาการตามระบบกลไกเป็ นบุคลากรคณะทุกคน
3) แผนการดาเนินงานการบริการวิชาการ
4) ประกาศแนวปฏิบตั กิ ารบริหารงานบริการวิชการและงานวิจยั
และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
3.2 ผลการทดลองใช้ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับบุคลากรและนักศึกษา พบว่า
3.2.1 ผลการดาเนินงานด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้บูรณาการงานบริการวิชาการ
งานวิจยั สู่การเรียนการสอนและการบูรณาการงานประจาสู่งานวิจยั ของบุคลากร ก่อเกิดงานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
จานวน 22 คน นาไปสู่การเรียการสอนเกิดงานวิจยั ในชัน้ เรียน จานวน 22 เรื่อง บูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั สู่การเรียนการสอน จานวน 10 เรื่อง
และได้บูรณาการงานประจา สู่งานวิจยั (R2R) จานวน 12 เรื่อง

ภาพที่ 1 ผลการดาเนินงานของบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภาพที่ 1 พบว่า บุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บูรณาการงานบริการวิชาการสู่การเรยนการสอนร้อยละ 50 บูรณาการงานบริการวิชาการ
งานวิจยั สู่การเรียนการสอน ร้อยละ 23 และบูรณาการงานประจาสู่งานวิจยั (R2R) ร้อยละ 27
3.2.2 ผลการดาเนินงานด้านนักศึกษา พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ส่งเสริมให้นกั ศึกษาบริการวิชาการและวิจยั โดยบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน ให้นกั ศึกษาทาวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้บริการนักศึกษายืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อเป็ นเครื่องมือในการวิจยั จานวน 34 คน คือ
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จานวน 11 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 16 คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน

ภาพที่ 2 ผลการดาเนินงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากภาพที่ 2 พบว่า นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้บูรณาการงานบริการวิชาการสู่การวิจยั ระดับปริญญาเอก จานวน 11 คน ระดับปริญญาโท
จานวน 16 คน และระดับปริญญาตรี จานวน 7 คน
3.2.3 รูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการแก่ชุมชนระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือน มิถุนายน
2555 โดยมีหน่ วยงานทีร่ ่วมให้บริการ คือ สานักคณะกรรมาธิการไอซีที บมจ.ทีโอที (จากัด) มหาชน จังหวัดมหาสารคาม และ หจก. อีซ่ี คอมพิวเทค
มหาสารคาม ผลการดาเนินงาน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 1 ผลการให้บริการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่ชมุ ชน
รูปแบบการให้บริการ

จานวนครัง้ ที่
ให้บริการ
25
4

1. ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสถานทีเ่ พื่อทาวิจยั
2. บริการวิทยากรนอกพื้นที่
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จานวนคนทีเ่ ข้ารับ
บริการ
321
169

ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ บั บริการ
4.52
4.53

3. บริการอบรมนอกพื้นที่
4. บริการอบรมในมหาวิทยาลัย
5. บริการอบรมและให้คาปรึกษาร่วมกับหน่ วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมทัง้ หมด

22
63
4
118

556
2015
359
3420

4.51
4.57
4.51
4.52

จากตารางที่ 1 พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 5 รูปแบบ จานวนครัง้ ทีใ่ ห้บริการ 118 ครัง้ มีผเู้ ข้ารับบริการ จานวน
3,420 คน และความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับบริการโดยเฉลี่ยในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52)
3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อระบบกลไลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อระบบกลไกที่พฒ
ั นาขึน้
ประเภท
ประเภท ผูใ้ ห้บริการ
1. บุคลากร : อาจารย์
2. บุคลากร : เจ้าหน้าที่
ประเภท ผูร้ บั บริการ
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท
3. นักศึกษาระดับปริญญาเอก
ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.58
4.55
4.60
4.72
4.58
4.64
4.95
4.66

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.53
0.52
0.55
0.43
0.50
0.62
0.21
0.48

ความหมาย
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อระบบกลไลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย=4.66) ทัง้ ผู้
ให้บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.58) และผูร้ บั บริการ (ค่าเฉลี่ย=4.72)

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
ผลการวิจยั เรื่อง การประเมินผลการพัฒนาระบบและกลไกงานบริหารงานบริการวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงและบูรณาการสู่ภารกิจของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ นาเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
3.1 ผลการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พบว่า
ระบบกลไกทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย 5 รายการ คือ 1) คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกเป็ นผูบ้ ริหารคณะ 2) คาสังแต่
่ งตัง้
คณะทางานบริการวิชาการตามระบบกลไกเป็ นบุคลากรคณะทุกคน 3) แผนการดาเนินงานการบริการวิชาการ 4) ประกาศแนวปฏิบตั กิ าร
บริหารงานบริการวิชการและงานวิจยั และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการ
3.2 ผลการทดลองใช้ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับบุคลากรและนักศึกษา พบว่า 1) บุคลากรสายวิชากรได้บูรณาการงานวิชาการสู่การเรียนการ
สอน จานวน 22 คน และได้บูรณาการงานบริการและงานวิจยั สู่การเรียนการสอน จานวน 10 คน 2) บุคลากรสายสนับสนนุน ได้บูรณาการงาน
ประจาสู่งานวิจยั แบบ R2R จานวน 12 คน 3) นักศึกษาได้บูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจยั จานวน 34 คน และ 4) รูปแบบการให้บริการ
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 5 รายการ คือ การยืมอุปกรณ์และสถานทีเ่ พื่อทาวิจยั การให้บริการวิทยากรทัง้ ในและนอกพืน้ ที่ การ
ให้บริการอบรมในและนอกพืน้ ที่ การเป็ นผูท้ รงคุณวุฒใิ นการตรวจผลงาน และการให้บริการปรึกษาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องมีความคิดเห็นต่อระบบกลไลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.66)
ทัง้ ผูใ้ ห้บริการ (ค่าเฉลีย่ =4.58) และผูร้ บั บริการ (ค่าเฉลีย่ =4.72)
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การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การใช้งานระหว่าง iPad2 กับ Sumsung galaxy ของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ เป็นการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ทีส่ มัครใจเข้ารับการอบรม ภายใต้วตั ถุประสงค์ ของการศึกษา 1) เพือ่ พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ ทีม่ ี
คุณภาพ 2) เพือ่ เปรียบเทียบผลการเรียนรูก้ อ่ นการอบรมและหลังการอบรม ของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรการอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ
3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จานวน 150 คน คัดเลือกเป็น
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ตามทีส่ มัครเข้ารับการอบรมในรุน่ ทีเ่ ปิดรับสมัคร ในระยะเวลาทีก่ าหนด
จานวน 60 คน เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วยหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 จานวน 6 ชัวโมง
่ และ
หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Samsung galaxy แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรการอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 และ แบบประเมินความพึงพอใจหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้
Samsung galaxy สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (independent samples)
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีคุณภาพในระดับมาก
( X =4.50, S.D =0.50) และ หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Samsung galaxy มีคุณภาพในระดับมาก ( X =4.44,
S.D =0.49) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการอบรม โดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และ 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ( X =4.45, S.D =0.46) และ หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Samsung galaxy อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก ( X =4.45, S.D =0.48)
คาสาคัญ: หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
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. คานา
การศึกษาเป็นกลไกในสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข จากการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก
ส่งผลกระทบมาสูส่ งั คมไทยอย่างมาก ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นนั ้ จาเป็นต้องอาศัยการศึกษามาช่วยพัฒนา เพือ่ สามารถพัฒนาคนในประเทศให้ม ี
ศักยภาพเพียงพอต่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสมและทัดเทียม โดยยังสามารถดารง
ความเป็นไทยได้ในประชาคมโลก รัฐบาลจึงมีโครงการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรปู ระบบความรูข้ องสังคมไทย อันประกอบด้วย
การยกระดับองค์ความรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มโี ครงการตาราแห่งชาติทบ่ี รรจุความรูท้ ก่ี า้ วหน้าและได้มาตรฐาน ทัง้ ความรูท้ เ่ี ป็นสากลและ
ั
ภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทัง้ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จัดให้มรี ะบบการจัดการความรู้ ปฏิรปู
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลีย่ นแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิน่ และความเป็นไทย เพือ่ เพิม่
ผลสัมฤทธิ ์ของการศึกษาทุกระดับชัน้ พัฒนาระบบการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความรูค้ ่คู ุณธรรม มุง่ การสร้างจริยธรรม รวมทัง้ สร้างความตระหนัก
ในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็นพืน้ ฐานของสังคมประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร
การศึกษาโดยการกระจายอานาจสู่พน้ื ทีใ่ ห้เสร็จสมบูรณ์โดยเริม่ จากพืน้ ทีท่ ม่ี คี วามพร้อม จึงได้มกี ารจัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้ จัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่
กาหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพือ่ พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครือ่ งมือในการเร่ง
ยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพือ่ เป็นกลไกในการเปลีย่ นกระบวน
ทัศน์การเรียนรูใ้ ห้เป็นแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การศึกษา พัฒนาระบบ “ไซ
เบอร์โฮม” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพือ่ การศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่ ง
ดาเนินการให้ “กองทุนเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา” เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มคี ุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้อง
ตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทามาตรฐานคุณวุฒวิ ชิ าชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานอาชีพ และ
การจัดทามาตรฐานฝีมอื แรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม [1]
แท็บเล็ต (Tablet) ว่า เป็นเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์ทใ่ี ห้คุณสามารถพกติดตัวได้โดยวัตถุประสงค์เพือ่ ทดแทนสมุดหรือกระดาษ
และใช้หน้าจอสัมผัสในการทางานเป็นอันดับแรก มีคยี บ์ อร์ดเสมือนจริงหรือปากกาดิจติ อล ได้เข้ามามีบทบาทในการสภาพแวดล้อมแบบใหม่ทม่ี ี
ความเด่นชัดขึน้ ซึง่ จากเดิมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนัน้ เป็นไปค่อนข้างยากลาบาก แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์ มีเครือ่ งมือในการ
สร้างสรรค์ชน้ิ งานจานวนมากและมีความยืนหยุ่นสูงจึงทาให้นกั เรียนสามารถสร้างผลงานตามแนวทางของตนเองได้ดี ครูสามารถเปลีย่ นบทบาท
ของตนโดยลดการยืนสอนหน้าชัน้ และเปลีย่ นไปเป็นการช่วยชีน้ านักเรียนในการทาโครงงานได้มากขึน้ ความสามารถในการติดต่อสือ่ สารผ่าน
ระบบเครือข่ายทาให้นกั เรียนค้นหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ น นักเรียนด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล
ดังนัน้ การเรียนรูจ้ งึ เกิดขึน้ ได้ในหลายมิตทิ งั ้ จากการค้นพบด้วยตนเองจากการลงมือทา การสอนหรือแนะนาจากครู และการรับฟงั ความคิดจาก
นักเรียนด้วยกันเอง
ผลการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา [2] ซึง่ ศึกษากระบวนการสร้างนวัตกรรมการเรียนรูใ้ น
สภาพแวดล้อมทีน่ กั เรียนทุกคนมีเครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเอง นักเรียนสามารถใช้งานเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้ทุกเมือ่ ทัง้ ในและนอก
ห้องเรียน และสามารถนากลับไปใช้ทบ่ี า้ นได้ทุกเมือ่ มีขอ้ สันนิษฐานอยู่ 3 ประการ คือ 1) สภาพแวดล้อมการเรียนรูท้ น่ี กั เรียนทุกคนมี
คอมพิวเตอร์พกพาเป็นของตนเองเช่นนี้ เป็นสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ในโรงเรียนทัวๆ
่ ไปได้จริงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากราคาคอมพิวเตอร์พกพาทีล่ ดลง
อย่างต่อเนื่อง และการทีค่ อมพิวเตอร์มบี ทบาทในชีวติ ความเป็นอยู่ของสังคมไทยมากขึน้ เรือ่ ยๆ จนกลายเป็ นปจั จัยพืน้ ฐานของคนในครอบครัว
ไม่ต่างจากโทรศัพท์มอื ถือ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในครัวเรือน ดังนัน้ ระบบการศึกษาของไทยจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเพือ่ ให้
สามารถใช้ประโยชน์จากสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ นี้ได้อย่างเต็มที่ 2) การทีน่ กั เรียนทุกคนมีคอมพิวเตอร์พกพาเป็นเครือ่ งมือการเรียนรูป้ ระจาตัวและ
สามารถเชือ่ มโยงเข้ากับระบบเครือข่ายได้นนั ้ เปิดโอกาสให้มกี ารสร้างนวัตกรรมการเรียนรูซ้ ง่ึ สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ได้เป็นอย่างดี โดยนวัตกรรมนี้ จะได้ผลดีเป็นพิเศษหากกิจกรรมการเรียนรูไ้ ม่ถูกจากัดด้วยกรอบความคิดของระบบการเรียนแบบ
ดังเดิ
่ มในโรงเรียนทีเ่ น้นการให้ครูยนื สอนสาระตามหลักสูตรหน้าชัน้ เรียน 3) การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรูแ้ บบใหม่ โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพาเป็นเครือ่ งมือสาคัญนี้ไม่ใช่สงิ่ ทีท่ าได้งา่ ยๆ และไม่มสี ตู รสาเร็จ ลาพังแค่การมีคอมพิวเตอร์พกพาในห้องเรียนนัน้ ไม่สามารถทาให้เกิด
นวัตกรรมขึน้ ได้ จะต้องมีการพัฒนาความเข้าใจของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด ซึง่ หมายถึงครูอาจารย์ ผูบ้ ริหารโรงเรียน ผูป้ กครอง ตลอดจน
หน่วยงานทีก่ ากับดูแลสถานศึกษาด้วย แต่เนื่องจากคอมพิวเตอร์มเี ครือ่ งมือในการสร้างสรรค์ชน้ิ งานจานวนมากและมีความยืนหยุน่ สูงจึงทาให้
นักเรียนสามารถสร้างผลงานตามแนวทางของตนเองได้ดี ครูสามารถเปลีย่ นบทบาทของตนโดยลดการยืนสอนหน้าชัน้ และเปลีย่ นไปเป็นการช่วย
ชีน้ านักเรียนในการทาโครงงานได้มากขึน้ ความสามารถในการติดต่อสือ่ สารผ่านระบบเครือข่ายทาให้นกั เรียนค้นหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
สามารถแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นนักเรียนด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกล ดังนัน้ การเรียนรูจ้ งึ เกิดขึน้ ได้ในหลายมิตทิ งั ้ จากการค้นพบ
ด้วยตนเองจากการลงมือทา การสอนหรือแนะนาจากครู และการรับฟงั ความคิดจากนักเรียนด้วยกันเอง
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ในวิจยั ในครัง้ นี้ ได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรมตามรูปแบบ ADDIE [3] ซึง่ เป็ นรูปแบบการสอนทีถ่ ูกออกแบบขึน้ มาเพือ่ ใช้ในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยอาศัยหลักของวิธกี ารระบบ (System Approach) ซึง่ เป็นทีย่ อมรับกันโดยทัวไปว่
่ าสามารถ
นาไปใช้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ดี ไม่ว่าจะเป็น CAI/CBT, WBI/WBT หรือ e-Learning ก็ตาม เนื่องจากเป็นขึน้ ตอนทีค่ รอบคลุม
ทุกกระบวนการและเป็นระบบปิด (Close System) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ในขัน้ ประเมินซึง่ เป็นขัน้ สุดท้ายแล้วนาข้อมูลไปตรวจปรับ
(Feedback) ขันตอนที
้
ผ่ ่านมาทัง้ หมด แสดงดังแผนภูมทิ ่ี 2
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แผนภูมทิ ่ี 1 ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ ADDIE Model
ทีDevelopment
ม่ า (มนต์ชยั เทียนทอง. 2554 : 91)
จากแผนภูมทิ ่ี 2 จะเห็นว่ารูปแบบ ADDIE ประกอบด้วยขัน้ ตอนทัง้ หมด 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ การวิเคราะห์เป็นขัน้ วางแผนหรือ
เตรียมการสือ่ ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร ขันการออกแบบเป็
้
นขัน้ ทีน่ าข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้วเิ คราะห์ไว้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการออกแบบ
ขันการพั
้
ฒนาเป็นขัน้ ทีน่ าสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ด้ทาการออกแบบไว้ มาพัฒนา เมือ่ ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ผูอ้ อกแบบจะต้องนาหลักสูตรนัน้ ไป
ทดสอบเพือ่ ตรวจสอบหาความผิดพลาดและเพือ่ ความสมบูรณ์ของแต่ละโมดูล ขัน้ การทดลองใช้เป็นขัน้ ทีน่ าหลักสูตรทีม่ อี งค์สมบูรณ์มาทดลอง
ใช้เพือ่ หาประสิทธิภาพของหลักสูตร และขัน้ ประเมินผลโดยการนาผลทดลองทีไ่ ด้มาสรุปผล ซีง่ กระบวนการทัง้ 5 ขัน้ ทาให้ได้หลักสูตรครบถ้วน
สมบูรณ์ เหมาะสมกับการอบรมได้เป็ นอย่างดี
ผูว้ จิ ยั เป็นนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพือ่ การเรียนรู้ เพือ่ การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้มคี ุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
สนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สนับสนุนการจัดการศึกษาตาม
วัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ ทีม่ คี ุณภาพ
2. เพือ่ เปรียบเทียบผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรอบรมการใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 กับ หลักสูตรอบรม
การใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Sumsung galaxy ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จานวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ ที่
สมัครเข้ารับการอบรมตามความพึงพอใจในรุ่นทีเ่ ปิดรับสมัคร ในระยะเวลาทีก่ าหนด
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จานวน 60 คน คัดเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษา กษ.บป. ทีเ่ รียนวิชา สัมมนา 2 ภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 30 คน และกลุ่มที่ 2 โดยแบ่งเป็น
2 เป็นนักศึกษา กษ.บป. ทีเ่ รียนวิชา เลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2555 จานวน 30 คน
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2.2 เนื้ อหาการอบรม ประกอบด้วย
2.2.1 หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 1) ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต 2)
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต iPad2 3) วิธกี ารใช้งาน iPad2 เบือ้ งต้น 4) การใช้งานแอ็พพลิเคชัน่ iPad2
2.2.2 หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Samsung galaxy
1) ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต 2) ส่วนประกอบของแท็บเล็ต Samsung galaxy 3) วิธกี ารใช้งาน Samsung galaxy เบือ้ งต้น 4)
การใช้งานแอ็พพลิเคชัน่ Samsung galaxy
2.4 สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้ในการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
สถิตทิ ดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ independent เพือ่ เปรียบเทียบผลการเรียนรูก้ ่อนการอบรมและหลังการอบรมของกลุ่มตัวอย่าง
2.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
การวิจยั ครัง้ นี้ใช้ระยะเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 - มิ.ย. พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายการศึกษา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต หลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม งานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ iPad2 และ พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Sumsong galaxy
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่ นายวีระพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา นายกีรติ ทอง
เนตร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นางพัทธมน เรืองวิเศษ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลและประเมินผล นายกีรติ ทองเนตร
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน นางสาวชเนตตี พิมพ์สวรรณ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการสอน
2.6.5 ปรับปรุงตามคาแนะนา
2.6.7 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง กลุม่ ที่ 1 จานวน 30 คน และกลุ่มที่ 2 จานวน 30 คน
การศึกษาครัง้ นี้ใช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pretest Posttest Design
3. ผลการวิ จยั
1. ผลการการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ ได้หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพือ่ การเรียนรู้ iPad2 และ หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ Samsung galaxy
2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพ
หลักสูตรการฝึกอบรมทีไ่ ด้จากผูเ้ ชีย่ วชาญมาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะ
ใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ [4]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้
iPad2
Samsung galaxy
รายการความเหมาะสม
ความหมาย
S.D.
ความหมาย
X S.D.
X
1. ด้านกระบวนการพัฒนา 4.56 0.51 เหมาะสมสมมาก
4.47
0.52
เหมาะสมสม
หลักสูตร
ทีส่ ุด
มาก
2. ด้านกระบวนการอบรม
4.47 0.48 เหมาะสมสมมาก
4.43
0.51
เหมาะสมสม
มาก
3. ด้านการใช้งานแท็บเล็ต
4.41 0.46 เหมาะสมสมมาก
4.45
0.48
เหมาะสมสม
มาก
4. ด้านหลักสูตรฝึกอบรม
4.37 0.47 เหมาะสมสมมาก
4.47
0.43
เหมาะสมสม
มาก
5. ด้ า นวัด ประเมิ น ผลการ 4.42 0.49 เหมาะสมสมมาก
4.37
0.46
เหมาะสมสม
ฝึกอบรม
มาก
6. การนาความรูไ้ ปใช้
4.48 0.52 เหมาะสมสมมาก
4.46
0.52
เหมาะสมสม
มาก
เฉลีย่ โดยรวม
4.44
0.49
เหมาะสมสม
4.50 0.50 เหมาะสมสมมาก
ทีส่ ุด
มาก
จากตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้กลุ่ม iPad2 ในภาพรวม
อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( X =4.50, S.D.=0.50) และเมือ่ พิจารณารายด้านในด้านด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็น
โดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.56 และค่า S.D. เท่ากับ 0.51 ด้านกระบวนการอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวม
ในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.47 และค่า S.D. เท่ากับ 0.48 ด้านการใช้งานแท็บตผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.41 และค่า S.D.เท่ากับ 0.46 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสม
มากโดยค่า X เท่ากับ 4.37 และค่า S.D.เท่ากับ 0.47 ด้านวัดประเมินผลการฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก
โดยค่า X เท่ากับ 4.42 และค่า S.D.เท่ากับ 0.49 การนาความรูไ้ ปใช้ผเู้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X
เท่ากับ 4.48 และค่า S.D.เท่ากับ 0.52 ผลการทดลองในกลุ่ม Samsung galaxy ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.44,
S.D.=0.48) และเมือ่ พิจารณารายด้านในด้านด้านกระบวนการพัฒนาหลักสูตรผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X
เท่ากับ 4.47 และค่า S.D. เท่ากับ 0.52 ด้านกระบวนการอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ
4.43 และค่า S.D. เท่ากับ 0.51 ด้านการใช้งานแท็บตผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.45 และ
ค่า S.D.เท่ากับ 0.48 ด้านหลักสูตรฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยค่า X เท่ากับ 4.47 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.43 ด้านวัดประเมินผลการฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.37 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.52 การนาความรูไ้ ปใช้ผเู้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.46 และค่า S.D.เท่ากับ 0.52
3. ผลการเรียนรูก้ ่อนการอบรมและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนอบรมและหลังอบรมของผูเ้ ข้าอบรมด้วยหลักสูตรการอบรม
์
การใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูม้ าคานวณด้วยสถิติ t-test (Independent Sample)โดยได้ตงั ้ ระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ.05
แสดงดังตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มทดลองโดยใช้ IOS
คะแนน
คะแนนหลั ง การอบรมด้ ว ยหลั ก สู ต ร
อบรมการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต
iPad2
คะแนนหลั ง การอบรมด้ ว ยหลั ก สู ต ร
อบรมการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ท็ บ เล็ ต
Sumsung galaxy

จานวน

X

S.D

30

23.83

1.72

30

23.53

833

1.33

ผลต่ า ง
ค่ า เฉลี่ ย

t

0.30

0.754

df

Sig
1 tailed

58

0.227

จากตารางที่ 2 ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีเ่ ข้าอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad1 มีคะแนนเฉลีย่ หลังการ
อบรม( x =23.83,S.D = 1.72) และ ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีเ่ ข้าอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Sumsung galaxy มี
คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( x = 23.53, S.D= 1.33) มีผลต่างค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.30 จากการทดสอบสถิติ t พบว่า ผลการเรียนรูข้ องการ
อบรมระหว่าง การอบรมหลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต iPad และหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Samsung galaxy ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมต่อการอบรม ซึง่ ผูว้ จิ ยั นานาแบบสอบถามความพึงพอใจ ทีไ่ ด้จากผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การ
ประเมินดังนี้ [4]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00
หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49
หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49
หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49
หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบีย่ งเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั การอบรม
Samsung galaxy

iPad2

รายการความเหมาะสม
1. ด้านกระบวนการอบรม

4.56

S.D.
052

2. ความพึงพอใจในการรับการ
อบรม
3. ด้านการใช้งานแท็บเล็ต

4.37

0.45

4.52

0.41

4. ด้านความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหา
5. ด้านการนาความรูไ้ ปใช้
เฉลีย่ โดยรวม

4.43
4.35
4.45

0.43
0.46
0.46

X

ความหมาย
เหมาะสมมาก
ทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
ทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

X
4.51

S.D.
0.51

ความหมาย
เหมาะสมมากทีส่ ุด

4.47

0.48

เหมาะสมมาก

4.32

0.52

เหมาะสมมาก

4.41
4.52
4.45

0.42
0.45
0.48

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้าการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมกลุ่มทีใ่ ช้ iPad ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก( X =4.45, S.D =0.46) และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ( X = 4.56 , S.D =0.52) ความพึงพอใจในการรับการอบรมผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
( X =4.37, S.D =0.45) ด้านการใช้งานแท็บเล็ตผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( X =4.52, S.D = 0.41)
ด้านความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก( X =4.43, S.D =0.43) และด้านการนาความรูไ้ ปใช้ผเู้ ข้า
อบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก( X =4.35, S.D =0.46) และกลุ่มทีใ่ ช้ Samsung galaxy ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก( X =4.45, S.D =0.46) และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.37 , S.D =0.45) ความพึงพอใจในการรับการอบรมผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
( X =4.47, S.D =0.48) ด้านการใช้งานแท็บเล็ตผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด( X =4.32, S.D = 0.52) ด้าน
ความรูค้ วามเข้าใจเนื้อหาผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก( X =4.41, S.D =0.42) และด้านการนาความรูไ้ ปใช้ผเู้ ข้า
อบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับชอบมาก( X =4.52, S.D =0.45)
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5. อภิ ปรายผล
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมทัง้ 2 กลุ่ม มีความรูค้ วาม
เข้าใจ และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรทีเ่ ข้ารับการอบรม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ได้ดแู ลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ และแท็บเล็ตเป็น
เรือ่ งทีใ่ หม่และกาลังได้รบั ความนิยมอยู่ในปจั จุบนั
เอกสารอ้างอิ ง
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
[2] สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยผ่านคอมพิวเตอร์พกพา. กรุงเทพฯ : สกศ, 2554.
[3] มนต์ชยั เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์. ภาควิชากคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครหนือ, 2554.
[4] พิสุทธา อารีราษฏร์. การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
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การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ดินในท้ องถิ่นของเรา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 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.
นวลฉวี ภูลายยาว1, ธรัช อารีราษฎร์ 2
Nuanchawee Poolaiyao1, Tharach Arreerard2
miyao2005@hotmail.com,Tharach@rmu.ac.th
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ที่มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 3) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจาก
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 5) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้นและเพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านบ้านหนองหว้า
โนนทอง อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบประเมินคุณภาพสื่ อ ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ , สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.70,
S.D =0.46 2) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.37/81.05 3) คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 4) ดัชนีประสิ ทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ
72.80 5) คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6) ความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์อยูใ่ นระดับมากที่สุด
( =4.65, S.D. = 0.48)
คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์, รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์, สื่ อนาเสนอข้อมูล ,
สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์, สื่ อมัลติพอยท์
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 pretest 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
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1. บทนา
โลกของเราปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เป็ นผลให้ทุกประเทศทัว่ โลกมุ่งพัฒนาบุคลากรของตนเองให้
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปั จจุบนั ประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้มีการปฏิรูปการเรี ยนรู ้
เน้นให้เป็ นสังคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรี ยนรู ้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็ น ทาเป็ น กล้าคิด กล้าทา ในสิ่ งที่ ถูกต้อง
สามารถสั่งสมทุนทางปั ญญาเพื่อเสริ มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรู ้ทนั โลก(แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 10) [1] ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 [2] ในมาตราที่ 23
และมาตราที่ 24 ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาให้เน้นทั้งความรู ้ คุณธรรม และบูรณาการตามความเหมาะสม อีกทั้งต้อง
ฝึ กทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาเปิ ดโอกาส
ให้ผู ้เ รี ย นมี ส่ว นร่ ว มทั้ง ในด้า นร่ า งกาย ด้า นอารมณ์ ด้า นสัง คมและด้า นสติ ปั ญ ญา โดยกิ จ กรรมที่ จัด ให้ น้ ัน ต้อ งมาจาก
ประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่ อง ผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้
อย่างสมดุลและสามารถนาไปใช้ได้จริ ง ซึ่งในการปลูกฝังทักษะการคิดนั้น ทักษะการคิดที่สาคัญอย่างหนึ่ งคือ การคิดวิเคราะห์
(Analytical Thinking)
การคิดวิเคราะห์เป็ นรากฐานที่สาคัญของการเรี ยนรู ้ การคิดวิเคราะห์เป็ นการคิดเชิงลึกต้องใช้ความสามารถในการ
สังเกต การสื บค้น การจาแนกแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ การใช้เหตุผลหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเพื่อสรุ ปตีความและทาความ
เข้าใจกับสิ่ งนั้น ซึ่งจะทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นฐานความรู ้ ในการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ แก้ปัญหา การประเมินและการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์. 2548 : 42) [3]
การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึ กษาของโรงเรี ยนบ้านหนองหว้า
โนนทอง ตาบลบ่อใหญ่ อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จาก
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา เมื่อปี พุทธศักราช 2549 เกี่ยวกับผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามมาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยน
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มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ ทางคณะกรรมการประเมินภายนอก
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า โรงเรี ยนควรมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่ ส่งเสริ มผูเ้ รี ยนในด้านการคิ ดวิเคราะห์ และมีการ
นาเสนอความคิดสู่ การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่ อง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549 : 2)[4] โดย
กิจกรรมที่จดั ให้น้ นั ต้องมาจากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
ผสานสาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลและสามารถนาไปใช้ได้จริ ง
ผู ้วิ จัย ซึ่ งเป็ นครู ผู ้ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ โรงเรี ยนบ้า นหนองหว้า โนนทอง ต าบลบ่ อ ใหญ่
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 ได้ศึกษาภาพรวมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน ปี การศึกษา 2553 ที่จาแนกตามระดับชั้น/กลุ่มสาระ ระดับประถมศึ กษาพบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 มี
ผลสัม ฤทธิ์ เฉลี่ ย รวมต่ าที่ สุด คื อ ค่าเฉลี่ ยร้ อยละ 70.52 เมื่ อศึ ก ษาถึ ง รายวิชาที่ มีผลสัมฤทธิ์ รายวิชาเฉลี่ ย ต่ าที่ สุด คื อ วิช า
วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.42 (โรงเรี ยนบ้านหนองหว้าโนนทอง.2553.9) [5] ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาลงไปถึงแผนการสอนและ
บันทึ กหลังสอนพบว่าการจัดการเรี ยนการสอนในสาระที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง ยังสื่ อการสอนส่ วนใหญ่ขาดความ
ต่อเนื่อง ในการสอนบางเรื่ องไม่มีสื่อการสอนที่จะทาให้นกั เรี ยนไม่สามารถคิด จินตนาการสิ่ งที่เป็ นนามธรรมให้เป็ นรู ปธรรม
ได้ จึงไม่สามารถสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน ซึ่ งเป็ นอีกสาเหตุหนึ่ งที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชานี้ ต่า การเรี ยนการสอน
จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องใช้สื่อชนิดต่างๆ เข้ามาเป็ นตัวกลางในการสื่ อความหมายในการเรี ยนรู ้
จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ในฐานะที่ผวู ้ จิ ยั เป็ นครู ผสู ้ อนสาระวิทยาศาสตร์ จึงต้องหาทางแก้ไขปั ญหาทางการ
เรี ยนของผูเ้ รี ยน ผูว้ ิจยั จึงมีแนวคิดที่พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ จะส่งผล
ให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่สูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ 80/80
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.5 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2.6 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
3. วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ในตาบลบ่อใหญ่ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 6 โรงเรี ยน จานวน 102 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านหนองหว้าโนนทอง อาเภอบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 จานวน 19 คน คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็ นโรงเรี ยนที่มี
คอมพิวเตอร์เพียงพอ
ระยะเวลาในการวิจยั เดือนมกราคม 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2555 เนื้อหาที่นามาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ เรื่ อง ดินในท้องถิ่น
ของเรา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็ น 8 เรื่ อง เรื่ องที่ 1 การเกิดดิน เรื่ องที่ 2 สมบัติของดิน เรื่ องที่ 3 ชนิด
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ประเภทและองค์ประกอบของดิน เรื่ องที่ 4 ดินที่เหมาะสมกับการปลูกพืชในท้องถิ่น เรื่ องที่ 5 ความสาคัญและประโยชน์ของดิน
เรื่ องที่ 6 ดินที่มีปัญหา เรื่ องที่ 7 มลพิษทางดิน และเรื่ องที่ 8 การอนุรักษ์ดิน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ดาเนิ นการวิจัยโดย ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยชี้แจงให้นกั เรี ยนทราบถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น จากนั้นดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามกรอบการใช้สื่อ ตั้งแต่บทเรี ยนมัลติพอยท์
บทเรี ยนนาเสนอและหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จนครบเนื้อหาที่กาหนดแล้วทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและแบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ชุดเดิม เก็บข้อมูลความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แล้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติแล้ว
สรุ ปผล
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ สื่ อมัลติพอยท์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังแผนภาพที่ 1

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ อมัลติพอยท์

แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
x S.D.
รายการประเมิน
ความหมาย
1. ด้านลักษณะเนื้อหา

4.70 0.48

เหมาะสมมากที่สุด

2. ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล

4.60 0.51

เหมาะสมมากที่สุด

3. ด้านสื่ อหนังสื อeBook

4.70 0.47

เหมาะสมมากที่สุด

4. ด้านสื่ อMultipoint

4.80 0.41

เหมาะสมมากที่สุด

เฉลี่ยโดยรวม

4.70 0.46

เหมาะสมมากที่สุด
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด
( x =4.70, S.D. = 0.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านสื่ อมัลติพอยท์ ( x =4.80, S.D. = 0.41) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดได้แก่ ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล ( x =4.60, S.D. = 0.51)
4.3 ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยน
บ้านหนองหว้าโนนทอง จานวน 19 คน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการหาประสิ ทธิ ภาพสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เกณฑ์
คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าร้อยละ

E1

40

32.95

82.37

E2

30

24.32

81.05

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ได้ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
เท่ากับ 82.37/81.05 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
4.4 ผลการศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ของกลุ่มทดลองมาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล

คะแนน

จานวน
นักเรี ยน

เต็ม

รวมก่อนเรี ยน

รวมหลังเรี ยน

19

30

173

462

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

0.7280

72.80

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ
วิสต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.7280 คิดเป็ น ร้อยละ 72.80 หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 72.80
หลังจากที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
จานวนนักเรี ยน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่า S.D.

สถิติ t

ก่อนเรี ยน

19

9.10

2.90

20.78*

หลังเรี ยน

19

24.31

2.00

df = 18

*ระดับนัยสาคัญเท่ากับ .05
จากตารางที่ 4 ค่า t ที่คานวณได้มีค่า 20.78 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า tตาราง, 18, 0.05 (1.7341) ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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4.6 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั นาคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองมาคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมุติฐาน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์จากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
จานวนนักเรี ยน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
ค่า S.D.
สถิติ t
ก่อนเรี ยน

19

3.26

1.14

24.40*

หลังเรี ยน

19

8.05

0.85

df =18

*ระดับนัยสาคัญเท่ากับ .05
จากตารางที่ 5 พบว่า ค่า t (คานวณ) มีค่า 24.40 ซึ่งมีค่ามากกว่า ค่า tตาราง, 18, 0.05 มีค่า 1.7341 ดังนั้น จึงสรุ ปได้วา่
คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.7ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเนื้อหาแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิ น
1.ด้ า นภาพ สี ตั ว อั ก ษร
2.ด้ า นกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
3.ด้ า นแบบทดสอบ
4. ด้ า นการจั ด การบทเรี ยน
5. ด้ า นความถู ก ต้ อ งของการเชื่ อ มโยงเนื้ อหาบทเรี ยน
เฉลี่ ย โดยรวม

x
4.61
4.65
4.68
4.66
4.66
4.51

S.D
0.49
0.48
0.47
0.48
0.48
0.54

ระดั บ ความพึ ง พอใจ
มากที่ สุ ด
มากที่ สุ ด
มากที่ สุ ด
มากที่ สุ ด
มากที่ สุ ด
มากที่ สุ ด

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด( x = 4.51, S.D. = 0.54) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้าน
ความพึงพอใจของแบบทดสอบ ( x = 4.68, S.D. = 0.47) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านภาพ สี ตัวอักษร ( x = 4.61, S.D. =
0.49)
5. อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ได้ต้ งั วัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ 6 ข้อ พบว่า การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.37, S.D. = 0.57) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วาง
ไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.37/81.05 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7280 และ
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เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์พบว่าว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ เฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อน
เรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด( x =4.51, S.D. = 0.54 ) ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่อง
จากการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์
ได้ยดึ รู ปแบบในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ
ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา อารี ราษฎร์. 2551 : 64-70) [6] ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สรวิญช์ บุตรพรม (2553: 102) [7] ปิ ยพร จตุรงค์ (2553: 91) [8] ที่ได้ทาการวิจยั และพัฒนาสื่ อตามรู ปแบบ ADDIE 5 ขั้นตอน
แล้วพบว่าคุณภาพของสื่ อโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก นอกจากจะพัฒนาตามรู แบบของ ADDIE 5 ขั้นตอนแล้วทุกขั้นตอนยังผ่าน
การตรวจสอบความถูกต้องจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และได้นาสื่ อไปทดลองใช้ก่อนที่จะนามาใช้เก็บข้อมูลจริ ง และยังนาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นไปจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ซึ่งเป็ นทฤษฎีที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูส้ ร้าง
ความรู ้โดยการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งที่พบเห็นกับความรู ้เดิมที่มีมาก่อน เพื่อนามาเป็ นโครงสร้างทางปั ญญา ซึ่งการ
จัดสิ่ งแวดล้อมที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้ปรับขยายโครงสร้างทางปั ญญา ทาได้โดยการจัดสถานการณ์ที่ทาให้เกิดภาวะเสี ยสมดุล ให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการไตร่ ตรองเพื่อขจัดความขัดแย้งนั้น โดยเชื่อว่าเมื่อผูเ้ รี ยนถูกกระตุน้ ด้วยปั ญหาแล้ว ผูเ้ รี ยนจะต้องพยายามหาวิธีการ
แก้ปัญหา โดยจะต้องรู ้จกั คิดวิเคราะห์ คิดพิจารณาหาเหตุผลอย่างรอบคอบ ซักถามและเสาะแสวงหาความรู ้เพื่อเชื่อมโยง
ความคิดไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้ที่สนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้โดยผ่าน
กระบวนการคิด ที่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พวงเพชร ศรี คิรินทร์ (2553: 87) [9] ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนามัลติมีเดียตามแนว
คอนสตรัคติวสิ ต์บนเครื อข่าย เรื่ องงานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ผลการวิจยั พบว่าผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุดและเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลอง
ที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.37/81.05 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฏว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ
0.7280 และเมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปรากฏว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์เฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ดินในท้องถิ่นของเรา ในระดับพึงพอใจมากที่สุด
( X = 4.65, S.D. = 0.48) การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้
เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึ กษา รุ่ นพี่ รุ่ นน้อง และเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ให้มคี ุณภาพ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน
ตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ 4) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 5) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
พัฒนาขึน้ 6) ศึกษาความคงทนของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านนาอ่างคา อาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย คัดเลือกแบบวิธเี จาะจง จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 15 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ ได้แก่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แบบ
ประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน และ
์
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ร้อยละ และ ค่าสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.80,
S.D. = 0.28) 2) ประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 82.93/80.33 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รียนที่
เรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) ผูเ้ รียนมีดชั นีประสิทธิผลการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 70.05 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั กิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการ
เรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.51 , S.D.=0.53) 6) ความคงทนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในเกณฑ์หลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
คาสาคัญ : สือ่ อิเล็กทรอนิกส์, วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
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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. บทนา
รัฐบาลได้ทาการปฏิรปู การศึกษาโดยเน้นการใช้ ไอซีที เพื่อเร่งปฏิรปู การเรียนรูใ้ ห้มคี ุณภาพดีกว่าเดิม โดยจะมี
การติดตัง้ อินเทอร์เน็ตในโรงเรียนทัวประเทศเพื
่
่อปฏิรปู การศึกษาในโรงเรียนไทยให้กา้ วสูส่ งั คมแห่งการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
โดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารมาใช้เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาทาให้
มีรปู แบบการเรียนการสอนทีท่ นั สมัย
การจัดการเรียนรูท้ จ่ี ะทาให้การเรียนรูบ้ รรลุเป้าหมายตามหลักสูตรทีก่ าหนดให้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ นัน้
จาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพื่อให้ผเู้ รียนเข้าใจในเนื้อหาวิชาการได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยความ
รวดเร็ว และช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ครูผสู้ อนในการอธิบายหรือยกตัวอย่างให้ผเู้ รียนมองเห็นภาพพจน์ได้อย่าง
ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงมากทีส่ ดุ [1] การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เป็ นการเรียนรูแ้ บบหนึ่งใน
หลายๆ แบบทีผ่ เู้ รียนจะต้องทากิจกรรมทีห่ ลากหลายด้วยตนเอง การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนจะเกิดขึน้ ระหว่างผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมใน
การทากิจกรรม มีความสนใจ มีความสามารถในการสืบหาข้อมูลการแก้ปญั หาด้วยการพัฒนากระบวนการคิด สามารถ
สือ่ สารและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ การรวบรวมข้อมูล
์
ั จัดทารายงานและอธิบายผลงานของตนเองจึงถือว่าสาเร็จ
แหล่งความรูล้ งมือปฏิบตั จิ ริง เมือ่ มีปญั หาก็ตอ้ งหาทางแก้ปญหา
ตามกระบวนการ โดยครูเป็ นผูว้ างแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุน้ แนะนาช่วยเหลือผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูใ้ นทุก
เวลา ทุกสถานที่ โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ [2] จากการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
จากการรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึกษา 2553 ช่วงชัน้ ที่ 2 (ประถมศึกษาปี ท่ี 6) พบว่า
ในระดับประเทศ นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.56
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สภาพปญั หาทีพ่ บ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยการพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เรื่อง แรงและความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5 ผูว้ จิ ยั คาดหวังว่า การพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ เรื่อง แรง
และความดัน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึง่ เป็ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีทงั ้ ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ
ประกอบด้วยเนื้อหาทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ ผูเ้ รียนสามารถเกิดทักษะ แสวงหา
ั
คาตอบ และทดลองปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเอง แก้ปญหาเอง
และผูเ้ รียนสามารถนาองค์ความรู้ จากการปฏิบตั ไิ ปประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน ส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้
์
2. วิ ธีดาเนิ นการวิจยั และเครือ่ งมือการวิ จยั
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง แรงและความดัน
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
6. เพื่อศึกษาความคงทนของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
สมมติ ฐานงานวิ จยั
คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ รียน ทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ในการดาเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนการวิจยั ตาม รูปแบบ ADDIE Model ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ขัน้ การวิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนศึกษาสภาพปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ศึกษาและวิเคราะห์
เนื้อหาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กาหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยอิง
มาตรฐานรายวิชาของหลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาโดยละเอียด กาหนดเป็ นหน่วยการเรียนรูแ้ ละเนื้อหาย่อยโดยละเอียด
ศึกษาหลักการ วิธกี าร ทฤษฎีและเทคนิควิธสี ร้างบทเรียนบนเครือข่ายจากเอกสารต่าง ๆ และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
2. ขัน้ การออกแบบ เป็ นขัน้ ตอนการออกแบบบทเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ
ในบทเรียน แบบทดสอบ แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบประเมินคุณภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
3. ขัน้ การพัฒนา เป็ นขัน้ การสร้างสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
4. การทดลองใช้ เป็ นขัน้ การนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้จากการทดลอง
5. การประเมินผล เป็ นขัน้ การนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์ค่าทางสถิตแิ ละสรุปผลการทดลองเขียน
รายงานผลการวิจยั
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ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จานวนทัง้ สิน้ 80 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านนาอ่างคา ตาบลทรัพย์ไพวัลย์ อาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 คัดเลือกโดยใช้วธิ เี จาะจง โดยเลือกโรงเรียนทีม่ คี วาม
พร้อมด้านห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรียน ผูเ้ รียนจานวน 15 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน แบบประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้
์
7 ขัน้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมินคุณภาพสือ่ ประสมและ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียน สถิตทิ ใี ช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test Dependent เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
หลังเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาทดลองเปรียบเทียบ (One – Group Pretest – Posttest Design) ดังนี้
ทดสอบก่อนเรียนกลุ่มทดลอง
ทดลอง
E

T1
E
T1
T2
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ทดสอบหลังเรียน

X

T2

กลุ่มทดลอง
ทดสอบก่อนการทดลอง
ทดสอบหลังการทดลอง
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์

การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เก็บข้อมูลแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียน เก็บข้อมูลด้วยแบบประเมินความพึงพอใจและประเมิน
์
ความคงทนการเรียนรูด้ ว้ ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนหลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
3. ผลการวิจยั
1. ผลการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ให้มคี ุณภาพ
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิดคือ สือ่ นาเสนอ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อมัลติพอยท์
ดังแผนภาพที่ 1

สือ่ นาเสนอ

สือ่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
แผนภาพที่ 1 สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
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สือ่ มัลติพอยท์

ผูว้ จิ ยั ได้นาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน
คุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อประสม
รายการความเหมาะสม
1. ด้านลักษณะเนื้อหา
2. ด้านสื่อนาเสนอข้อมูล
3. ด้านสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ด้านสื่อมัลติพอยท์
เฉลี่ยโดยรวม

X

4.92
4.73
4.80
4.75
4.80

S.D.
0.18
0.33
0.25
0.55
0.28

ความหมาย
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสือ่ ประสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ ( X =4.80,
S.D. = 0.28) โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ดุ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ( X =4.92, S.D. = 0.18) ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่
ด้านสือ่ นาเสนอข้อมูล ( X =4.73, S.D. = 0.33)
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ผูว้ จิ ยั ได้นาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูก้ บั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนาอ่างคา จานวน 15 คน
แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
เกณฑ์
E1
E2

คะแนน
เต็ม
25
20

คะแนน
เฉลีย่
20.73
16.07

ค่าร้อยละ
82.93
80.33

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองได้ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.93/80.33 เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด (80/80)
3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและความดัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของผูเ้ รียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นา
แบบทดสอบทีห่ าคุณภาพเรียบร้อยแล้วไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ตามแบบแผนการทดลอง แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง แรงและความดัน
การทดสอบ
ค่าเฉลีย่
ค่า S.D.
ค่า t
ก่อนเรียน
6.87
1.87
32.92
หลังเรียน
16.07
1.19
* ระดับความเชื่อมัน่ 95% (= 0.05)

Sig.
0.00*

จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึง่ น้อยกว่าค่า  ทีก่ าหนด คือ .05 สรุปได้ว่า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีค่าเฉลีย่ คะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง
มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล
จานวน
นักเรียน

เต็ม

15

20

คะแนน
รวมก่อน
เรียน
103

รวมหลัง
เรียน
241

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

0.7005

70.05

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.7005 คิดเป็ นร้อยละ 70.05 หมายถึงผูเ้ รียนที่
เรียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ร้อยละ 70.05
5. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบ
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ผูว้ จิ ยั ศึกษาทดลองจนครบทุกเนื้อหาแล้ว ได้สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน ด้วย
แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และหาคุณภาพของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน
รายการประเมิน
1.ด้านความพึงพอใจของสือ่ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้
2.ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู้
3.ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้
เฉลีย่ โดยรวม
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X

4.51
4.53
4.48
4.51

S.D
0.48
0.55
0.55
0.53

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มาก
มากทีส่ ดุ

จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาพรวม เฉลีย่ โดยรวม
ทัง้ 3 ด้าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.51, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณารายด้านมี
ความพึงพอใจมากทีส่ ดุ ตามลาดับ คือ ด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการเรียนรู้ ( X =4.53, S.D. = 0.55) และ ด้าน
บรรยากาศในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ( X =4.48, S.D. = 0.55)
6. ผลการศึกษาความคงทนของผูเ้ รียน ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ประกอบสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ หลังเรียน 7 วัน และ 30 วัน ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ความคงทนของการเรียนรูข้ องนักเรียน
ระยะเวลา
หลังการทดลอง
7 วัน
30 วัน

คะแนนเต็ม
20
20
20

คะแนนเฉลี่ย
16.07
14.73
12.87

ร้อยละ
80.35
73.65
64.35

ความคงทนลดลง
6.70
16.00

แปลผล
อยู่ในเกณฑ์
อยู่ในเกณฑ์

จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่าความคงทนของการเรียนรูข้ องนักเรียนลดลงร้อยละ 6.70
และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน ค่าความคงทนลดลงร้อยละ 16.00 แสดงให้เห็นกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้
แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความคงทนการเรียนรู้
4. สรุปผลการวิ จยั และอภิ ปรายผล
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้
7 ขัน้ พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยู่ในระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.80, S.D. = 0.28) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองทีว่ างไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.93/80.33 ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้คอื 80/80 เมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนปรากฎว่าผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลีย่ คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
์
กว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อีกทัง้ วิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผล
ของการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7005 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียนพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( X =4.51, S.D. = 0.53 ) และเมื่อ
เวลาผ่านไป 7 วัน ทดสอบผูเ้ รียนอีกครัง้ มีค่าความคงทนของการเรียนรูข้ องนักเรียนลดลง 6.70 และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป
30 วัน ทดสอบผูเ้ รียนอีกครัง้ พบว่าค่าความคงทนลดลง 16.00 แสดงให้เห็นกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
ประกอบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าความคงทนของการเรียนรูอ้ ยูใ่ นเกณฑ์ ทัง้ นี้อาจเป็ นผลสืบเนื่องจากการพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องแรงและความดัน ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ได้ยดึ รูปแบบในการ
พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ตามขัน้ ตอน ADDIE Model 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ การพัฒนา ขัน้
การทดลองใช้ และขัน้ การประเมินผล [3] และนาหลักวิธกี ารวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง
แก้ไข ปรับปรุง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ อีกทัง้ สอดคล้องกับคุณลักษณะสาคัญของสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ คือ มีเนื้อหาทีไ่ ด้รบั การเรียบเรียงแล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทัง้
บุคลิกภาพ สติปญั ญา ความสนใจ พืน้ ฐานความรู้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รียน และมีผลป้อนกลับโดยทันที ซึง่ สอดคล้องกับ
การวิจยั ของ วราภรณ์ นันทิยกุล และคณะ (2550 : 117-118) [4] ได้ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียในการสอนวิชาฟิสกิ ส์ 1
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พบว่า 1) การวิเคราะห์คุณภาพของสือ่ มัลติมเี ดียของผูเ้ ชีย่ วชาญในทุกด้านจัดอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ และมีค่าเฉลีย่ รวมทุก
ด้านเท่ากับ 4.55 และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.11 2) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
์
เรียนด้วยสือ่ มัลติมเี ดียของวิชาฟิสกิ ส์ พบว่าภายหลังจากทีน่ กั ศึกษาได้เรียนผ่านสือ่ มัลติมเี ดีย มีคะแนนทดสอบเฉลีย่ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับนัยสาคัญ 0.01 และผลการวิจยั ของ ปิยพร จตุรงค์(2554) [5] ได้วจิ ยั การ
พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โครงการ RMU-eDL เรื่อง ขัน้ ตอนวิธกี ารเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ ผลการวิจยั พบว่า 1. สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X = 4.44,
S.D =0.51) 2. กิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ( X = 4.50, S.D =0.51) 3. ประสิทธิภาพของ
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ดว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มปี ระสิทธิภาพเท่ากับ(81.00/82.77) เป็ นไปตามเกณฑ์
ทีต่ งั ้ ไว้ (80/80) 4. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ดว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ
0.7719 คิดเป็ นร้อยละ 77.19 หมายถึงมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 77.19 5. หลังจากทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูค้ ะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 6. ความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิคจิกซอว์ดว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ อยูใ่ นระดับมาก ( X =3.88,
S.D. = 0.44) 7. ความคงทนของการเรียนรูข้ องนักเรียนอยู่ในเกณฑ์หลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
สรุปผลการวิ จยั
ผลของการวิจยั พบว่า สือ่ อิเล็กทรอนิกส์มคี ุณภาพอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ( X =4.80, S.D. = 0.28) และเมื่อนาไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองทีว่ างไว้ พบว่าประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.93/80.33 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
ทีต่ งั ้ ไว้คอื 80/80 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนปรากฎว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลีย่
์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อีกทัง้ วิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของ
การเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7005 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียนพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แรงและความดัน ประกอบการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ ที่
พัฒนาขึน้ ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( X =4.51, S.D. = 0.53 ) การวิจยั ครัง้ นี้สรุปได้ว่าสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นสือ่ การเรียนการสอนได้
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจน
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ทป่ี รึกษา ผศ.ดร.พิสทุ ธา อารีราษฎ์ และ ผศ.ดร.วิทยา อารีราษฎ์ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ ให้
คาปรึกษา แนะนาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้ความกรุณาตรวจสอบและเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการ
พัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ประกอบกิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ทีใ่ ห้คาปรึกษาและคาแนะนาในการทาวิทยานิพนธ์ในครัง้ นี้
ขอกราบขอบพระคุณ ท่านผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคาและโรงเรียนบ้านผาสามยอด อาเภอเอราวัณ
จังหวัดเลย ทีอ่ นุเคราะห์สถานทีเ่ ก็บรวบรวมข้อมูลในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณและสานึกในพระคุณอย่างยิง่ สาหรับคุณพ่อคุณแม่ และ ขอบพระคุณคนในครอบครัว
ทุกท่านทีค่ อยให้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระจนสาเร็จได้ดว้ ยดี
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)เพือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วย
ไมโครซอฟท์แอคเซส ให้มคี ุณภาพ 2) เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์
แอคเซส ประกอบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซิปปา ตามเกณฑ์ E1/E2 3) เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนหลังได้รบั
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส ประกอบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซิป
ปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 4) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์ แอคเซส ประกอบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยรูปแบบซิปปาที่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี
ที3่ โดยใช้เครือ่ งมือ ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ,แบบประเมินคุณภาพบทเรียน ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน, และ
์
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ทดสอบก่อนเรียน ,ชีแ้ จงให้
ผูเ้ รียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ,จัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
อินเทอร์เน็ตจนครบทุกหน่วย ,ทดสอบหลังเรียน ,ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ ,รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธกี าร
ทางสถิติ ,สรุปผลการศึกษา ข้อมูลสถิตทิ ใ่ี ช้ คือค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test ( Dependent )
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ( x =4.58,
S.D. = 0.11) 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เท่ากับ 84.52/83.10 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รียนทีเ่ รียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อ
กิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x =4.71 , S.D.=0.53)
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต , เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบซิปปา
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. คานา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า
ผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด ฉะนัน้ ครู ผูส้ อน และผูจ้ ดั การศึกษาจะต้องเปลีย่ นแปลงจาก
การเป็นผูช้ น้ี า ผูถ้ ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผูช้ ่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนผูเ้ รียนในการแสวงหาความรูจ้ ากสือ่ และแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ และให้
ข้อมูลทีถ่ ูกต้องแก่ผเู้ รียน เพือ่ นาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้สร้างสรรค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ.2544:3)[1]
การจัดการเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึ่งทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ ซึง่ เป็นเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ ทัง้ นี้สอดคล้องกับแนวคิดของ จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ผูเ้ ป็นต้นคิดในเรือ่ งของการเรียนรูโ้ ดยการกระทา (Learning by Doing)
วิธกี ารจัดการเรียนรูน้ ้คี อื การจัดการเรียนรูแ้ บบซิปปา เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางโดยให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรู้
ทาความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ ตีความ สร้างความหมาย สังเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปความรู้ ตลอดทัง้ ฝึกตนเองให้มวี นิ ยั และความรับผิดชอบในการ
ั
ทางาน โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมทัง้ ทางด้านร่างกาย สติปญญา
อารมณ์และสังคม ลงมือปฏิบตั จิ ริงทุกขัน้ ตอน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมี
ส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ุด จนเกิดความรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปใช้ประโยชน์ได้ (ทิศนา แขมมณี.2548 : 14 15)[2] การจัดการเรียนรูแ้ บบซิปปา (Cippa Model) ซึง่ มีทงั ้ หมด 7 ขัน้ แต่ละขันผู
้ เ้ รียนจะได้เรียนรูเ้ ป็นไปตามขัน้ ตอนต่าง ๆ รูปแบบนี้มงุ่
พัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนอย่างแท้จริง โดยการให้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง โดยอาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม
นอกจากนัน้ ยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุ่มกระบวนการปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และ
กระบวนการแสวงหาความรู้ เป็นต้น
เนื้อหาบทเรียนเรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส เป็นเนื้อหา วิชาการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลของหลักสูตร สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาหรับผูเ้ รียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 3 ของสถาบันการศึกษา สังกัด คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ จากการสังเกตพฤติกรรมของผูส้ อนในการเรียนของผูเ้ รียนในรายวิชาดังกล่าว พบว่า ผูเ้ รียนแสดงอาการเบือ่ หน่ายพร้อม
ทัง้ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนโดยการนังฟ
่ งั ครูอธิบายเพียงอย่างเดียว ในขณะทีเ่ นื้อหาทีเ่ รียนมีความยากขึน้ เรือ่ ยๆตามลาดับ ทาให้ไม่ม ี
ความเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนและยังพบว่าเมือ่ ผูเ้ รียนทาแบบฝึกหัดหรือใบงานทีค่ รูมอบหมายให้ไม่ได้ ก็มกั จะคัดลอกงานของเพือ่ นทีเ่ ก่ง
กว่าส่งครูผสู้ อนอยู่เสมอ ทัง้ นี้ จากแบบประเมินและรายงานผลการเรียนในปีการศึกษา 2553 พบว่า คะแนนเฉลีย่ ของนักศึกษาในรายวิชา
ดังกล่าวคิดเป็น 68.47% ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (แบบประเมินรายงานผลการเรียนปีการศึกษา2553 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม.ิ
กระทรวงศึกษาธิการ 2553 : 89)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนอินเทอร์เน็ต (WBI : Web Based Instruction) เป็นการสร้างสือ่ การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นเครือข่ายทีส่ าคัญต่อการสือ่ สารในระบบเว็บ (Web) หรือการสือ่ สารในแบบใยแมงมุม ซึง่ การสือ่ สารแบบนี้
สามารถจะเชือ่ มโยงกับแหล่งข้อมูลในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างกว้างขวางและทัวโลก
่
ไม่ว่าจะอยู่ทไ่ี หน เวลาใด ผูเ้ รียนก็สามารถเรียนได้
ตลอดเวลาโดยการใช้งานจะไม่ยดึ ติดกับระบบปฏิบตั กิ าร (Operating System : OS) และการทางานบนอินเทอร์เน็ตเป็นแบบโต้ตอบกับผูเ้ รียน
โดยธรรมชาติ หรือเรียกว่า Interactive ในตัวเอง เมือ่ ผูเ้ รียนเปิ ดโปรแกรมจากเบราเซอร์ ผูเ้ รียนก็สามารถคลิกเลือกรายการทีจ่ ะเรียน โปรแกรม
ก็จะเชือ่ มโยงไปทีเ่ นื้อหาเรือ่ งนัน้ เมือ่ ไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเรียนเนื้อหาเดิมได้
การเรียนการสอนบนเว็บ (web-based instruction) เป็ นการบูรณาการกันระหว่างเทคโนโลยีปจั จุบนั กับกระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพทางการเรียนรูแ้ ละการแก้ปญั หาเรือ่ งข้อจากัดทางด้านสถานทีแ่ ละเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้
คุณสมบัตแิ ละทรัพยากรของเวิลด์ไวด์เว็บ ในการจัดการสภาพแวดล้อมทีส่ ่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ซึง่ การเรียนการสอนทีจ่ ดั ขึน้
ผ่านเว็บนี้ อาจเป็นบางส่วนหรือทัง้ หมดของกระบวนการสอนการเรียนการสอนบนเว็บเป็นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนทุกสถานที่ ทุกเวลา
เป็นการส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคกันทางการศึกษาและส่งเสริมแนวคิดในเรือ่ งของการเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็ นการเรียนรูท้ ก่ี ระตือรือร้นและ
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (วีระ ไทยพานิช.2551:1)[3]
การสร้างสือ่ การเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต หรือ บทเรียนบนอินเทอร์เน็ตเมือ่ นาแนวทฤษฎีการจัดการเรียนรูแ้ บบ
ซิปปามาประกอบในการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแล้วก็จะทาให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเองและยังเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทาง
สังคมเพือ่ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาโดยเน้นให้ผเู้ รียนเป็ นผูส้ ร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง สนับสนุนให้มกี ารร่วมมือกันมีการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ นาเสนอประสบการณ์การเรียนรูท้ ต่ี รงกับสภาพการณ์จริงหรือในชีวติ จริงครูหรือผูส้ อน ต้องตระหนักถึงสิง่ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ผูศ้ กึ ษาตระหนักถึงความจาเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีการพัฒนาสือ่ เพือ่ ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนขึน้ เพือ่ ช่วยให้นกั ศึกษาและผูท้ ่ี
สนใจสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ซง่ึ จะศึกษาจากทีใ่ ดและศึกษาเพิม่ เติมเมือ่ ใดก็ได้ สือ่ จะทาให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน
มากขึน้ และคาดหวังว่าบทเรียนดังกล่าวจะพัฒนาและทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนในรายวิชาดังกล่าวเพิม่ ขึน้ จากการเรียนการสอนในปี
์
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การศึกษาทีผ่ ่านมา โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา มี
วัตถุประสงค์ในการวิจยั ดังนี้
1. เพือ่ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซสโดยใช้รปู แบบซิปปา ให้ม ี
คุณภาพ
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส
โดยใช้รปู แบบซิปปา ตามเกณฑ์ E1/E2
3. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนหลังจากได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ ัยั
ประชากร คือ นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท3่ี สาขาคอมพิวเตอร์ธรุ กิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ
จานวน 1 ห้องเรียน วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมจิ านวน 2 ห้องเรียน จานวน 79 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้
ปีท3่ี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ 1 ห้องเรียน จานวน 14 คน คัดเลือกโดยใช้วธิ เี จาะจง
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555 เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วยเนื้อหา
จานวน 3 เรือ่ ง คือ 1) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับไมโครซอฟท์แอคเซส 2) การสร้างตารางด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส 3) การสร้างแบบสอบถาม
ด้วยไมโครซอฟท์แอคเซส
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส
โดยใช้รปู แบบซิปปาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน ทาการวิจยั โดยชีแ้ จงให้ผเู้ รียนทราบถึง
์
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้
รูปแบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนโดยทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ย บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามรูปแบบซิปปา
โมเดล ในแต่ละหน่วย เมือ่ ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยจบ ผูเ้ รียนก็จะทาการทดสอบจากแบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน ภายในเว็บ
์
และทาการศึกษาต่อจนครบทุกเนื้อหาทีก่ าหนดหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปาครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนและทาการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีต่ ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดและวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ
3. ผลการวิ ัยั
4.1 ผลการพัฒนาสือ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้รปู แบบซิปปา เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟท์แอคเซส
จาก http://www.theeighthouse.com/el/
4.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
ผูว้ จิ ยั ได้นาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ แสดงดัง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
รายการความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
x
1. ด้านเนื้อหา

4.54 0.23 เหมาะสมมากทีส่ ุด

2. ด้านรูปแบบ ตัวอักษร สี

4.60 0.25 เหมาะสมมากทีส่ ุด

3. ด้านแบบทดสอบ

4.67 0.14 เหมาะสมมากทีส่ ุด

4. ด้านการจัดการบทเรียน

4.47 0.12 เหมาะสมมากทีส่ ุด

5. ด้านความสอดคล้องกับรูปแบบ
ซิปปา

4.60 0.12 เหมาะสมมากทีส่ ุด

เฉลีย่ โดยรวม

4.58 0.11 เหมาะสมมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสือ่ ประสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x =4.58, S.D. = 0.11)
4.3 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา เมือ่ นาไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 14 คน แสดงดังตารางที่ 2
เกณฑ์

ตารางที่ 2 : ผลการประเมินประสิทธิภาพ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลีย่

ค่าร้อยละ

E1

30

25.36

84.52

E2

30

24.93

83.10

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ ได้ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ
84.52/83.10 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ 80/80
4.4 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ได้นาแบบทดสอบจานวน 30 ข้อ
์
ใช้กบั นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท่ี 3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ จานวน 14 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต
์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ก่ อ นเรี ย น

15.857

3.37

หลั ง เรี ย น

24.928

1.98

ค่ า t

Sig.

13.956

0.00*

จากตารางที่ 3 ค่า t ทีค่ านวณได้มคี ่า 13.956 เมือ่ พิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึง่ น้อยกว่า .05 ดังนัน้ จึงสรุป
ได้ว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต มีค่าเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.5 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนน
รวมก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผล
คะแนน

จานวน
นักเรียน

เต็ม

รวมก่อนเรียน

รวมหลังเรียน

14

30

222

349

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

0.6414

64.14

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6414 คิดเป็นร้อยละ 64.4 หมายถึงมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนร้อยละ 64.14 หลังจากทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนโดย
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต ครบทุกเนื้อหาแล้วผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน ด้วยแบบสอบถามที่
พัฒนาขึน้ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน
รายการประเมิ น

x

S.D

ระดั บ ความพึ ง พอใจ

1.ด้ า นความพึ ง พอใจของสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้

4.71

0.46

มากที่ สุ ด

2.ด้ า นความพึ ง พอใจของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้

4.52

0.51

มากที่ สุ ด

3.ด้ า นบรรยากาศในการเรี ย นรู้

4.38

0.59

มาก

4.53

0.52

มากที่ สุ ด

เฉลี่ ย โดยรวม

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ ปีท3่ี ภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 3
ด้าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x =4.53, S.D. = 0.52) โดยด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุดคือด้านความพึง
พอใจของสือ่ ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนรู้ ( x =4.71, S.D. = 0.46) ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ( x =4.38, S.D. =
0.59)
4. อภิ ปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 4 วัตถุประสงค์ พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x =4.58 , S.D. =
0.11) และเมือ่ นาบทเรียนไปทดลองตามแบบแผนการทดลองทีว่ างไว้ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ
84.52/83.10 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้คอื 80/80 และเมือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปรากฏว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อีกทัง้ เมือ่ ทาการวิเคราะห์ดชั นี
ประสิทธิผลพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 0.6414 และหลังจากสารวจความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้าง
ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ( x =4.71 , S.D. = 0.46)
(โดยทีก่ ารพัฒนาได้ยดึ รูปแบบตามกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนตามขัน้ ตอน ADDIE Model 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การ
ออกแบบ ขันการพั
้
ฒนา ขัน้ การทดลองใช้ และขันการประเมิ
้
นผล .พิสุทธา อารีราษฎร์) 2551 : 64 - 70) [4] และนอกจากนี้ในขัน้ ตอน
การออกแบบบทเรียนผูว้ จิ ยั ยังได้ผนวกขัน้ ตอนของเทคนิคการเรียนรูแ้ บบซิปปา ซึง่ มีทงั ้ หมด 7 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ การทบทวนความรูเ้ ดิม ขัน้
แสวงหาความรู้ ขัน้ ศึกษาทาความเข้าใจข้อมูลแสวงหาความรูใ้ หม่และเชือ่ มโยงความรูใ้ หม่กบั ความรูเ้ ดิม ขัน้ แลกเปลีย่ นความรูค้ วามเข้าใจกับ
กลุ่ม ขันสรุ
้ ปและการจัดระเบียบ ขัน้ การนาเสนอผลงาน และขันประยุ
้
กต์การใช้ความรู้ ซึง่ (รูปแบบการสอนแบบซิปปา เป็นกระบวนการการ
จัดการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนจะได้เรียนรูเ้ ป็นไปตามขัน้ ตอนต่างๆ โดยมุง่ เน้นพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียนอย่างแท้จริง โดยให้
ผูเ้ รียนสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง อาศัยความร่วมมือจากกลุ่ม นอกจากนัน้ ยังช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการต่างๆอีกด้วย
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5. สรุปผลการวิ ัยั
ผลของการวิจยั พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้
รูปแบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x =4.58 , S.D. = 0.11) และเมือ่ นาบทเรียนไปทดลองตามแบบแผนการ
ทดลองทีว่ างไว้ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ 84.52/83.10 ซึง่ มากกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้คอื 80/80 และเมือ่ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนปรากฏว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบนอินเทอร์เน็ตมีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05 อีกทัง้ เมือ่ ทาการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ตเท่ากับ
0.6414 และหลังจากสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รียน พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์บน
อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ทีส่ ุด ( x =4.71 , S.D. = 0.46) ซึง่ สามารถสรุปจากงานวิจยั ในครัง้ นี้ได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์บนอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง การสร้างฐานข้อมูลด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟท์แอคเซส โดยใช้รปู แบบซิปปา ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็นสือ่ การเรียนในกิจกรรมการเรียน
การสอนได้
6. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ
อาจารย์ทป่ี รึกษา ผูบ้ ริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชยั ภูม ิ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพือ่ น
ๆ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึกษา แนะนาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
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การพัฒนาคอมพิ วเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ
The Development of Computer- Assisted Instruction by use a tale the theoretically learn
of Natural Language

for the kindergarten 2

เอมอร ศรีอากาศ1, ทรงศักดิ์ สองสนิ ท2
Am-on Sriaragrd1, Songsak Songsanit2
am_on2212@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1)เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นทิ านตามหลักการเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติ ให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ E1/E2 3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้าน
สติปญั ญาของเด็กก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ดว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 4)
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ของเด็กทีจ่ ดั ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนที่
พัฒนาขึน้ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนหลังจากได้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักเรียนชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ อาเภอเมือง
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้เครื่องมือแบบประเมิน ,ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ดุ ( x =4.72, S.D. = 0.43) 2) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เท่ากับ 92.67/92.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ (90/90) 3) ผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีคะแนนเฉลีย่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4) ผูเ้ รียนมีดชั นีประสิทธิผลการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คิดเป็ นร้อยละ 87.41 5) ความ
พึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก ( x =2.66 , S.D.=0.15)
คาสาคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , 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
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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
2

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. คานา
ปจั จุบนั สังคมไทยได้ให้ความสาคัญของการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยมากขึน้ ดังจะเห็นได้จาก
มีสถานศึกษาสาหรับเด็กทัง้ ภาครัฐและเอกชนจานวนมาก รวมทัง้ มีสอ่ื ต่างๆทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่ครู พ่อแม่ผปู้ กครอง เช่น
รายการวิทยุ /โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เอกสาร นิตยสาร และหนังสือเกีย่ วกับเด็กอีกมากมาย ความต้องการบริการ
ด้านปฐมวัยทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในปจั จุบนั เป็ นผลจากการพัฒนาประเทศด้านสังคมเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีทก่ี าลัง
เจริญก้าวหน้า ทาให้แม่บา้ นต้องออกไปทางานนอกบ้านจานวนมากขึน้ จึงจาเป็ นต้องส่งบุตรหลานไปอยู่ใ น
สถานศึกษาระดับปฐมวัยมากยิง่ ขึน้ การจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรปู การศึกษาทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2542 ทีใ่ ห้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาทีเ่ น้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความเหมาะสมในเรื่องเกีย่ วกับตนเอง สังคม ความรูแ้ ละทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ ภาษา และทักษะการดารงชีวติ อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 :
12- 13 )การพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย อายุ 4 – 5 ปี ในชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 มีความสาคัญมากเนื่องจากเป็ น
การเตรียมเด็กให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะขึน้ ไปเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน ซึง่ เป็ นหน่วยงานหนึ่งทีร่ บั ผิดชอบงานด้านการศึกษาปฐมวัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย จึงมุ่งเน้นให้โรงเรียนในสังกัดดาเนินการจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้เด็ก ได้พฒ
ั นาทัง้ ด้าน
ร่างกาย อารมณ์จติ ใจ สังคมและสติปญั ญา อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ ปรัชญา และการพัฒนาการเด็ก
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กาหนดปรัชญาการศึกษาไว้ว่า การศึกษาปฐมวัยเป็ นการพัฒนา
เด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ ฐานของการอบรมเลีย้ งดูและการส่งเสริกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี นองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม – วัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ดว้ ยความรัก ความเอือ้
อาทรและความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสูค่ วามเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์เกิดคุณค่า
ต่อตนเอง และสังคม(กรมวิชาการ. 2546 : 3 )
จากรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านสติปญั ญาเด็กประจาปี 2553 ในระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
ของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในการประเมินพัฒนาการด้านสติปญั ญาคะแนนการ
ประเมินเฉลีย่ อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ เป็ นผลทาให้เด็กมีทกั ษะพืน้ ฐานในด้านการ แสดงออกด้านทักษะต่าง ๆ
ของเด็กไม่สมั พันธ์กนั เช่น ทักษะการฟงั การอ่าน การพูดและการใช้มอื สาหรับทักษะการเขียน ทีจ่ ะนาไปใช้ในชัน้
อื่นไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ (โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์. 8/2553) ผูศ้ กึ ษาในฐานะครูผรู้ บั ผิดชอบจัดประสบการณ์ระดับชัน้
อนุบาลปี ท่ี 2 จึงได้เห็นความสาคัญในการพัฒนาทางสติปญั ญาดังกล่าว โดยเฉพาะด้านภาษาซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐาน
ทีจ่ าเป็ นสาหรับเด็กทีจ่ ะนาไปใช้ในระดับชัน้ อื่น ได้เหมาะสมตามวัยได้อย่างเต็มศักยภาพ และเป็ นแนวทางการศึกษา
ค้นคว้าเกีย่ วกับวิธกี ารทีส่ ามารถนาไปใช้กบั บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนัน้ ผูศ้ กึ ษา จึงได้พฒ
ั นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติขน้ึ โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระทีอ่ ยู่ใกล้ตวั
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ของเด็กมาลาดับเป็ นเรื่องราว ได้กาหนดบทบาทและชื่อตัวละครสัน้ ๆตาม เนื้อเรื่อง เพื่อให้เด็กจาได้ง่ายมี
ภาพประกอบไว้ในเนื้อเรื่อง จานวน 5 เรื่อง สาหรับเด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา
ทักษะเด็กใน 4 ด้าน คือ ความสามารถในการฟงั ความสามารถ ในการพูด ความสามารถในการอ่าน และ
ความสามารถในการเขียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90 2.2 เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 2.3
เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปญั ญาของเด็กก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ดว้ ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ของเด็กทีจ่ ดั ประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็ นเด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ทีเ่ รียนในภาคเรียนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์ 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ทีม่ บี ริบทเดียวกัน จานวน 5 โรงเรียน เด็กจานวนทัง้ หมด 64 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาคือเด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวน 1 ห้อง จานวน 12 คน ซึง่ เลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ระยะเวลาในการศึกษาผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จานวน 12 ชัวโมง
่
30 นาที โดย ซึง่ ดาเนินการระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2554 นิทานจานวน 5 เรื่อง
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติ สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 จานวน 5 เรื่อง 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอนสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 3) แบบประเมินพัฒนาการ
ด้านสติปญั ญาชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก มี 20 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
4. ผลการวิ จยั
4.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ผูศ้ กึ ษาได้นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้ประกอบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูก้ บั เด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวน 12 คน เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ผลการทดลองใช้ได้ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังแสดงในตารางที่ 1 ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนตามเกณฑ์ 90 / 90 ( E1 / E2 )
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เกณฑ์

ค่าประสิทธิภาพ

การแปลผล

E1

92.67

ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด

E2

92.08

ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด

จากตารางที่ 1 พบว่า เด็กทีจ่ ดั ประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตาม
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื E1 E2 เท่ากับ 90 / 90 จากผลการทดลองพบว่าผลทีไ่ ด้จากคะแนนแบบประเมินท้าย
หน่วยของแต่ละเรื่องระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 92.67 และผลทีไ่ ด้จากการทาแบบประเมินหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 92.08
สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีผ่ ศู้ กึ ษาได้พฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพดี ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ 90/90
4.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผูศ้ กึ ษาได้นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน
พิจารณาเพื่อประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประกอบด้วยด้านเนื้อหาและการ
ดาเนินเรื่อง ด้านภาพ ภาษา แปละเสียง ด้านตัวอักษร และสีดา้ นแบบประเมิน/แบบประเมินหลังเรียน ด้านการ
จัดการบทเรียน หลังจากนัน้ ทาการวิเคราะห์ความคิดเห็นโดยใช้ค่าเฉลีย่ X และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D.
ผลการหาคุณภาพแสดงในตารางที่ 2
ตาราง 2 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ

ระดับความคิดเห็น

X

S.D.

การแปลความหมาย

1. ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง

4.70

0.44

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง

4.67

0.46

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

3. ด้านตัวอักษร และสี

4.80

0.29

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

4. ด้านแบบประเมิน/แบบประเมินหลังเรียน

4.72

0.49

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

5. ด้านการจัดการบทเรียน

4.73

0.48

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

4.72

0.43

เหมาะสมมากทีส่ ดุ

เฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับ 4.72 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า รายการทีม่ คี วามคิดเห็นในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ ทุกข้อ
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4.3 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปญั ญาก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์
ผูศ้ กึ ษาได้นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรูก้ บั เด็กชัน้
อนุบาลปี ท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ
เขต 1 จานวน 12 คนโดยทาการประเมินก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ดว้ ยแบบประเมินพัฒนาการด้าน
สติปญั ญา ผูศ้ กึ ษาได้นาคะแนนทัง้ ก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์ของเด็กทัง้ 12 คนมาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
t-test ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปญั ญาก่อนจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปญั ญาก่อนจัดประสบการณ์และหลังจัดประสบการณ์
คะแนน
คะแนนก่อนจัดประสบการณ์
คะแนนหลังจัดประสบการณ์

คะแนน

X

S.D.

20

7.42

2.23

20

t

Sig

13.629

.05

18.42 1.38

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติ ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 มีพฒ
ั นาการทางการเรียนก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ.05 โดยมีพฒ
ั นาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนยอมรับ H 1
4.4 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรากฏดังตาราง
ที่ 4 ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

12

20

ผลรวมของคะแนน
ทดสอบก่อนเรียน

ทดสอบหลังเรียน

89

221

E.I.
0.8741

จากตารางที่ 4 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ มีค่า
เท่ากับ 0.8741 หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.41 ซึง่ แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แสดงว่าเด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2
โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ มีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังเรียนเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 87.41
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4.5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ปรากฏดังตารางที่ 5
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายการ

X

S.D.

การแปลความหมาย

1. ภาพ

2.50

0.49

ชอบปานกลาง

2. สี

2.67

0.47

ชอบมาก

3. เสียง

2.61

0.49

ชอบมาก

4. เกม

2.67

0.48

ชอบมาก

5. เรื่อง

2.83

0.38

ชอบมาก

เฉลีย่ รวม

2.66

0.15

ชอบมาก

จากตาราง 5 พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
ชอบมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.66
5. อภิ ปรายผล
การศึกษาครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติ สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้อภิปรายผลตามข้อค้นพบจากการศึกษา ดังนี้ 1)
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นทิ านตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ จานวน 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 92.67/92.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 90/90 ทีก่ าหนดไว้เหตุผลทีเ่ ป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ สาหรบชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ได้ผ่านการสร้าง
ตามขัน้ ตอนทีเ่ ป็ นระบบ โดยศึกษาจากหลักสูตรคู่มอื ครู สาระการเรียนรู้ เทคนิค และวิธกี ารจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็ นแนวทาง บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนได้ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ รวมทัง้
ผ่านการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ และผ่านการทดลองใช้พร้อมกับปรับปรุงการจัดกิจกรรมไปพร้อม ๆ กันจนได้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์ และผูศ้ กึ ษาได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามองค์ประกอบที่ กรมวิชาการ (2546 : 93) ทีไ่ ด้เสนอแนะไว้คอื จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และการประเมินผลทีม่ ขี นั ้ ตอนครอบคลุมพฤติกรรม 3 ด้าน คือ ความรู้
ทักษะกระบวนการ และเจตคติ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เน้นผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ดุ โดยแบ่งกลุม่ เด็กออกเป็ น
กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะคละเด็กเก่ง ปานกลางและอ่อน ซึง่ เด็กเก่งจะต้องคอยแนะนาเด็กทีเ่ รียนอ่อนกว่า เด็กทีเ่ รียนอ่อน
กว่าก็จะพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มคี วามรูเ้ ท่ากับเพื่อนในกลุ่ม โดยมีครูเป็ นผูค้ อยชีแ้ นะให้กจิ กรรมเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมาย และการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนครัง้ นี้ มีเนื้อหาสาระของหนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การดาเนินชีวติ ประจาวัน จึงส่งผลให้เด็กมีความตัง้ ใจในขณะจัดประสบการณ์เป็ นอย่างดี และทาให้เด็กชัน้ อนุบาลปี ท่ี
2 โรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ มีพฒ
ั นาการทางการเรียนในด้านความสามารถในการรูด้ า้ นภาษาหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างชัดเจน เห็นได้จากมีความก้าวหน้าทางการเรียนโดยรวมเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ นิโลบล จันทะกล
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(2550 ) ได้ศกึ ษาผลการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดีย เรื่องธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ผล
การศึกษาค้นคว้าพบว่าสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 83.30 / 85.31 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/ ไพทูรย์
อัครประชะ ( 2551 )ได้พฒ
ั นาทักษะทางภาษา โดยใช้โปรแกรมบทเรียน สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ผล
การศึกษาพบว่า โปรแกรมบทเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
91.55/87.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
2) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ ชียวชาญ
พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่ นระดับ 4.72 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ
เป็ นเพราะว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการรวบรวมสือ่ ต่างๆในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
และนักเรียนเพื่อถ่ายทอดเนื้อหา ในบทเรียนอย่างเป็ นระบบและตามลาดับผ่านทางคอมพิวเตอร์มกี ารทบทวน ทา
แบบฝึกหัด การวัด นอกจากนี้ยงั มีปฏิสมั พันธ์กบั คอมพิวเตอร์โดยตรงและนักเรียนยังได้รบั ผลตอบกลับทันทีเมื่อตอบ
คาถามหรือทาแบบฝึกเรียบร้อยแล้ว สอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา เสือทรงศีล ( 2550 ) ได้ศกึ ษาบทเรียน
มัลติมเี ดีย นาเสนอนิทาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ทาการทดลองนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ผล
วิจยั พบว่า บทเรียนมัลติมเี ดีย เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย มีคุณภาพเฉลีย่ อยู่ท่ี 4.75 มีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมากสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ 3) นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยใช้นิทานตาม
หลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 มีพฒ
ั นาการทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เป็ นเพราะว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียน ซี เอ ไอ คือการพัฒนา
โปรแกรม เพื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสือ่ ช่วยถ่ายโยงเนื้อหาความรูไ้ ปสูผ่ เู้ รียนและปจั จุบนั มีการ
บัญญัตทิ ใ่ี ช้สอ่ื ชนิดนี้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาเป็ นหรือต้องทบทวนเนื้อหาเรียนไปแล้ว ศึกษาเนื้อหาใหม่เพื่อเป็ น
การเตรียมตัวก่อนเข้าชัน้ เรียนทาแบบฝึกปฏิบตั ิ เพื่อเพิม่ พูนทักษะหรือเพื่อทดสอบความรูต้ นเองสอดคล้องกับผล
การศึกษาของฉวีวรรณ นิตกิ าล( 2549 ) ได้ศกึ ษาการจัดประสบการณ์การเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติทม่ี ผี ลต่อ
ความสามารถด้านการอ่านและเขียนของเด็กปฐมวัยโดยทาการทดลองเด็กชัน้ อนุบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระ
ทรง (สุทธิวเิ ทศอุปถัมภ์ ) สังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรผี ลวิจยั พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ภาษาแบบธรรมชาติก่อนและหลังการทดลอง มีความสามารถด้านการอ่านและการเขียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติ ทีร่ ะดับ .05 โดยมีความสามารถด้านการอ่านและเขียนหลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ดวงกมล พลคร
(2553. )ได้ศกึ ษาการพัฒนาแบบประเมินทักษะทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัยชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ผลวิจยั พบว่า แบบ
ประเมินทักษะทางภาษาทีส่ ร้างขึน้ ซึง่ มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ .05 4.ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.8741 หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.41 เป็ นเพราะว่า
บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการสอนทีถ่ ูกจัดกระทาไว้อย่างเป็นระบบและมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อนาเสนอและจัดการเพื่อให้ผเู้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์โดยตรงกับบทเรียนนัน้ ๆตามความสามารถของตนเอง โดยผูเ้ รียน
ไม่จาเป็ นต้องมีทกั ษะ และประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนก็สามารถเรียนรูไ้ ด้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็ นสือ่ การเรียนการสอนทีค่ รอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมหรือวิธเี รียนทีจ่ ดั เตรียมไว้ล่วงหน้า มีทงั ้ ระบบภาพ เสียง
ตัวอักษร ทีเ่ ป็ นสือ่ ประสมหรือมัลติมเี ดีย สามารถมีปฏิสมั พันธ์หรือโต้ตอบกับผูเ้ รียนได้ทนั ที สะดวกในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของการเรียนแต่ละครัง้ ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการเรียนสามารถบันทึกเก็บไว้ และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์
มาตรฐานได้อกี ด้วยสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภทั ร โพธิกุดสัย ( 2549 ) ได้พฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระสิง่ ต่างๆรอบตัว เรื่องการคมนาคมและการสือ่ สาร ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ผลการพัฒนาพบ ค่าดัชนี
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ประสิทธิผลเท่ากับ ร้อยละ 68 4)นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับชอบมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.66 สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุภทั ร โพธิกุดสัย ( 2549 ) ได้พฒ
ั นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระสิง่ ต่างๆรอบตัว เรื่องการคมนาคมและการสือ่ สาร ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ผลการศึกษา
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
6. สรุปผลการวิ จยั
การศึกษาเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ
สาหรับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 ครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาสรุปผลได้ ดังนี้ 1) ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้นทิ านตาม
หลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ จานวน 5 เรื่อง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.67/92.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 90/90
ทีก่ าหนดไว้ 2) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่า ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนอยู่ในระดับ 4.72 มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ 3) นักเรียนทีเ่ รียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโดยใช้นิทานตามหลักการเรียนรูภ้ าษาแบบธรรมชาติ ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 มี
พัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 4)ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.8741 หรือคิดเป็ นร้อยละ 87.41 5)นักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับชอบมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.66
7. กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั
ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ทป่ี รึกษา ผูอ้ านวยการโรงเรียนคาไผ่สงเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนคาไผ่
สงเคราะห์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพือ่ น ๆ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึกษา แนะนาในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
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การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ท่ องอวกาศ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิคจิก๊ ซอว์
THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA ON THE TOPIC OF “TRAVELLING TO SPACE”
BY USING COOPERATIVE LEARNING WITH JIGSAW TECHNIQUE
วิมลฉัตร นามมนตรี 1, วิทยา อารี ราษฎร์2
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ท่องอวกาศ ให้มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษา
ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ตามเกณฑ์ E1/E2 3)
เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่
พัฒนาขึ้น 6) เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ด้วย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ อาเภอพยัคภูม
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่ องมือสื่ ออิเล็กทรอนิกส์, แบบประเมินสื่ อ, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์, แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ และแบบสังเกตปฏิสมั พันธ์ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test
(Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีตอ่ คุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.83,
S.D. = 0.40) 2) ประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 82.05/81.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีดชั นีประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 73.52 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ น
ระดับมาก ( x =4.14 , S.D.=0.61) 6) ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทุ กด้านสู งขึ้น และมีความก้าวหน้า
โดยรวมร้อยละ 37.60
คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ , เทคนิคจิ๊กซอว์ , สื่ อนาเสนอข้อมูล , สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ , สื่ อมัลติพอยท์
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,
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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 ttest.
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
_____________________
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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1. บทนา
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปัจจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งใน
ชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่ออานวย
ความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของความรู ้วทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และ
ศาสตร์อื่นๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มี
ทักษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสิ นใจโดยใช้ขอ้ มูลที่
หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึงเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(K knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู ้ความเข้าใจใน
ธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึน สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2551: 92) [1] การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ควรมีการใช้แหล่ง
เรี ยนรู ้และสื่ อที่หลากหลาย สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic media) เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนที่เกิดจากวิวฒั นาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่ อสารโทรคมนาคม การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรี ยนการสอนจะออกมาใน ลักษณะ
ของสื่ อประสม หรื อมัลติมีเดีย (Multimedia) แสดงผลออกมาหลายรู ปแบบตามที่โปรแกรมไว้ ซึ่งการใช้สื่อประสมในการ
เรี ยนการสอนมีมาเป็ นเวลานานแล้ว โดยการนาเอาสื่ อหลายอย่างมาใช้ร่วมกันอย่างเป็ นระบบ ในลักษณะเสริ มคุณค่าซึ่งกัน
และกัน (กิดานันท์ มลิทอง. 2543 : 89, 268) ) [2] นอกจากการใช้สื่อแล้ว รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนก็มีความสาคัญ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นรู ปแบบที่หนึ่งที่ใช้จดั การเรี ยนการสอนอย่างแพร่ หลาย ซึ่งมี
เทคนิคต่าง ๆ มากมาย Keyser (2000) [3] กล่าวว่า การใช้เทคนิคการต่อเรื่ องราว (Jigsaw) เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนในเนื้อหาที่มีหลายเรื่ อง หลายแหล่งการเรี ยนรู ้ ในช่วงเวลาจากัด ผูเ้ รี ยนแต่ละคนจะศึกษาในแต่ละส่วนของ
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เนื้อหาเพื่อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญให้กบั กลุ่ม จากนั้นก็จะสอนเนื้อหาในส่วนที่ตนเองเชี่ยวชาญให้กบั สมาชิกคนอื่นของกลุ่ม ในวิชา
วิทยาศาสตร์การศึกษาของผูเ้ ชี่ยวชาญนั้น อาจเป็ นการอ่าน ค้นคว้า สัมภาษณ์ศึกษา วีดีทศั น์ ฟิ ล์ม สตริ ป หรื อลงมือปฏิบตั ิ
ส่วนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่สามารถนาเทคนิคนี้มาใช้ได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ ระบบของร่ างกาย การสารวจแหล่งที่อยูอ่ าศัยของ
สิ่ งมีชีวติ ระบบสุริยะจักรวาล อุตุนิยมศาสตร์ หิ นและแร่ การจาแนกพืชและสัตว์ แหล่งทรัพยากรต่างๆ เป็ นต้น (วรรณทิพา,
2541) [4]
ในการจัดการเรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ อาเภอพยัคฆภูมิ
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 ปรากฏว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ 68.62 ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนตั้งไว้ คือ ร้อยละ 75 โดยสาระการเรี ยนรู ้ที่มีคะแนนเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ดาราศาสตร์และอวกาศ (แบบ
บันทึกสรุ ปผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนราย วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2553) เนื่องจากเนื้อหาบางส่วน
เป็ นนามธรรม ยากแก่การเข้าใจ อีกทั้งสื่ อการเรี ยนการสอนไม่สามารถเร้าความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยนได้ ทาให้นกั เรี ยนขาด
ความสนใจในกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะไม่สามารถสร้างจินตนาการจากเนื้อหาที่ไกลตัว นอกจากนี้นกั เรี ยนยังขาด
การปฏิสมั พันธ์ ไม่กล้าแสดงออก มีความกระตือรื อร้นน้อย ทาให้นกั เรี ยนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ เพื่อใช้
ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ท่องอวกาศ ซึ่งเป็ นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป ผูว้ จิ ยั หวังว่าจะส่งผลให้
ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ท่องอวกาศ ให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์ ตามเกณฑ์ E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิค
จิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น
2.6 เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ด้วย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
3. วิธีการดาเนินการวิจยั
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในตาบลเมืองเสื อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 3 โรงเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งสิ้น 33 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ ตาบลเมืองเสื อ อาเภอพยัคฆภูมิพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คัดเลือกโดยใช้วธิ ีเจาะจง โดยเลือก
โรงเรี ยนที่มีความพร้อมด้านห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยน
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จานวน 13 คน
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2554 ถึง มีนาคม 2554
เนื้อหาในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 6 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 ระบบสุริยะ หน่วยที่ 2 ดวง
อาทิตย์ หน่วยที่ 3 ดาวเคราะห์ หน่วยที่ 4 ดาวเคราะห์หิน หน่วยที่ 5 ดาวเคราะห์แก็ส หน่วยที่ 6 วัตถุอื่นในระบบสุริยะ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ท่องอวกาศ แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้
เทคนิคจิ๊กซอว์ และแบบสังเกตปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน ดาเนินการวิจยั โดย ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ที่พฒั นาขึ้น ดาเนินการจัด
กระบวนการเรี ยนรู ้ตามเทคนิคจิ๊กซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ตามกรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่บทเรี ยน
นาเสนอ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และบทเรี ยนมัลติพอยท์ จนครบทุกเนื้อหาที่กาหนด สังเกตปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยนระหว่าง
ดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ตามเทคนิคจิ๊กซอว์ หลังจากเรี ยนครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หลังเรี ยน เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ตอ่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทาง
สถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมินคุณภาพสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ใช้วเิ คราะห์ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน สถิติทีใช้
ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test Dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน

4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ สื่ อประสมมัลติพอยท์ เรื่ อง ท่องอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังแผนภาพที่ 1

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ อมัลติพอยท์

แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิลก์ ทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
รายการความเหมาะสม
S.D.
ความหมาย
x
1. ด้านลักษณะเนื้อหา

5.00

0.00

เหมาะสมมากที่สุด

2. ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล

4.80

0.41

เหมาะสมมากที่สุด

3. ด้านสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

4.75

0.55

เหมาะสมมากที่สุด

4. ด้านสื่ อมัลติพอยท์

4.75

0.44

เหมาะสมมากที่สุด

4.83

0.40

เหมาะสมมากที่สุด

เฉลี่ยโดยรวม

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ อประสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x =4.83, S.D. =
0.40) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านเนื้อหา ( x =5.00, S.D. = 0.00) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ( x =4.75, S.D. = 0.55) ด้านสื่ อมัลติพอยท์ ( x =4.75, S.D. = 0.44)
4.3 ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ จานวน 13
คน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ
เกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าร้อยละ

E1

30

24.61

82.05

E2

30

24.46

81.53

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ได้ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.05/81.53 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด คือ
80/80
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ค่ า t

Sig.

ก่ อ นเรี ยน

9.07

2.75

16.42

0.00

หลั ง เรี ยน

24.46

1.61
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จากตารางที่ 3 ค่า t ที่คานวณได้มีค่า 16.42 เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้นจึง
ปฏิเสธ H0 สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคา่ เฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4.5 ผลการศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
จานวน
นักเรี ยน
13

คะแนน
เต็ม

รวม
ก่อนเรี ยน

รวม
หลังเรี ยน

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

30

118

318

0.7352

73.52

จากตารางที่ 4 ค่าดัชนีประสิ ทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7352 คิดเป็ นร้อยละ 73.52 หมายถึงมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ
73.52 หลังจากที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเนื้อหา
แล้วผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิ น

x

S.D

1.ด้ า นความพึ ง พอใจของสื่ อที่ ใ ช้ ใ นการ
จั ด การเรี ยนรู ้
2.ด้ า นความพึ ง พอใจของกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้
3.ด้ า นบรรยากาศในการเรี ยนรู ้

4.15

0.53

ระดั บ
ความพึ ง
พอใจ
มาก

4.21
4.08

0.61
0.66

มาก
มาก

เฉลี่ ย โดยรวม

4.14

0.61

มาก

จากตารางที่ 5 จะเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.14, S.D. = 0.61) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความ
พึงพอใจของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( x =4.21, S.D. = 0.61) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้
( x =4.08, S.D. = 0.66)
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4.7 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน หลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์
ทั้ง 4 ด้าน ที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการสังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน
คะแนนเฉลี่ย
รายการสังเกต

ครั้งที่
1

ครั้งที่
2

ครั้งที่
3

ครั้งที่
4

ครั้งที่
5

ครั้งที่
6

1.ด้านการรับผิดชอบงานกลุ่ม
2.ด้านการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อนในการทางานกลุ่ม
3.ด้านการสร้างบรรยากาศในการ
ทางาน
4.ด้านการแสดงความคิดเห็นใน
การทางานกลุ่ม

5.76
5.00

6.75
5.46

7.00
6.23

8.00
6.61

9.23
7.69

10.69
8.00

3.84

4.00

4.53

5.00

5.38

5.76

3.61

4.00

4.69

5.46

6.46

7.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงขึ้น
ตารางที่ 7 ความก้าวหน้าโดยรวม
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

1.69

4.53

7.15

10.84

13.53

ร้อยละ
37.60

จากตารางที่ 7 พบว่า หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 37.60
5. อภิปรายผล
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง ท่องอวกาศ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊ก
ซอว์พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.83, S.D. = 0.40) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบ
แผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.05/81.53 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เท่ากับ 0.7352 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมาก ( x =4.14, S.D. = 0.61) และเมื่อสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสมั พันธ์ท้ งั 4
ด้านของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงขึ้น และมีคะความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 37.60 ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากการพัฒนาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องท่องอวกาศ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ ได้ยดึ รู ปแบบในการ
พัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้น
การทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา อารี ราษฎร์. 2551 : 64-70) [5] และนาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ น
ระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมี
รู ปแบบการนาเสนอบทเรี ยนที่น่าสนใจด้วยภาพนิ่ง และกิจกรรมเสริ มบทเรี ยนต่างๆ มีการนาเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีการเรี ยนรู ้เป็ นลาดับขั้นตอนตามเทคนิคจิ๊กซอว์ ทาให้ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนเพิม่ ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจยั ของ ปิ ยพร จตุรงค์ [6] ได้วจิ ยั การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการ RMU-eDL เรื่ อง ขั้นตอนวิธีการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์ ผลการวิจยั พบว่า 1. สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.44, S.D =0.51) 2. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =
4.50, S.D =0.51) 3. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีประสิ ทธิภาพ
เท่ากับ(81.00/82.77)เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (80/80) 4. ดัชนีประสิ ทธิผลของกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.7719 คิดเป็ นร้อยละ 77.19 หมายถึงมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 77.19 5.
หลังจากที่เรี ยนด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 6. ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคจิกซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก ( x =3.88, S.D. = 0.44) และผลการวิจยั ของเบญจากาญจน์ นามแก้ว [8] พบว่า พฤติกรรมการ
ทางานเป็ นกลุ่มโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์มีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการทางานกลุ่มในทุกด้านสูงขึ้น
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.83, S.D. = 0.40) และเมื่อนาไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.05/81.53 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้งั
ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่า
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7352 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมาก( x =4.14, S.D. = 0.61 ) และ เมื่อสังเกตปฏิสมั พันธ์ท้ งั 4
ด้านของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอว์ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสู งขึ้น และมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 37.60 การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
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7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านเมืองเสื อ โรงเรี ยนบ้านหนองแคน และ
โรงเรี ยนบ้านหนองกกหนองยาว รุ่ นพี่ รุ่ นน้องและเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ใน
ครั้งนี้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ที่มี
คุณภาพ 2) ศึกษาประสิ ทธิ ภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)ตามเกณฑ์ 80/80
3)เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบ
การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) 4) ศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการ
เรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ที่พฒั นาขึ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)ที่พฒั นาขึ้น 6) ศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E)ที่พฒั นา ขึ้น
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน
5 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีจบั ฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็ นห้องเรี ยนจานวน 1 ห้องเรี ยน จานวน
นักเรี ยน 41 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะ
หาความรู ้(5E)สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสถิติ t-test
(dependent)ผลการวิจยั พบว่า 1)สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.61, S.D. =
0.17) 2) ประสิ ทธิภาพสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ
83.69/82.84 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 4) ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหา
ความรู ้ (5E) มีค่าเท่ากับ 0.7460 คิดเป็ นร้อยละ 74.60 หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 74.60 5) ความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่
พัฒนาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.95, S.D. = 0.48) 6) ผูเ้ รี ยนมีคะแนน เฉลี่ยความคงทนด้านการเรี ยนรู ้หลังจาก
เรี ยนไปแล้ว 7 วัน เท่ากับ 22.58 ลดลงร้อยละ 6.57 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วลดลงน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
_______________________
1
นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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(ร้อยละ10)และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน 30 วันเท่ากับ 21.17 ลดลงร้อยละ 12.28 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วลดลงน้อย
กว่าเกณฑ์ที่กาหนด (ร้อยละ30) นักเรี ยนมีความคงทนของการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์
คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์, การเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
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

877

1. คานา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2545 มาตรา22
กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
มาตรา 23 (2) ความรู ้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งความรู ้ความเข้าใจและประสบการณ์
เรื่ อง การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล ยัง่ ยืน
มาตรา 24 (3) เน้นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยจัดเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผูเ้ รี ยน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
และการประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 13-15)[1] ดังนั้น การจัดการเรี ยนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ จึงควรได้รับการพัฒนา
เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักการปฏิรูปการเรี ยนรู ้ตามกระแสโลกาภิวฒั น์ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 [2] กระแสแนวความคิดหลักที่มีการนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ตามแนว
ปฏิรูปการเรี ยนรู ้ของนักการศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ทวั่ โลก คือ แนวคิดการจัดการเรี ยนรู ้ตามลัทธิ สร้างสรรค์
นิยม (Constructivist theory Learning) หรื อที่นกั การศึกษาส่ วนใหญ่ เรี ยกว่า การจัดการเรี ยนรู ้แบบวงจรการเรี ยนรู ้
แบบ5Es (Inquiry–Based Learning/Instruction) กล่าวว่า“การเรี ยนการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(Inquiry
Approach) เป็ นรู ปแบบหนึ่งของการเรี ยนรู ้ที่นามาใช้ได้ผลในวิชาวิทยาศาสตร์ ทาให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจใน
แนวคิดวิทยาศาสตร์ และมีความรู ้ในคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ มีเจตคติที่ดีต่อ
การเรี ยนวิทยาศาสตร์ คุน้ เคยกับกระบวนการหาความรู ้ของนักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์คน้ พบความรู ้
ทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างไร ประยุกต์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์สู่ประเด็นทางสังคมและประเด็นที่เกี่ยวกับบุคคลได้
จากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ จะเห็นได้วา่ กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
ส่งผลให้ผเู ้ รี ยนมีการคิดวิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ข้ นั พื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
สูงขึ้น จะเห็นได้จากการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ข้ นั
พื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ที่เรี ยนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 5 ขั้น ( 5E)
กับแบบวัฏจักรการเรี ยนรู ้ 7 ขั้น( 7E) พบว่า คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ข้ นั พื้นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้วยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบวัฏจักรการ
เรี ยนรู ้ 5 ขั้น( 5E)หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน(รุ จาภา ประถมวงษ์ (2551 : 68) เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์สามารถ
นามาใช้ในการคานวณเพื่อเก็บและประเมินผลข้อมูลด้วยความถูกต้องรวดเร็ ว โดยสามารถสร้างเป็ นสื่ อที่ใช้ใน
การเรี ยนการสอนได้ท้ งั ภาพและเสี ยง ซึ่งเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของงานให้สูงขึ้น (รัชนี เผ่าพงศ์ช่วง. 2548 :1)
[3] ซึ่งสอดคล้อง(ยืน ภู่วรวรรณ. 2546 : 47 - 48) [4] กล่าวว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนาเสนอและการ
แสดงผลด้วยระบบสื่ อต่าง ๆ ทั้งในกับด้านข้อมูลรู ปภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และสามารถสร้างระบบ
การมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ตอบทาให้การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้วยดี นอกจากนี้การเรี ยนโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็ นผูส้ อนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติที่
ใช้ครู เป็ นผูส้ อน (พิสุทธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 16) [5]
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ในปี การศึกษา 2553 ที่ผา่ นมา พบว่า ผูส้ อนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายที่ไม่หลากหลาย มี
ภาระงานหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากงานการสอน ไม่มีเวลาจัดทาสื่ อการสอน ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบโอเน็ท วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในปี การศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ 38.67 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรี ยน มีค่าเท่ากับ 33.33 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
มีค่าเท่ากับ 41.56 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรี ยน มีค่าเท่ากับ 35.32 จากผล การสอบดังกล่าวค่าเฉลี่ยโรงเรี ยนบ้านบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2553)ผู ้
ศึกษาจึงได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้เพื่อสร้างความเร้าใจให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนมีความสุขกับการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีความเข้าใจในเนื้อหามากยิง่ ขึ้นอันจะส่งผลให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหา
ความรู ้ตามเกณฑ์E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่พฒั นาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้ (5E) ที่พฒั นาขึ้น
2.6 เพื่อศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) ที่พฒั นาขึ้น
3. วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) สานักงานเจตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 5 ห้องเรี ยน ได้มา
โดยการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีจบั ฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็ นห้องเรี ยนจานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 41 คน
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 18 ชัว่ โมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การดาเนินการวิจยั ได้ดาเนินการโดย1) ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน 2) ชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) ที่พฒั นาขึ้น 3) ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้(5E) ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ตามกรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบสืบเสาะหา
ความรู ้(5E) ตั้งแต่บทเรี ยนนาเสนอ บทเรี ยนมัลติพอยท์ และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จนครบเนื้อหาที่กาหนด
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ใน 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ 4) หลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ครบทุกเนื้อหาแล้ว
จึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน 5) เก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) 6)
ทดสอบเพื่อวัดความคงทนของการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน หลังจาก
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนแล้ว 7 วัน และ 30 วัน อีกครั้งหนึ่ง 7) รวบรวมข้อมูลทั้งหมด
และวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 8) สรุ ปผลการทดลอง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ 1) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ 2)
แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 5) รู ปแบบการสอนแบบสื บเสาะหาความรู ้(5E)
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมิน
คุณภาพสื่ อประสมและวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test Dependent
เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน แบบแผนการทดลอง การวิจยั มีแบบแผนการทดลองแบบ 1
กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ อ 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ อมัลติพอยท์ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังแผนภาพที่ 1
การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์

การเจริญเติบ ตของพืช

นางเครือวัลย์ รั เมือง

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ อมัลติพอยท์

แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล

รายการ

S.D.
ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา
4.56
0.45 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. ด้านสื่ อนาเสนอ
4.73
0.31 มีความเหมาะสมมากที่สุด
3. ด้านหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
4.60
0.34 มีความเหมาะสมมากที่สุด
4. ด้านสื่ อมัลติพอยท์
4.60
0.42 มีความเหมาะสมมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.61
0.14 มีความเหมาะสมมากที่สุด
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
สื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวม
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด โดยค่า X เท่ากับ 4.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.14 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ได้แก่ ด้านสื่ อนาเสนอ ( X =4.73, S.D. = 0.31) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านเนื้อหา ( X =4.56, S.D.
= 0.45) 4.3 ผลการหาประสิ ทธิภาพภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะ หา
ความรู ้ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่งมีชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่พฒั นาขึ้นผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
จานวน 7 เรื่ อง ประกอบด้วยสื่ อ 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน 41 คน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
X

เกณฑ์
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ค่าร้อยละ
E1
70
58.59
83.69
E2
30
24.85
82.84
จากตารางที่ 2 พบว่า การการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 83.69/82.84
ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรี ยนรู ้
แบบสื บเสาะหาความรู ้ โดยนาแบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน จานวน 30 ข้อ ใช้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน 41 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน

ค่ าคะแนนเฉลีย่
9.73

ค่ า S.D.
2.53

หลังเรี ยน

24.85

1.83

สถิติ t
31.863**

จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนนักเรี ยนกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน 9.73 และหลังเรี ยน 24.85 จึงสรุ ปได้วา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนของนักเรี ยน
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สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ผูว้ จิ ยั ได้
นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
คะแนน
ค่า E.I.
ค่าร้อยละ
เต็ม
รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
41
30
399
1019
0.7460
74.60
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้ (5E) เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.7460 คิดเป็ นร้อยละ 74.60 หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 74.60
หลังจากที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
จานวนนักเรี ยน

4.6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเนื้อหาแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ข้อมูล
SD
การแปลผล
X
1 ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.02
0.62 มาก
2 ด้านการมีส่วนร่ วม
3.79
0.65 มาก
3 ด้านเนื้อหา
3.93
0.56 มาก
4 ด้านคุณค่าต่อการเรี ยน
4.05
0.46 มาก
5 ด้านความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
4.02
0.54 มาก
6 ด้านเครื่ องมือการวัดผลประเมินผล
3.84
0.54 มาก
รวมเฉลี่ย
3.95
0.48 มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โดย
ภาพรวม นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.48)
4.7 ผลการวิเคราะห์ความความคงทนของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน 7 วัน และ 30 วัน หลังการ
เรี ยนรู ้ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ข้อที่

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความคงทนของการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ระยะเวลา
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ
ความคงทนลดลง
แปลผล
หลังการทดลอง
30
24.85
82.85
7 วัน
30
22.58
75.28
6.57
อยูใ่ นเกณฑ์
30 วัน
30
21.17
70.57
12.28
อยูใ่ นเกณฑ์
จากตารางที่ 6 พบว่า เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 22.58 ลดลง
ร้อยละ 6.57 และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วันคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน เท่ากับ 21.17 ลดลงร้อยละ 12.28
เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วลดลงน้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนด สรุ ปได้วา่ กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้
(5E) ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนของการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์
5. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 6 ข้อ พบว่า การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด( X =4.61, S.D.= 0.17)
และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพและเมื่อนาไปทดลองตามแบ
83.69/82.84 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยน
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้ง
วิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ0.7460 เมื่อ
สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมาก( X = 3.95, S.D. = 0.48) และผูเ้ รี ยนมีความคงทนในการ
เรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์หลังจากเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสืบเสาะหาความรู ้(5E) ที่พฒั นาขึ้นได้ยดึ รู ปแบบ
ในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ
ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมิน (พิสุทธา อารี ราษฎร์. 2551 : 64-70) และนาหลัก
วิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง หาคุณภาพ จน
ได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะสาคัญของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ มี
เนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยงแล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ
สติปัญญา ความสนใจพื้นฐานความรู ้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยนและมีผลป้ อนกลับโดยทันที
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D.= 0.17)
และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ
83.69/82.84 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7460
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เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง
การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บเสาะหาความรู ้(5E) ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจ
มาก( X = 3.95, S.D. = 0.48) สอดคล้องการวัดความความคงทนในการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์หลังจากเวลาผ่าน
ไป 7 วัน และ 30 วัน การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์
ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) และเพื่อน ๆ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้ให้สาเร็ จลุล่วง
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การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง พลังงานแสง
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบค้ นพบโดยมีการชี้แนะ
THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA ON THE TOPIC OF “LIGHT ENERGY”
BY USING GUIDED DISCOVERY.
ปิ ยนุช พันสุ ดน้ อย1, พิสุทธา อารีราษฎร์ 2
Piyanoot Punsudnoi1, Pisutta Arreerard2
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บทคัดย่ อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นาสื่ อ อิ เ ล็กทรอนิ กส์ เรื่ อ ง พลัง งานแสง ให้มี คุ ณภาพ 2) ศึ กษา
ประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ตามเกณฑ์ E1/E2 3) เพื่อเปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน
หลังจากได้รับการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ 4) ศึกษาดัชนี
ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่ พฒั นาขึ้น
5) ศึ กษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ค้นพบโดยมีการชี้ แนะที่ พฒั นาขึ้ น 6) ศึ กษาความคงทนของของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่ พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านปลาขาว อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่ องมือสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์,แบบประเมินคุณภาพสื่ อ, ข้อสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test
(Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.71, S.D. =
0.46) 2) ประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เท่ากับ 82.07/81.33 ซึ่ งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีดชั นี ประสิ ทธิ ผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ คิดเป็ นร้อยละ 72.55 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
( x =4.74 , S.D.=0.44) 6) ความคงทนทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจากที่เรี ยนด้วยบทเรี ยนเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ไป 7 วัน
ลดลงร้อยละ 8.00 และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน ลดลงร้อยละ 21.78 ซึ่งอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ , การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ , สื่ อนาเสนอข้อมูล ,
สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ , สื่ อมัลติพอยท์
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
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1. คานา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [1] ได้กล่าวถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ ไว้วา่ มีบทบาทสาคัญยิ่ง
ในสังคมโลกปั จจุ บนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับทุ กคนทั้งในชี วิตประจาวันและการอาชี พต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุ ษย์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวิตและการทางาน เหล่านี้ ลว้ นเป็ นผลของความรู ้วิทยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์ อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ ช่วยให้มนุ ษย์พฒั นาพัฒนาวิธีการคิด ทั้งความคิดที่ เป็ นเหตุเป็ นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามรถตัดสิ นใจโดย
ให้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักรพยานที่สามารถตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึ งเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
(Knowledge – based Society ) ดังนั้นจาเป็ นที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ( กระทรวงศึกษาธิ การ. 2551 : 92 ) [2] ในการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตรที่กาหนดไว้และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องนา
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้อย่างแจ่มแจ้งรวดเร็ ว และช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อนในการ
อธิ บายหรื อยกตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยนได้มองเห็นภาพได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด สื่ อเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ช่วยให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีความมัน่ ใจในการดาเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะจะลดเวลาในการเตรี ยมการล่วงหน้าช่วย
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการประกอบกิจกรรมมากขึ้น สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และอานวยความสะดวกใน
การเรี ยนรู ้ได้ดี และนอกจากนี้ยงั สามารถช่วยแก้ปัญหาในกรณี ขาดแคลนครู ได้อีกด้วย การจัดสอนแบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ
เป็ นการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่ เน้นกระบวนการตอบสนองของนักเรี ยนต่อสถานการณ์ ต่างๆด้วยตนเองมีกระบวนการแสวงหา
ความรู ้เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทางสติปัญญา พัฒนาความคิด ทาให้มีความรู ้คงทน สามารถถ่ายโยงการเรี ยนรู ้ได้และก่อให้เกิ ด
แรงจูงใจภายใน(ทิพวรรณ ก. บัวเกสร. 2542: 107)[3]
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาภาพรวมผลสมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านปลาขาว อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ในปี การศึกษา 2553 ที่จาแนกตามระดับชั้นและตามกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้พบว่า วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 ปี การศึ กษา 2553 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่ า คือ คิดเป็ นร้อยละ
69.39 ซึ่ งต่ ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนตั้งไว้ คื อ ร้ อยละ 80 (แบบบันทึ กสรุ ปผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์
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ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2553) เนื่ องจากนักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้น ไม่แสวงหาความคาตอบไม่สามารถสร้าง
องค์ความรู ้ดว้ ยตนเองได้ และไม่มีความสนใจในกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและเนื้ อหาบางส่ วนของวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง
พลังงานแสง เป็ นนามธรรม ยากแก่การเข้าใจ สื่ อการเรี ยนการสอนไม่สามารถเร้าความสนใจให้แก่ผเู ้ รี ยนได้
จากสภาพปั ญหาและความสาคัญของสื่ อการสอนประเภทสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบค้นพบ
โดยมีการชี้แนะ ที่สามารถที่จะตอบสนองเกี่ยวกับการวิจยั ได้เป็ นอย่างดี ผูว้ จิ ยั ค้นคว้าจึงมีความสนใจในการพัฒนากิจกรรมการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ เรื่ อง พลังงานแสง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ สาหรับชั้นประถมศึ กษา ปี ที่ 4 ซึ่ งเป็ นเนื้ อหาตามหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็ นพื้นฐานสาคัญในการศึ กษาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ่ งที่มีคุณภาพ
ทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาที่ซบั ซ้อนได้ง่ายขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะความสามารถในการค้นพบ และพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง พลังงานแสง ให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการเรี ยนรู ้ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึ กษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบค้นพบ
โดยมีการชี้แนะที่พฒั นาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่พฒั นาขึ้น
2.6 เพื่อศึ กษาความคงทนของนักเรี ยนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่พฒั นาขึ้น
3. วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนในกลุ่มพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการ ที่ 12 อาเภอนาเชือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 13 โรงเรี ยน มีนกั เรี ยน
ทั้งสิ้น 141 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านปลาขาว ตาบลสันป่ าตอง อาเภอนาเชื อก จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คัดเลือกโดยใช้วธิ ีเจาะจง โดยเลือกโรงเรี ยนที่มีความ
พร้อมด้านห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนจานวน 15 คน
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555
เนื้ อ หาในสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ประกอบด้ว ยเนื้ อ หา จ านวน 9 เรื่ อ ง คื อ เรื่ อ งที่ 1 แสงและการมองเห็ น เรื่ อ งที่ 2
แหล่งกาเนิดแสง เรื่ องที่ 3 การเดินทางของแสง เรื่ องที่ 4 ตัวกลางของแสง เรื่ องที่ 5 การสะท้อนแสง เรื่ องที่ 6 การหักเหของ
แสง เรื่ องที่ 7 การกระจายของแสงขาว เรื่ องที่ 8 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของแสง เรื่ องที่ 9 เซลล์สุริยะ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง พลังงานแสง แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูเ้ รี ยน
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วิธีดาเนิ นการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้ ทาการวิจยั ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ที่พฒั นาขึ้น ดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่
สร้างขึ้น ตามกรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ตั้งแต่บทเรี ยนนาเสนอ
บทเรี ยนมัลติพอยท์ และหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ จนครบทุกเนื้อหาที่กาหนดหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัด
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ครบทุกเนื้ อหาแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ต่อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการจัดจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ทดสอบเพื่อวัดความคงทนของการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนแล้ว 7 วัน และ 30 วัน อีกครั้งหนึ่ ง รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติ สรุ ปผลการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมินคุณภาพอิเล็กทรอนิ กส์
และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติทีใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test Dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนน
หลังเรี ยน
แบบแผนการทดลอง การวิจยั ครั้งนี้ มีแบบแผนการทดลองแบบ 1 กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิ ดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์
และสื่ อมัลติพอยท์ เรื่ อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ดังแผนภาพที่ 1

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ อมัลติพอยท์

แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ ิจัยได้นาสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ที่พ ฒ
ั นาขึ้ นให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 คน ประเมิ นคุ ณภาพ ผลการประเมิ นคุ ณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
x
รายการความเหมาะสม
S.D. ความหมาย
1. ด้านลักษณะเนื้อหา

4.88

0.33 เหมาะสมมากที่สุด

2. ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล

4.53

0.52 เหมาะสมมากที่สุด

3. ด้านสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ 4.75

0.44 เหมาะสมมากที่สุด

4. ด้านสื่ อมัลติพอยท์

4.60

0.50 เหมาะสมมากที่สุด

เฉลี่ยโดยรวม

4.71

0.46 เหมาะสมมากที่สุด
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่ สุด ( x =4.71,
S.D. = 0.46) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านเนื้ อหา ( x =4.88, S.D. = 0.33) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านสื่ อ
สื่ อมัลติพอยท์ ( x =4.53, S.D. = 0.52)
4.3 ประสิ ทธิ ภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้ แนะ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ผวู ้ ิจยั ได้นาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านปลาขาว จานวน 15 คน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
เกณฑ์
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย
ค่าร้อยละ
E1

45

36.93

82.07

E2

30

24.40

81.33

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ได้ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการจัดจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดย
มีการชี้แนะ ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.07/81.33 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด คือ
80/80
4.4 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้นาแบบทดสอบจานวน 30 ข้อใช้กบั นักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนบ้านปลาขาว จานวน 15 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ก่ อ นเรี ยน

9.60

1.64

หลั ง เรี ยน

24.40

2.92

ค่ า t

Sig.

22.07

0.00*

จากตารางที่ 3 ค่า t ที่คานวณได้มีค่า 22.07 เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่
นัก เรี ย นที่ เ รี ยนด้ว ยสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี ค่ า เฉลี่ ย หลัง เรี ยนสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
4.5 ผลการศึกษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะประกอบสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
คะแนน
จานวน
ค่า E.I.
ค่าร้อยละ
นักเรี ยน
เต็ม
รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
15

30

144

366

0.7255

72.55

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลมีค่าเท่ากับ 0.7255 คิดเป็ นร้อยละ 72.55 หมายถึงมีความก้าวหน้า
ทางการเรี ยนร้อยละ 72.55 หลังจากที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
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4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
โดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ครบทุ กเนื้ อหาแล้วผูว้ ิจัยได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิ น

x

S.D

ระดั บ ความพึ ง พอใจ

1.ด้ า นความพึ ง พอใจของสื่ อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ยนรู ้

4.76

0.43

มากที่ สุ ด

2.ด้ า นความพึ ง พอใจของกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้

4.80

0.41

มากที่ สุ ด

3.ด้ า นบรรยากาศในการเรี ยนรู ้

4.66

0.47

มากที่ สุ ด

เฉลี่ ย โดยรวม

4.74

0.44

มากที่ สุ ด

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน พบว่า
นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.74, S.D. = 0.44) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความพึง
พอใจของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( x =4.80, S.D. = 0.41) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ ( x =4.66,
S.D. = 0.47)
4.7 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ได้ผลผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ผลการวิเคราะห์ความคงทนของผูเ้ รี ยน
ระยะเวลา

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ

ความคงทนลดลง

แปลผล

หลังการทดลอง
7 วัน
30 วัน

30
30
30

24.40
22.00
17.86

8.00
21.78

อยูใ่ นเกณฑ์
อยูใ่ นเกณฑ์

81.33
73.33
59.56

จากตารางที่ 6 เมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่าความคงทนของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนลดลง 8.00 และ เมื่อระยะเวลาผ่าน
ไป 30 วัน ค่าความคงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นว่าการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
ค้นพบโดยมีการชี้แนะ มีค่าความคงทนของการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์
5. อภิปรายผล
การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง พลังงานแสงประกอบการจัดจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้ แนะพบ
ประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้ สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด
( x =4.71, S.D.
=0.46) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่ วางไว้ พบว่าประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เท่ากับ 82.07/81.33
ซึ่ งเท่ ากับ เกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่ เรี ยนด้วยสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์
มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลพบว่าดัชนี ประสิ ทธิ ผล
ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7255 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด( x =4.74, S.D. = 0.44) และความคงทนของ
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ผูเ้ รี ยนเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่าความคงทนของการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนลดลง 8.00 และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน ค่าความ
คงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นว่า มีค่าความคงทนของการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ ทั้งนี้ อาจเป็ นผลสื บเนื่ องจากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
เรื่ องพลังงานแสง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะ ที่พฒั นาขึ้นโดยยึดรู ปแบบในการพัฒนาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลอง
ใช้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา อารี ยร์ าษฎร์ 2551: 64-70) [4] และนาเอาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการ
วางแผน ดาเนิ นการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับ
คุณลักษณะสาคัญของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ มีเนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยงแล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู ้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยน และมีผลป้ อนกลับโดยทันที ซึ่ งสอดคล้อง
กับการวิจยั ของ ผจญ รุ่ งอรุ ณเลิศ (2551 : บทคัดย่อ) [5] ได้ทาการวิจยั เรื่ องผลการใช้สื่อประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
และการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนคงทองวิทยา ผลการวิจยั พบว่า 1)ประสิ ทธิ ภาพ
สื่ อประสม เรื่ องโครงงานคอมพิวเตอร์เท่ากับ 78.24/78.09 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
โรงเรี ยนคงทองวิทยา ที่เรี ยนด้วยสื่ อประสม เรื่ อง โครงงานคอมพิวเตอร์ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3) ผลการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรี ยนมีระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ77.01 4) นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.23 และ S.D. = 0.62) และผลการวิจยั ของยุพิน อนันต
ภูมิ (2552 : 92) [6] ได้ทาการวิจยั เรื่ องการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ องอินเทอร์ เน็ตเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
1 โรงเรี ยนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนมีประสิ ทธิ ภาพดีพอใช้
(87.78/85.28) มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่ สุด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัชนีประสิ ทธิผล มีค่าเท่ากับ 0.76 คิดเป็ นร้อยละ 76 และความคงทนทางการเรี ยนของนักเรี ยน
ผ่านไป 7 วันคะแนนลดลงร้อยละ 8.61 และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน คะแนนทดสอบลดลงร้อยละ 18.47 แสดงให้เห็นว่า
ความคงทนทางการเรี ยนของนักเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่ สุด ( x =4.71, S.D. = 0.46) และเมื่อนาไป
ทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เท่ากับ 82.07/81.33 ซึ่ งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฏว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลพบว่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7255 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องพลังงานแสง ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบค้นพบโดยมีการชี้แนะที่พฒั นาขึ้น
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด( x =4.74, S.D. = 0.44 ) และความคงทนของผูเ้ รี ยนเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน ค่าความคงทนของ
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนลดลง 8.00 และ เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน ค่าความคงทนลดลง 21.78 แสดงให้เห็นว่า มีค่าความคงทน
ของการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ สอดคล้องการวัดความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนปรากฏว่าผลความคิดสร้างสรรค์หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ การวิจยั ครั้งนี้ สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ สามารถนาไปใช้
เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
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7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้ สาเร็ จลุลวงด้วยดี ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านปลาขาว นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านปลาขาว ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้าน
หนองบึง นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองบึง ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านหนองโพธิ์ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองโพธิ์ ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ รุ่ นพี่ รุ่ นน้อง และเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์
ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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Multimedia Development on the Topic of “Amazing Life of Plants”
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืชให้มีคุณภาพ
2) เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STADที่ผวู ้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึ้น ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยน
หลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STADที่พฒั นาขึ้น
4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิคSTADที่พฒั นาขึ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STADที่พฒั นาขึ้น 6) เพื่อศึกษาการปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)
ในการทางานของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STADที่พฒั นาขึ้นประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน 5 ห้องเรี ยน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจบั ฉลาก โดยมีหน่วย
สุ่มเป็ นห้องเรี ยนจานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 34 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน รู ปแบบ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD แบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบสังเกตการปฏิสัมพันธ์
(ความร่ วมมือ) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test
(dependent)
ผลการวิจยั พบว่า1) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.61, S.D.
= 0.44) 2) ประสิ ทธิภาพสื่ ออิเล็กทรอนิคส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ที่ผวู ้ จิ ยั ได้
พัฒนาขึ้นมีประสิ ทธิภาพเท่ากับ 84.17/83.33 เป็ นไปตามเกณฑ์ที่ต้งั ไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รี ยนมีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 4) ดัชนีประสิ ทธิผลของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีค่าเท่ากับ 0.7615 คิดเป็ นร้อยละ 76.15 หมายถึง
มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 76.15 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.46,
S.D. = 0.42) 6) การปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ) ในการทางานของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 85.63
คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์, การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD
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. บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตราที่ 22 ได้กล่าวถึงความสาคัญของผูเ้ รี ยนว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผูเ้ รี ยนสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ ทั้งยังมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้าน ทั้งร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู ้คุณธรรม จริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุขอันก่อ
ให้เกิดกระบวนการปฏิรูปการเรี ยนรู ้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [1]
มุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
และให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู ้กบั กระบวนการ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู ้ โดยใช้กระบวนการในการสื บเสาะหาความรู ้ และการแก้ปัญหาที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยน
มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ทุกขั้นตอน มีการทากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั ิจริ งอย่างหลากหลาย
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) [2] ในปั จจุบนั การศึกษาได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการสอนอย่างกว้างขวางในรู ปแบบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรง
กับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถนาเสนอ และการแสดงผลด้วยระบบสื่ อต่าง ๆ ทั้งใน
ด้านข้อมูลรู ปภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ และสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ตอบทา
ให้การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จด้วยดี (ยืน ภู่วรวรรณ. 2546 : 47-48) [3] สอดคล้องนิคม ชมพูหลง
การที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนมีพฤติกรรมบรรลุตามจุดหมายที่ต้งั ไว้ ครู ตอ้ งเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนการสอนและ
สาคัญคือการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมที่เหมาะสม สื่ อที่จะทาให้เรี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างเข้าใจ ได้ความรู ้จากเนื้อหา
ไม่เบื่อหน่าย ซึ่งสื่ อการเรี ยนรู ้มีหลายลักษณะ เช่น หนังสื อเรี ยน แบบฝึ กหัด หนังสื อเสริ มประสบการณ์
คู่มือครู คู่มือการเรี ยนรู ้ บทเรี ยนสาเร็ จรู ป หรื อบทเรี ยนโปรแกรม หรื อแม้แต่สื่อประสม นอกจากนี้ การเรี ยน
โดยใช้คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็ นผูส้ อนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบ
ปกติที่ใช้ครู เป็ นผูส้ อน (พิสุทธา อารี ราษฎร์ . 2551 : 16) [4] ซึ่งการเรี ยนการสอนยุคใหม่จะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางแทนผูส้ อนเป็ นเหตุให้ผสู ้ อน มีบทบาทที่ทา้ ทายมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนจาก “ผูร้ อบรู ้หน้าชั้นเรี ยน”
ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็ นแหล่งสารสนเทศและคาตอบทั้งมวลที่ผเู ้ รี ยนต้องฟังแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็ นผู ้
ส่งเสริ ม ผูส้ นับสนุน ผูม้ ีส่วนร่ วม ผูร้ ่ วมเรี ยนผูก้ ากับ(การสอน) ผูฝ้ ึ ก ผูอ้ านวยความสะดวก ผูอ้ อกแบบ
และเป็ นสะพานการสื่ อสารเพื่อเชื่อมโยงผูเ้ รี ยนกับโลกภายนอก (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 342) [5] ในปี
การศึกษา 2553 ที่ผา่ นมา พบว่า ผูส้ อนใช้วิธีการสอนแบบบรรยายที่ไม่หลากหลาย มีภาระงานหน้าที่พิเศษ
นอกเหนื อจากงานการสอน ไม่มีเวลาจัดทาสื่ อการสอน ผูเ้ รี ยนขาดความสนใจในการเรี ยนรู ้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนต่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการสอบโอเน็ท วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ ผดุง)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ในปี การศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ยระดับประเทศ มีค่า
เท่ากับ 38.67 ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรี ยน มีค่าเท่ากับ 33.33 ปี การศึกษา 2553 ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ มีค่าเท่ากับ 41.56
ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรี ยน มีค่าเท่ากับ 35.32 จากผลการสอบดังกล่าวค่าเฉลี่ยโรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)
มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2553 : 6) ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นาสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ซึ่งการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD เป็ นการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน มี 6 ขั้นตอน 1) การนาเสนอบทเรี ยน 2) ขั้นสอนเนื้อหาใหม่ 3) การเรี ยนกลุ่มย่อย
4)การทดสอบย่อย 5)การตรวจผลการสอบ 6)การได้รับการยกย่องเป็ นการให้รางวัลกลุ่ม การเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนร่ วมกันทางานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยแบ่งกลุ่มผูเ้ รี ยนออกเป็ น
กลุ่มละ 5 คน สมาชิกภายในกลุ่มมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล กล่าวคือ มีความสามารถสูง ปานกลาง
และต่า อัตราส่วน 1 : 3 : 1 ตามลาดับ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน มีความรับผิดชอบร่ วมกันและทางานให้บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
สรุ ปได้วา่ การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD เป็ นการสร้าง
ความสนใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนมีความสุขกับการเรี ยนรู ้ ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีความเข้าใจในเนื้อหา
และมีการปฏิสัมพันธ์(ความร่ วมมือ)ในการทางานกลุ่มมากขึ้น อันจะส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืชให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิคSTADตามเกณฑ์E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้หลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น
2.6 เพื่อศึกษาการปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการทางานของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น
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3. วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านบรบือ
(บรบือราษฎร์ผดุง) สานักงานเจตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปี การศึกษา 2554 จานวน 5 ห้องเรี ยน ได้มา
โดยการสุ่ มอย่างง่ายด้วยวิธีจบั ฉลาก มีหน่วยสุ่มเป็ นห้องเรี ยนจานวน 1 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยน 34 คน
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ระหว่าง เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555
ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 15 ชัว่ โมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
การดาเนินการวิจยั ได้ดาเนินการโดย1) ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน 2) ชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้น 3) ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิคSTAD ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ตามกรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD
การนาเสนอบทเรี ยนด้วยสื่ อนาเสนอข้อมูล แล้วนาเสนอเนื้อหาใหม่ดว้ ยสื่ อนาเสนอข้อมูล ทากิจกรรมกลุ่ม
และทดสอบย่อยด้วยสื่ อเทคโนโลยีมลั ติพอ้ ยท์ แล้วทบทวนสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อดาเนินการจัดการ
เรี ยนรู ้จนครบเนื้อหาที่กาหนดใน 1 หน่วยการเรี ยนรู ้ 4) เก็บข้อมูลการปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการ
ทางานของผูเ้ รี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ในขณะที่
ผูเ้ รี ยนทากิจกรรมกลุ่ม โดยมีการกาหนดหน้าที่กนั อย่างชัดเจน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฯลฯ ตาม
รู ปแบบการเรี ยนรู ้ 5) หลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทา
การทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนชุดเดิม 6) เก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD
7) รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 8) สรุ ปผล
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีดงั นี้ 1) สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง การดารงพันธุ์ของสิ่ งมีชีวติ 2)
แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 4) แบบสอบถามความ
พึงพอใจ 5) รู ปแบบการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การ
ประเมินคุณภาพสื่ อประสม วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน วิเคราะห์การมีปฏิสมั พันธ์(ความร่ วมมือ)
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานใช้ t-test Dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยนแบบ
แผนการทดลอง การวิจยั มีแบบแผนการทดลองแบบ 1 กลุ่มทดลอง มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์และสื่ อเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ดังแผนภาพที่ 1
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สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์

สื่ อเทคโนโลยีมลั ติพอยท์

4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล
รายการ
S.D.
ระดับคุณภาพ
X
1. ด้านเนื้อหา
4.56
0.54 มีความเหมาะสมมากที่สุด
2. ด้านสื่ อนาเสนอ
4.73
0.31 มีความเหมาะสมมากที่สุด
3. ด้านสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
4.60
0.34 มีความเหมาะสมมากที่สุด
4. ด้านสื่ อเทคโนโลยีมลั ติพอยท์
4.65
0.25 มีความเหมาะสมมากที่สุด
เฉลี่ยรวม
4.61 0.44
มีความเหมาะสมมากที่สุด
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า จากการประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับ
เหมาะสมมากที่สุด โดยค่า X เท่ากับ 4.61 และค่า S.D. เท่ากับ 0.44 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่
ด้านสื่ อนาเสนอ ( X =4.73, S.D. = 0.31) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ ด้านเนื้อหา ( X =4.56, S.D. = 0.54)
4.3 ผลการหาประสิ ทธิภาพภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่พฒั นาขึ้นผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
จานวน 6 เรื่ อง ประกอบด้วยสื่ อ 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน 34 คน
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิ ทธิภาพของสื่ อประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
เกณฑ์
E1
E2

คะแนนเต็ม
60
30

คะแนนเฉลี่ย
50.50
25.00
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ค่าร้อยละ
84.17
83.33

จากตารางที่ 2 พบว่า การการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค
STAD เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 เท่ากับ 84.17/83.33
ซึ่งเป็ นไปสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ คือ 80/80
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD โดยนาแบบทดสอบก่อนเรี ยน/หลังเรี ยน จานวน 30 ข้อ ใช้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) จานวน 34 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

ค่ าคะแนนเฉลีย่
9.03
25.00

ค่ า S.D.
1.69
2.17

สถิติ t
46.117**

จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
นักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยน 9.03 และหลังเรี ยน 25.00 จึงสรุ ปได้วา่ คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
ของนักเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4.5 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูว้ จิ ยั ได้
นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
คะแนน
ค่า E.I.
ค่าร้อยละ
เต็ม
รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
41
30
307
850
0.7615
76.15
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้จากการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
มีค่าเท่ากับ 0.7615 คิดเป็ นร้อยละ 76.15 หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 76.15 หลังจากที่เรี ยน
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
4.6 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD ครบทุกเนื้อหาแล้วผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่พฒั นาขึ้น
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
จานวนนักเรี ยน
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ข้อมูล
SD
การแปลผล
X
1 ด้านความเหมาะสมของกิจกรรมการเรี ยนรู ้
4.51
0.50 มากที่สุด
2 ด้านการมีส่วนร่ วม
4.48
0.50 มาก
3 ด้านเนื้อหา
4.56
0.49 มากที่สุด
4 ด้านคุณค่าต่อการเรี ยน
4.43
0.48 มาก
5 ด้านความเหมาะสมของสื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
4.43
0.49 มาก
6 ด้านเครื่ องมือการวัดผลประเมินผล
4.39
0.34 มาก
รวมเฉลี่ย
4.46
0.42 มาก
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โดยภาพรวม
นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.46, S.D. = 0.42)
4.7 ผลการวิเคราะห์การมีปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการทางานของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ข้อที่

ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การมีปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการทางานของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ข้อ 1

ข้อ 2

12
13
12
12
12
11
13
13
12
12
12
13
12
12
12
13
12
12
12

13
13
11
14
13
12
14
14
13
12
13
12
13
12
13
12
12
12
12

ข้อ 3 ข้อ 4
14
13
12
12
13
13
14
13
13
12
14
13
12
13
12
13
13
13
13

14
14
12
12
12
12
14
14
14
12
12
13
12
13
13
12
12
13
12

ความถี่
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7
12
13
13
13
12
14
14
13
13
12
12
14
13
12
12
13
13
13
13

13
14
14
13
14
13
14
14
13
13
13
12
12
13
13
12
13
13
13

14
13
14
13
13
14
12
13
14
13
12
12
13
12
13
13
13
12
13
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ข้อ 8
14
14
15
12
12
14
13
13
14
13
13
12
12
12
14
12
13
13
12

ข้อ 9 ข้อ10 ข้อ11
14
14
14
13
12
14
14
13
14
12
12
12
13
13
13
12
13
13
12

14
13
14
12
14
13
12
14
13
13
14
12
13
13
13
13
12
13
12

14
13
12
13
13
12
14
13
12
13
12
13
13
12
13
13
13
12
12

รวม

ร้อยละ

160
161
156
151
154
154
161
161
158
151
152
150
151
149
154
151
152
152
148

88.89
89.44
86.67
83.89
85.56
85.56
89.44
89.44
87.78
83.89
84.44
83.33
83.89
82.78
85.56
83.89
84.44
84.44
82.22

ข้อ 12
12
14
13
12
14
12
13
14
13
14
13
12
13
12
13
13
13
13
12

คนที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3 ข้อ 4

ความถี่
ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7

12
12
12
13
12
13
12
12
13
12
12
12
13
13
13

12
12
13
12
12
13
13
13
12
12
12
13
12
13
14

13
12
13
13
13
13
13
12
13
11
13
13
14
13
13

13
13
12
13
13
13
14
12
13
13
12
14
14
13
13

13
13
13
13
12
14
14
13
13
12
12
13
13
14
12

13
13
13
13
13
12
14
13
12
13
13
13
13
13
13

12
14
13
12
13
13
13
13
12
13
12
12
14
13
14
รวม

ข้อ 8

ข้อ 9 ข้อ10 ข้อ11

ข้อ 12

13
13
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
14
13

13
14
13
13
13
13
13
12
12
14
13
14
13
13
13

12
13
13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
13
13

12
13
13
12
13
13
12
13
13
13
13
13
14
14
14

12
13
13
13
13
12
12
13
14
13
13
13
13
13
13

รวม

ร้อยละ

150
155
154
152
153
154
156
152
153
152
151
156
160
159
158
5,241

83.33
86.11
85.56
84.44
85.00
85.56
86.67
84.44
85.00
84.44
83.89
86.67
88.89
88.33
87.78
85.63

จากตารางที่ 6 พบว่า การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD นักเรี ยนมีปฏิสมั พันธ์(ความร่ วมมือ)ในการทางานกลุ่มของผูเ้ รี ยน
โดยรวม ร้อยละ 85.63 สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD ทาให้ผเู ้ รี ยนมีการปฏิสมั พันธ์(ความร่ วมมือ)ในการทางานกลุ่ม
5. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 6 ข้อ พบว่า การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD พบประเด็นที่ควรนามา
อภิปรายผลการวิจยั ดังนี้ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.61, S.D = 0.44)
เมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนที่กาหนดไว้ พบว่า ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 84.17/83.33
ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้คือ 80/80เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นี
ประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7615 เมื่อสารวจความพึง
พอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.46, S.D =0.42)และผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการทางานของ
ผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 85.63 ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ พืช ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD ที่พฒั นาขึ้นได้ยดึ
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รู ปแบบในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการ
ออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล .พิสุทธา อารี ราษฎร์)2551 : 64-70)
และนาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง
หาคุณภาพ จนได้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะสาคัญของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ มีเนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยงแล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพื้นฐานความรู ้มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ รี ยนและมีผลป้ อนกลับโดย
ทันที
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D = 0.44)
และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ
84.17/83.33 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนที่
เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7615
เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง
มหัศจรรย์ชีวติ พืช ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคSTAD ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจ มาก
( X = 4.46, S.D =0.42) สอดคล้องการผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ (ความร่ วมมือ)ในการทางานของผูเ้ รี ยน
หลังเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ร้อยละ 85.63 การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่
พัฒนาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์
ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) และเพื่อน ๆ สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษาทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้ให้สาเร็ จลุล่วง
ด้วยดี
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การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา พระพุทธศาสนา
เรื่อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
The Development of Electronic Book in Buddhism subject on the topic of
“Prime days Buddhism” for Mattayomsuksa 2 nd

จักรี แสนโยธา1 วิทยา อารีราษฎร์ 2
Jakree sanyotha 1, Wittaya Arreerard 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ 2) เพื่อ
ศึกษาประเมินคุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 3) เปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น 4) ศึกษาดัชนี ประสิ ทธิผลของการ
เรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และ
6) ศึกษาความคงทนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็ นนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554โรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จานวน 26
คน โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ได้แก่ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบประเมิน
คุณภาพของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละและค่า t-test
(Dependent ) ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อคุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมมาก
(  = 4.57, S.D. = 0.47) 2) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 85.48/83.33 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนสู งขึ้นร้อยละ 70.18
5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้น โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.49) 6) ความคงทนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับ
การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน และ 30 วัน
คาสาคัญ : หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์, วันสาคัญทางพุทธศาสนา, อีบคุ๊ , 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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นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปร.ด. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
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1. บทนา
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพและได้ผลสาเร็ จตามหลักสู ตรนั้นครู ผสู ้ อนต้องใช้เทคนิ คและกลวิธีในการ
สอนโดยการนาสื่ อเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะสื่ อเป็ นตัวกลางที่ผสู ้ อนใช้ในการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด ทักษะ
เจตคติ ทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยกระตุน้ และเร้าความสนใจทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้น่าสนใจมากยิง่ ขึ้น เป็ นการ
สร้างบรรยากาศการเรี ยนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ
เป็ นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย เพือ่ ให้ผเู้ รี ยนมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขันและร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก (กรมวิชาการ. 2545 : 200-218)ปัจจุบนั เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามี
บทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามารถนาเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสื่ อต่าง ๆ ทั้งในด้านข้อมูล
รู ปภาพ เสี ยง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิโอและสามารถสร้างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ตอบ ทาให้การเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ประสบความสาเร็ จ
ด้วยดี (ยืน ภู่วรวรรณ, 2546: 47-48) ในปั จจุบนั นักการศึกษาและนักวิจยั ได้มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้ในบทบาทเป็ นผูส้ อนอย่าง
กว้างขวาง ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2540 : 2-3) พบว่า การเรี ยนโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีบทบาทเป็ นผูส้ อนทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น เมื่อเทียบกับวิธีสอนแบบปกติ ที่ใช้ครู เป็ นผูส้ อนหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) เป็ นสื่ ออีกรู ปแบบหนึ่งเข้ามามีบทบาทเป็ นตัวเสริ มในการเรี ยน เพราะว่าเป็ นสื่ อที่รวบรวมเนื้ อหาการเรี ยนการ
สอนในรู ปแบบของหนังสื อดิจิตอล ที่มีท้ งั ภาพข้อความ ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสี ยง (Hawkins. 2000) หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เป็ นการ
นาคอมพิวเตอร์ เข้ามามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนในเนื้ อหาวิชาต่าง ๆ ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อในการนาเสนอเนื้อหาคล้ายกับ
หน้ากระดาษ โดยสามารถบรรจุเนื้อหาต่าง ๆทั้งภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสี ยง ข้อความ และวิดีโอ เป็ นการเพิ่มแรงจูงในในการเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยนจากการนาเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สร้างความสนใจที่ดี ถือเป็ นการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนที่เป็ นระบบประสิ ทธิ ภาพดี
(รุ่ งโรจน์ แก้วอุไร. 2532 : 11) นอกจากนั้นหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์สามารถเก็บเนื้ อหาไว้ได้มากและตอบสนองกับการเรี ยนรู ้ จากการอ่านที่
แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนแต่ละคนที่สามารถอ่านและค้นหาคา พร้อมกันนั้นสามารถจัดพิมพ์เก็บเป็ นเอกสารไว้ ในหน้าที่ผเู ้ รี ยนต้องการอีกด้วย
การอ่านสามารถอ่านจากหน้าแรกไปยังหน้าต่อไปได้เรื่ อย ๆ หรื ออาจดูที่สารบัญและข้ามไปอ่านหน้าสุ ดท้าย หรื อ เลือกอ่านส่ วนใดก็ได้
โดยไม่ตอ้ งพลิกกลับไปกลับมาเหมือนเช่นการอ่านเอกสารในรู ปแบบหนังสื อ หรื อสิ่ งพิมพ์ (สานิตย์ กายาผาด. 2539 : 2)
สหวิทยาเขตสมเด็จ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ซึ่งประกอบด้วยโรงเรี ยนที่เปิ ดสอนใน
ระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 จานวน 6 โรงเรี ยน และปั จจุบนั มีผเู้ รี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในกลุ่มทั้งหมดจานวน 546 คน มีเป้ าหมายคือ
การพัฒนาครู และบุคลากรของสถานศึกษาให้มีศกั ยภาพในการจัดการเรี ยนการสอน เน้นการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้การจัดการเรี ยนรู้
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ(สหวิทยาเขตสมเด็จ. 2551 : 1)
ผูว้ ิจยั ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อนวิชาพระพุทธศาสนา โรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา และเป็ นโรงเรี ยนหนึ่ งในสหวิทยาเขตสมเด็จ
ประสบปั ญหาในการจัด กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คื อ นัก เรี ยนมี พฤติ ก รรมไม่ ส นใจเรี ยน และเกิ ด ความเบื่ อหน่ ายในการเรี ยน ส่ งผลให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในวิชาพระพุทธศาสนา อยูใ่ นระดับต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรี ยนกาหนดไว้ (โรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา. 2551 : 5-ง)
โดยเฉพาะในเนื้ อหา วันสาคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งนักเรี ยนจาเป็ นจะต้องเรี ยนรู้เพราะต้องนาไปปรับประยุกต์ใช้ในชี วิตประจาวัน สาหรับ
การปรับพฤติกรรม เพื่อปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามจารี ตประเพณี ของสังคม แต่สภาพความเป็ นจริ งที่ปรากฏ พบว่า นักเรี ยนยังขาดความรู ้ ความ
เข้าใจในเรื่ องวันสาคัญทางพุทธศาสนา ไม่เข้าใจที่มาและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา และไม่รู้จกั วิธีปฏิ บตั ิตนในวัน
สาคัญงกล่าว ผูว้ ิจยั ได้สารวจสภาพของการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเป็ นเบื้องต้นพบว่า มีปัญหาด้านสื่ อการเรี ยนการสอน เนื่ องจากขาด
สื่ อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู้ ผลจากการขาดสื่ อเทคโนโลยีดงั กล่าว ทาให้ขาดความต่อเนื่ องในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยที่ผเู ้ รี ยนไม่
สามารถทบทวนความรู ้ ที่เรี ยนผ่านมาได้ และไม่สามารถศึกษาหาความรู ้ ใหม่หรื อหัวข้อใหม่ที่ต่อเนื่ องกันมาล่วงหน้าได้ ทาให้ส่งผลต่อความรู ้
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรี ยนของผูเ้ รี ยน
จากสภาพปั ญหาที่ผูว้ ิจยั พบในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ของโรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา และความสาคัญของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผูว้ ิจยั จึงได้พฒั นาหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา สาหรับ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2โรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสิ นธุ์ เขต 3 โดยผูว้ ิจยั คาดหวังว่าการจัดการเรี ยนรู้ โดย
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ซ่ ึ งเป็ นหนังสื อดิ จิตอล ประกอบด้วยเนื้ อหาที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะทาให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ มีความเข้าใจในเนื้ อหามาก
ยิง่ ขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย และวิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพ
2. เพื่อศึกษาประเมินคุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
3. เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
6. เพื่อศึกษาความคงทนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้น
สมมติฐานการวิจัย
คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
วิธกี ารวิจัย
การดาเนิ นการวิจยั ครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 สหวิทยาเขตสมเด็จ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 24 ซึ่งมีจานวน 6 โรงเรี ยน จานวน 14 ห้องเรี ยน และมีจานวนผูเ้ รี ยนทั้งสิ้ น 546 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนประชารัฐพัฒนศึกษา อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ ซึ่งเป็ นโรงเรี ยน
หนึ่งในสหวิทยาเขตสมเด็จ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ได้มาโดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจง
โดยใช้เกณฑ์ในการเลือกโรงเรี ยนที่มีความพร้อมด้านห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวนหนึ่งห้องเรี ยน
จานวน 26 คนได้แก่จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจานวนนักเรี ยน
ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554
เนื้อหาในหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 8 เล่ม คือ เล่มที่ 1 วันมาฆบูชา เล่มที่ 2 วันวิสาขบูชา
เล่มที่ 3 วันอัฏฐมีบชู า เล่มที่ 4 วันอาสาฬหบูชา เล่มที่ 5 วันธรรมสวนะ เล่มที่ 6 วันเข้าพรรษา เล่มที่ 7 วันออกพรรษา และเล่มที่ 8
วันเทโวโรหนะ
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา แบบประเมินคุณภาพหนังสื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจ
วิธีดาเนิ นการวิจยั มีข้ นั ตอนดังนี้
1.ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test)โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
2. ดาเนิ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ต้ งั แต่เล่มที่ 1 จนถึงเล่มที่ 8 สัปดาห์ละ 5 ชัว่ โมง รวม 12 ชัว่ โมง
โดยที่ผศู้ ึกษาเป็ นเพียงผูใ้ ห้คาแนะนาและช่วยเหลือเมื่อผูเ้ รี ยนต้องการเท่านั้น หลังจากที่นกั เรี ยนเรี ยนจบในแต่ละบทแล้วจะต้องตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ ผูศ้ ึกษาสามารถตรวจสอบคะแนนของผูเ้ รี ยนแต่ละ
คนเพื่อนามาบันทึกผลในลาดับต่อไป
3. หลังจากเรี ยนครบทุกหน่วยเนื้ อหาในหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์แล้ว จึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดเดิม
4. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักเรี ยน
5. ทดสอบเพื่อวัดความคงทนการเรี ยนรู้
6. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
7. สรุ ปผลการทดลอง
สถิติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะห์การประเมินคุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์และ
วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ใช้ t-test Dependent เพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรี ยน
แบบแผนการทดลอง การวิจยั ครั้งนี้ มีแบบแผนการทดสองแบบ 1 กลุ่ม มีการทดสอบก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
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3. ผลการวิจยั
1. ผลการประเมินคุณภาพบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ

ระดับความคิดเห็น

รายการ
1. ด้านการจัดรู ปเล่ม
2. ด้านการจัดภาพ
3. ด้านการจัดบทเรี ยน
4. ด้านภาษา
5. ด้านเนื้ อหาและการดาเนิ นเรื่ อง
เฉลีย่ รวม

X

S.D.

การแปลความหมาย

4.55
4.60
4.45
4.45

0.49
0.46
0.47
0.55

4.80

0.40

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด

4.57

0.47

เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
อยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.57, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า รายการที่มีความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมากที่สุด
ได้แก่ ด้านเนื้อหาและการดาเนิ นเรื่ อง (  = 4.80, S.D. = 0.40)
2. ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้นตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
เกณฑ์
ค่าประสิ ทธิ ภาพ
ระดับคุณภาพ
E1
85.48
ดีพอใช้
E2
83.33
ดีพอใช้
จากตารางที่ 2 พบว่า บทเรี ยนที่พฒั นาขึ้น โดยรวมมีประสิ ทธิภาพพอใช้ โดยมีค่า 85.48/83.33 ซึ่งสู งกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้
3. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
คะแนน
จานวน
S.D.
t
Sig.

คะแนนก่อนเรี ยน
26
6.62
1.33
t = 54.14*
.000
คะแนนหลังเรี ยน
26
12.50
0.91
(df =25)
* ระดับความเชื่ อมัน่ 95% (  = .05)
จากตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนพบว่า ค่า t คานวณได้มีค่า 54.14 และเมื่อ
พิจารณาค่า Sig. พบว่ามีค่าน้อยกว่า .05 สรุ ปได้วา่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
ตารางที่ 4 ดัชนีประสิ ทธิผลของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
จานวน

คะแนน

ผูเ้ รี ยน
26

เต็ม
15

ผลรวมคะแนน
ก่อนเรี ยน
172
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หลังเรี ยน
325

ดัชนีประสิ ทธิผล
E.I.
0.7018

ร้อยละ
70.18

จากตาราง 4 ค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลของการเรี ยนรู้ ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ นักเรี ยนมีความก้าวหน้าทางการเรี ยนเมื่อเรี ยนด้วย
หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่พฒั นาขึ้น โดยมีคะแนนหลังเรี ยน (325 ) มากกว่าคะแนนก่อนเรี ยน (172) คิดเป็ นค่าดัชนี ประสิ ทธิ ผลเท่ากับ
0.7018 หมายความว่า นักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มขึ้นหรื อมีความก้าวหน้าของการเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น ร้อยละ 70.18
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน หลังการทดลองตามแบบแผนเสร็ จสิ้ นแล้ว ผูว้ ิจยั ได้ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
กลุ่มตัวอย่าง ผลที่ได้ดงั แสดงในตาราง 5
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการ
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านการนาเสนอ
3. ด้าน ภาษา
4. ด้านการดาเนินเรื่ อง
เฉลีย่ รวม

X

S.D.

4.57
4.55
4.58
4.53
4.56

0.48
0.48
0.52
0.49
0.49

การแปลความหมาย
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมากที่สุด

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน พบว่า นักเรี ยน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.56, S.D. = 0.49 )
6. ผลการศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน หลังจากการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้บทเรี ยน แล้ว 7 วัน และ 30 วันนับ
จากวันที่ทดสอบหลังเรี ยน ดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความคงทนการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
ระยะเวลา
หลังการทดลอง
7 วัน
30 วัน

คะแนนเต็ม
15
15
15

คะแนนเฉลีย่
12.50
11.23
8.58

เฉลี่ยร้ อยละ
83.33
74.86
57.17

ความคงทนลดลง
8.47
26.16

จากตารางที่ 6 การศึกษาความคงทนการเรี ยนรู ้ พบว่า คะแนนทดสอบเมื่อระยะเวลาผ่านไป 7 วัน คะแนนลดลงร้อยละ 8.47
ซึ่งเกณฑ์ที่กาหนดความคงทนการเรี ยนรู ้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 10 และเมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน คะแนนทดสอบลดลง 26.16 ซึ่ง
เกณฑ์ที่กาหนดความคงทนการเรี ยนรู ้จะลดลงได้ไม่เกินร้อยละ 30 แสดงให้เห็นว่าความคงทนทางการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ที่เรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ที่พฒั นาขึ้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด นั้นคือหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ทาให้นกั เรี ยนมีความคงทน
ทางการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์

4. สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
1. คุณภาพหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผศู ้ ึกษาได้พฒั นาขึ้น พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่
ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (  = 4.50, S.D. = 0.55)
2. ประสิ ทธิภาพของหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผศู้ ึกษาได้พฒั นาขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพพอใช้ (86.04/84.00) ซึ่งมีประสิ ทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้ (80 /80)
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
4. ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.7209 คิดเป็ นร้อยละ 72.09
5. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า นักเรี ยน
มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.47 )
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6. ผลการประเมินความคงทนการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนหลังเรี ยนผ่านไป 7 วันและ 30 วัน พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน
ของนักเรี ยน เท่ากับ 16.45 คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนผ่านไป 7 วัน เท่ากับ 15.73 ลดลง 3.64 % เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วลดลงน้อยกว่าเกณฑ์
ที่กาหนด (10%) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนผ่านไป 30 วัน เท่ากับ 13.58 ลดลง 14.36 % เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วลดลงน้อยกว่าเกณฑ์ที่
กาหนด (30%) สรุ ปได้ว่าหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้นเป็ นบทเรี ยนที่ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความคงทนการเรี ยนรู้ สามารถนาไปใช้ในการ
เรี ยนการสอนได้

อภิปรายผล
การพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผล
การศึกษาดังนี้
1. การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ผลการประเมินหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2พบว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูศ้ ึกษาได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนเชิ งระบบ 5 ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
วิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล (พิสุทธา อารี ราษฎร์ . 2550 : 58-59) ในการดาเนิ นการทางด้านเนื้ อหา
และแบบทดสอบเพื่อให้มีความสมบูรณ์และถูกต้อง ผูศ้ ึกษาได้ทา การประเมินหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประเมินโครงสร้างของหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินผลลัพธ์ และประเมินองค์ประกอบของหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ จึงทาให้ได้บทเรี ยนที่มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมากที่สุด ผล
การศึกษานี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ ธนิตา ชาติวฒ
ุ ิ (2550 : 76) ชุติมา บรรเทาทุกข์ (2551 : 80) เวียงงาม อินทะวงษ์ (2552 : 80-81) และ
สุรางค์ศรี พรรณพราว (2552 : 88-89) ที่ทาการศึกษาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงผลการศึกษาพบว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น
ผูเ้ ชี่ยวชาญให้การยอมรับในระดับสูง
2. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น
มีประสิ ทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 86.04/84.00 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด 80/80 ทั้งนี้ อาจเนื่ องมากจาก ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบและ
พัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคานึงถึงจิตวิทยาการเรี ยนรู้และยึดหลักทฤษฎีการเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างสิ่ ง
เร้าให้เกิดความอยากรู ้อยากเห็น สนใจ จดจา มีส่วนร่ วมที่จะเรี ยนรู ้ ผูศ้ ึกษาได้พฒั นาบทเรี ยนให้เหมาะสมกับระดับวัย ระดับความรู ้
ความสามารถของนักเรี ยน เน้นให้สื่อสร้างความเร้าใจให้กบั นักเรี ยน เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการสร้างคาถามให้นกั เรี ยนได้
ตอบหรื อคิดระหว่างการเรี ยนเนื้ อหาอย่างเหมาะสม โดยยึดนักเรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ มีท้ งั ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง
ประกอบ ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และได้นาไปทดลองใช้ก่อนที่จะนามาใช้เก็บข้อมูลจริ งจึงทาให้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ สอนมี
ประสิ ทธิภาพ (พิสุทธา อารี ราษฎร์. 2550 : 58 – 59) สอดคล้องกับผลงานศึกษาของ ถาวร นุ่นละออง (2550 : 39-40) และชุติมา บรรเทาทุกข์
(2551: 80) ที่ทาการศึกษาเกี่ ยวกับสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์พบว่า สื่ อที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคือ 80/80
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่านักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้แสดงว่าการสอนโดยใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็ น
เพราะว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีท้ งั ภาพ และเสี ยง สามารถทบทวนและเรี ยนได้ตามความพร้อมของนักเรี ยน หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ และได้นาไปทดลองใช้ก่อนที่จะนามาใช้เก็บข้อมูลจริ งจึงทาให้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิ ทธิภาพ สู งกว่า
เกณฑ์ที่กาหนด 80/80 จึงน่าจะเป็ นสาเหตุทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งขึ้น หนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ ที่สร้างขึ้น ผูศ้ ึกษาได้
ยึดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ ยวข้องกับหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ และได้สร้างตามขั้นตอนที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบแบบแผน ทาการพัฒนาหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ สอน เหมาะสมกับระดับวัย หรื อความสามารถของผูเ้ รี ยน โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับผูเ้ รี ยนโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
นอกจากนี้ บทเรี ยนมีท้ งั ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง ทาให้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เกิดความน่าสนใจ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ขและ
เกิดองค์ความรู ้ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนสู งขึ้น และผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ พรพรรณ สี ละมนตรี
(2552 : 123-124) ศิวพร ช่าชอง (2552 : 72-73) และทรัพย์ศิริ โปรดเมธี (2552 : 57-58) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
พบว่าสื่ อที่สร้างขึ้นส่ งผลทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกัน
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4. ดัชนีประสิทธิผล
ดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู้ดว้ ยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง วันสาคัญทางพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่ามีค่า
เท่ากับ 0.7209 ซึ่ งหมายความว่านักเรี ยนมีความรู ้เพิ่มหรื อมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ เพิ่ม ขึ้นคิดเป็ นร้อยละ 72.09 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูศ้ ึกษาได้
ทาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีท้ งั ภาพ และ เสี ยง สร้างความพอใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยน มีความสุ ขกับการเรี ยน และ
สามารถเรี ยนรู้ได้ตามความต้องการ ผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับงานศึกษาของ ถาวร นุ่นละออง (2550 : 39-40) ชุติมา บรรเทาทุกข์
(2551 : 80) และพรพรรณ สี ละมนตรี (2552 : 123-124) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสื่ อที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนี
ประสิ ทธิผลเกินร้อยละ 60
5. ความพึงพอใจของนักเรียน
ความพึงพอใจของนักเรี ยนของนักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ผูศ้ ึกษาได้ทาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วย ภาพ แสง สี เสี ยง ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี ไม่เบื่อหน่าย
และเร้าความสนใจ สามารถเรี ยนรู้ได้ตามความต้องการ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการที่ พิสุทธา อารี ราษฎร์ (2549 : 178) กล่าวว่า ความพึงพอใจ (Satisfaction)
เป็ นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งโดยเฉพาะ ถ้าผูใ้ ช้งานมีความพึงพอใจต่อสื่ อ จะเป็ นผลทาให้ผเู ้ รี ยนยอมรับและตอบสนองการเรี ยน
ด้วยความเต็มใจโดยการสนใจในการเรี ยนหรื อการร่ วมกิ จกรรม ซึ่ งมีผลทาให้ผเู ้ รี ยนมีผลการเรี ยนดียิ่งขึ้น แสดงว่า หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้
ศึกษาพัฒนาขึ้นสนองตอบความต้องการในการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนจนเกิดความพึงพอใจ สอดคล้องกับงานศึกษาของ ชุติมา บรรเทาทุกข์ (2551 : 80)
สุรางค์ศรี พรรณพราว (2552 : 88-89) และสอดคล้องกับงานศึกษาต่างประเทศของ วิลสัน (Wilson. 2003 ; อ้างถึงใน จันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ.
2553 : 68)
6. ความคงทนการเรียนรู้ของนักเรียน
ผลการประเมินความคงทนการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนมีความคงทนการเรี ยนรู ้อยูใ่ นเกณฑ์ท้ งั 7 วัน และ 30 วัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ลดลงไม่เกิน 10 % เมื่อเวลาผ่านไป 7 วัน และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงไม่เกิน 30 % เมื่อเวลาผ่านไป 30 วัน แสดงว่านักเรี ยนมีความคงทนในการเรี ยนรู ้ดว้ ย
หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสอนที่พฒั นาขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า ผูศ้ ึกษาได้ทาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้ยดึ หลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ และได้สร้างตามขั้นตอนที่จดั ไว้อย่างเป็ นระบบแบบแผน ทาการพัฒนาหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสมกับระดับ
วัย หรื อความสามารถของนักเรี ยน ตอบสนองความแตกต่างของนักเรี ยน นอกจากนี้ บทเรี ยนมีท้ งั ตัวอักษร ภาพ และเสี ยง ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญ
และได้นาไปทดลองใช้ก่อนที่จะนามาใช้เก็บข้อมูลจริ ง จึงทาให้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ นักเรี ยนมีความประทับใจ และสามารถเรี ยนรู้
อย่างเป็ นรู ปธรรม มีกระบวน การเรี ยนที่ค่อยเป็ นค่อยไป นักเรี ยนได้ทบทวนความรู ้หรื อหาคาตอบของปั ญหาและข้อสงสัยได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ทาให้นกั เรี ยนจดจาได้ดี ซึ่ งตรงกับหลักการของ พิสุทธา อารี ราษฎร์ (2550 : 173-175) กล่าวไว้วา่ ความคงทนการเรี ยนรู ้ เป็ นความสามารถในการจดจาหรื อ
ย้อนระลึกถึงความรู้ที่ได้เรี ยนมาก่อน หลังได้ทิ้งระยะเวลาไว้ระยะหนึ่ง ความคงทนในการเรี ยนรู ้ถือเป็ นสิ่ งสาคัญต่อผูเ้ รี ยน เนื่องจากความรู ้ที่คงอยูใ่ นตัว
ผูเ้ รี ยนทาให้สานต่อความรู ้ใหม่ได้ดียง่ิ ขึ้น ความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นเกณฑ์จะถือว่าบทเรี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับงานศึกษาของ สุรางค์ศรี พรรณพราว (2552 : 88-89) ศิวพร ช่าชอง (2552 : 72-73) และทรัพย์ศิริ โปรดเมธี (2552 : 57-58)
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สาหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
A study of the problems and ways to prepare Vocational Students in Loei Technical College
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหา และแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย โดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) จากกลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญ จานวน 11 คน
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็ นผูส้ อนนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย และ
มีประสบการณ์ในการทางานมาแล้วเกิ น 3 ปี รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละประเด็นจากการบันทึ ก
การสนทนาและบันทึกเสี ยง วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วสรุ ปเชิงอุปนัย
ผลการวิจยั พบว่ า
สภาพปั ญหา เกี่ยวกับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย คือ นักเรี ยนขาดความรับผิดชอบในตัวเอง
ติดเพื่อน ติดเกมคอมพิวเตอร์ ขาดความรู ้และทักษะ ปั ญหาส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม ปั ญหา
ด้านครอบครัว ปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรม และปั ญหาการออกกลางคัน
แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย คือ ต้องทาการปรับพื้น
ความรู ้ของนักเรี ยน โดยการเข้าค่ายกิจกรรมหรื อฝึ กอบรมก่อนเปิ ดภาคเรี ยน เพื่อปรับพื้นฐานความรู ้คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ปรับทัศนคติ
พฤติกรรมและวินยั ในการเรี ยนอาชีวศึกษา
คาสาคัญ : สภาพปั ญหา แนวทางในการเตรี ยมความพร้อม นักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
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นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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

บทนา
ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 25522561 ได้กาหนดกรอบแนวทางการผลิตกาลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะและความรู ้ ความสามารถ ให้มีการพัฒนา
กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิแห่ งชาติ จัดการศึ กษาและการเรี ยนรู ้โดยเน้นการปฏิ บัติและการเรี ยนรู ้ การงานอาชี พ
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้กล่าวถึงการพัฒนากาลังคนให้มีความรู ้และทักษะทั้งทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นและทักษะ
วิชาชีพ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็ นกาลังคนที่มีท้ งั ความรู ้และทักษะและมีคุณภาพ เป็ น
แรงงานที่มีทกั ษะฝี มือ (skill intensive) และสามารถพัฒนาให้เป็ นแรงงานที่ใช้ทกั ษะและสมองในการปฏิบตั ิงาน
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 14)
การจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6
มกราคม พ.ศ.2551 เป็ นการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2542 และยุทศาสตร์ การผลิตและพัฒนากาลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
พ.ศ. 2552-2561 ในการผลิตและพัฒนากาลังคนด้านวิชาชีพระดับฝี มือ ระดับเทคนิ คและระดับเทคโนโลยี รวมทั้ง
เป็ นการยกระดับ การศึ กษาวิชาชี พให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคลองกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนาความรู
ในทางทฤษฎีอนั เป็ นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผูร้ ับการศึ กษาให้มีความรู ความสามารถในทางปฏิบตั ิและมี
สมรรถนะจนสามารถนาไปประกอบอาชีพในลักษณะผูป้ ฏิบตั ิหรื อประกอบอาชีพโดยอิสระได้
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา. 2551 : 3)
วิท ยาลัย เทคนิ ค เลยได้จัด การศึ กษาให้สอดคล้อ งกับ พระราชบัญ ญัติ การอาชี วศึ กษา พ.ศ.2551 และ
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 รวมถึ งนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์อนั เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้า ซึ่งการลงทุนการจัดการศึกษาต้องใช้งบประมาณมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้ อเครื่ องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิงานตามบทเรี ยน เมื่อสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรก็สามารถประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปได้ หากไม่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตร อาจ
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ถือว่าการลงทุนจัดการศึกษานั้นไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ สิ่ งที่ตามมาก็คือ ความสูญเปล่าทางการศึกษาและการ
เสี ยโอกาสทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
จากที่ผวู ้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และสัมภาษณ์ผูท้ ี่เกี่ ยวข้อง พบว่า นักเรี ยนของวิทยาลัยเทคนิ ค เลย
ซึ่งเป็ นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่ างกาย ความสนใจ ความคิด ความรู ้สึกและอารมณ์ นักเรี ยนต้องการความ
เป็ นอิสระ ต้องการพึ่งพาตนเอง ชอบแสดงความสามารถ ในเวลาเดียวกันจะเห็นว่าในวัยนี้ เป็ นวัยที่ตอ้ งเผชิญกับ
ปั ญหาการปรับตัว ยังไม่มีความรับผิดชอบในตัวเอง ติดเพื่อน ติดเกมคอมพิวเตอร์ จึงทาให้ขาดเรี ยนบ่อย และ
ต้ อ งออกกลางคั น เป็ นปั ญหาส าคั ญ ที่ จ าเป็ นต้ อ งท าการศึ กษาเพื่ อ หาสาเหตุ แ ละแนวทางแก้ ไ ข
เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิ ดการสู ญเปล่าในการลงทุ นทางการศึ กษาของประเทศชาติ ดังนั้นส่ วนแรกต้องมีการเตรี ยม
ผูเ้ รี ยนที่ ดี ให้มีความพร้อม มีความตั้งใจจริ ง ทาให้เกิดศรัทธาในการเรี ยนสายอาชี วศึกษา ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึ กษา
สภาพปั ญหา ความต้องการในการเตรี ยมความพร้อมให้กบั นักเรี ยนอาชี วศึ กษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย เพื่อนาผล
การศึ กษาไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผนกาหนดกิ จกรรมต่างๆ แก้ไขปั ญหา ลดความสู ญเปล่าทางการศึ กษา
รวมถึงส่ งเสริ มให้นักเรี ยนเป็ นผูม้ ี คุณภาพ มีความรู ้และทักษะพร้อมที่ จะเรี ยนในสายอาชี วศึ กษา ทั้งเป็ นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการตัดสิ นใจในการดาเนินการวิจยั ขั้นตอนต่อไป

คาถามการวิจัย
1. สภาพปั ญหา เกี่ยวกับนักเรี ยนอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเลยเป็ นอย่างไร
2. แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลยเป็ นอย่างไร

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา เกี่ยวกับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย

ขอบเขตการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาสภาพปั ญหา ความต้องการแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรั บ
นักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
2. ประชากร เป็ นครู ที่สอนนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย จานวน 166 คน
3. กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้ เลือกมาจากประชากรเป้ าหมายที่กาหนดเอาไว้ จานวน 11 คน โดย
คัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ มีคุณสมบัติดงั นี้ 1) เป็ นครู ที่สอนนักเรี ยนอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคเลย 2) จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไปและ 3) มีประสบการณ์ในการทางานมาไม่นอ้ ยกว่า
3 ปี
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4. เครื่ องมือการวิจัย
4.1 ประเด็นข้อคาถามในการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)
4.2 เทปบันทึกเสี ยง
4.3 กล้องถ่ายวีดีโอ
4.4 กล้องถ่ายภาพนิ่ง
4.5 สมุดบันทึกการสนทนา
5. การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research)
6. การวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการวิจยั ในภาคเรี ยนที่ 2ปี การศึกษา 2554

วิธดี าเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพโดยได้ดาเนินการในรู ปแบบการสนทนากลุม่ ตามขั้น มีดงั นี้
1. กาหนดปั ญหาหรื อหัวข้อ รวมทั้งคาถามและวัตถุประสงค์ของการวิจยั ให้เหมาะสม
2. กาหนดกรอบการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
3. กาหนดทีมงาน ประกอบด้วยผูด้ าเนินการสนทนา (Moderator) ผูจ้ ดบันทึก (Notetaker) และผูช้ ่วยทัว่ ไป
(Assistant)
4. กาหนดประเด็นแนวคาถาม
5. เลือกกลุ่มตัวอย่างและเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
6. จัดการสนทนากลุ่ม
7. เก็บรวบรวมข้อมูล
8. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปผล

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุณภาพจากการสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 11 คน
โดยทาหนังสื อเรี ยนเชิญเพื่อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ และให้เข้าร่ วมประชุมสนทนากลุ่มเกี่ยวกับสภาพปั ญหา แนวทางใน
การเตรี ยมความพร้ อมสาหรั บนักเรี ยนอาชี วศึ กษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย ณ ห้องประชุ มอาชี วศึ กษาจังหวัดเลย
วิทยาลัยเทคนิคเลยโดยให้ผเู ้ ชี่ยวชาญได้เสนอความคิดเห็นโดยอิสระภายใต้ผนู ้ ากลุ่ม เพื่อควบคุมการให้ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั
บัน ทึ ก ข้อ มู ล เก็ บ รวบรวมและวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากการสนทนากลุ่ ม และเอกสารต่ างๆ ที่ บันทึ กไว้ท้ ังหมด
ตามกระบวนการการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตัวอย่างภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิวเิ คราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content analysis) ในประเด็นต่างๆ เพื่อลงข้อสรุ ปแบบ
อุปนัย และส่ งบทสรุ ปเพื่อให้กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญที่ ให้ขอ้ มูลยืนยันหรื อเพิ่มเติมประเด็น เพื่อนามาสรุ ปเพิ่มเติมให้มี
ความเที่ยงตรงอีกครั้งหนึ่ง

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า
สภาพปั ญหา ที่เกี่ยวกับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัย
เทคนิคเลย แยกตามช่วงเวลาก่อนที่จะเข้ามาศึกษาจนจบการศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสภาพปั ญหา นักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
ช่ วงเวลา
ก่ อนเข้ ามาศึกษาในอาชีวศึกษา

สภาพปัญหา
- มาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกัน
- แต่ละสถานศึกษามีจดั การเรี ยนการสอนต่างกัน
- มีพ้นื ฐานความรู ้แตกต่างกัน
- มาจากสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน
- มีความพร้อมที่แตกต่างกัน
- ฐานะครอบครัวแตกต่างกัน
- ผลการเรี ยนที่แตกต่างกัน
- มีความถนัดแตกต่างกัน
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ช่ วงเวลา
ระหว่ างศึกษาในอาชีวศึกษา

หลังจบการศึกษาจากอาชีวศึกษา

สภาพปัญหา
- เรี ยนไม่ทนั เพื่อน
- ขาดที่ปรึ กษาทางการเรี ยน
- ขาดความรู ้พ้นื ฐาน
- เรี ยนในแผนกที่ไม่ถนัด
- ติดเพื่อน
- ติดเกมคอมพิวเตอร์
- ที่พกั อาศัยไม่สะดวก
- การคบเพื่อน
- ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม
- ปั ญหาด้านครอบครัว
- ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
- ไม่ผา่ นกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- ติดสารเสพติด
- ติดการพนัน
- ขาดเรี ยนบ่อย
- สุขภาพไม่สมบูรณ์
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
- ช่วยผูป้ กครองประกอบอาชีพ
- ผูป้ กครองไม่ให้ศึกษาต่อ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อ
- ทางานไม่ตรงสาขาที่จบการศึกษา
- ขาดประสบการณ์ในการทางาน
- ขาดความรู ้ทกั ษะวิชาชีพ
- ไม่มีความถนัดในสาขาที่จบ
- เข้ากับเพื่อนร่ วมงานไม่ได้
- ขาดความรับผิดชอบและความอดทนในตนเอง

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า แนวทางในการดาเนิ นการ จากสภาพปั ญหาที่พบ ของนักเรี ยน
อาชี วศึ กษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย ไม่สามารถแก้ปัญหาในช่วงก่อนเข้าศึกษาและช่วงหลังสาเร็ จการศึ กษาไปแล้วได้
ดังนั้น วิทยาลัยฯ สามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะในช่วงระหว่างที่ กาลังศึ กษาเท่านั้น เนื่ องจากเป็ นช่วงที่ วิทยาลัยฯ
สามารถดูแลได้ แนวทางดาเนิ นการจาเป็ นต้องมีมาตรการหลายประการ ทั้งนี้ จากสภาพปั ญหาในตารางที่ 1 ผูว้ ิจยั
ได้คดั แยกเป็ นกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงแนวทางในการแก้ไขปั ญหา นักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย
ปัญหา
1. การเรียน
- เรี ยนไม่ทนั เพื่อน
- ขาดที่ปรึ กษาทาง
การเรี ยน
- ขาดความรู ้พ้นื ฐาน
- เรี ยนในแผนกที่ไม่ถนัด
- ผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์
- ไม่ผา่ นกิจกรรมชมรมวิชาชีพ
- ขาดเรี ยนบ่อย
2. ส่ วนตัว
- ติดเพื่อน
- ติดเกมคอมพิวเตอร์
- การคบเพื่อน
- สุขภาพไม่สมบูรณ์
3. สังคม
- ขาดคุณธรรมจริ ยธรรม
- ติดสารเสพติด
- ติดการพนัน
4. ครอบครัว
- ปั ญหาด้านครอบครัว
- ที่พกั อาศัยไม่สะดวก
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรี ยน
- ช่วยผูป้ กครองประกอบอาชีพ

แนวทางแก้ไข
- ซ่อมเสริ มและปรับพื้นฐานความรู ้ดา้ นวิชาการ
โดยเข้าค่ายปรับพื้น
- ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนตรงตามศักยภาพและความ
สามารถของตนเอง
- จัดบริ การแนะแนวให้คาปรึ กษา
- จัดระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อดูแลนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด
- จัดกลุ่มนักเรี ยนให้การช่วยเหลือ ติดตามดูแลนักเรี ยนทุกวันและทุกครั้ง
ที่ครู เข้าสอน
- เชิญผูป้ กครองมาประชุมเพื่อให้แนวทางในการประพฤติปฏิบตั ิดูแล
ป้ องกัน และช่วยเหลือนักเรี ยน
- จัดทาทะเบียนประวัตินกั เรี ยนเพื่อเป็ นข้อมูลในการช่วยเหลือให้คาปรึ กษา

- จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
- อบรม แนะนา ชี้แจงถึงโทษของสารเสพติดและการเล่นการพนันให้
นักเรี ยนได้รู้และเข้าใจด้วยเหตุและผล
- จัดกิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ปรับทัศนคติพฤติกรรมและวินยั
การเรี ยนอาชีวศึกษา
- จัดแนะแนวให้คาปรึ กษาปั ญหาสาหรับนักเรี ยน

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาการศึกษาสภาพปั ญหา ความต้องการ และแนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยน
อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเลย มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผล ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปั ญหา เกี่ยวกับนักเรี ยนอาชีวศึกษา
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วิทยาลัยเทคนิคเลย พบว่า ปั ญหาด้านความรู ้และทักษะปั ญหาส่วนตัวของผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อม ปั ญหา
ด้า นครอบครั ว ปั ญ หาด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ปั ญ หาด้า นหลัก สู ต รและการสอน ปั ญ หาการออกกลางคัน
สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549 : 2) รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2547/2548 รากเหง้าของ
ปั ญหาและแนวทางแก้ไขรายงานว่า นักเรี ยนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาซึ่ งผูเ้ รี ยนกาลังอยูใ่ นช่วงวัยรุ่ นที่เป็ นหัวเลี้ยว
หัวต่อมีปัญหาการออกกลางคันหรื อเรี ยนไม่สาเร็ จ เนื่องมาจาก ปั ญหาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และการที่
การจัดการศึกษาเป็ นสูตรตายตัวไม่ยดื หยุน่ ไม่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนบางส่วนปรับตัวเรี ยนได้ตลอดรอดฝั่ง
2.
ศึ กษาความต้อ งการแนวทางในการเตรี ย มความพร้ อมส าหรั บนักเรี ยนอาชี วศึ กษา วิ ทยาลัย
เทคนิคเลย พบว่า ต้องทาการปรับพื้นความรู ้ของนักเรี ยน โดยเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู ้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ปรับทัศนคติพฤติ กรรมและวินยั
การเรี ยนอาชีวศึกษา สอดคล้องกับสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา (2551 : 130) ได้เสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปั ญหาในการจัดการศึ กษาไปพัฒนาประเทศ กาลังคนที่ผลิตขาดคุณลักษณะด้านความรู ้และทักษะที่ จาเป็ นอย่าง
พอเพียง เช่น ทักษะด้านการสื่ อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ฟัง พูด อาน เขียน) การใช้คอมพิวเตอร์ และ
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการ ความรู ้ในการประยุกต์ใช้ตวั เลข ทักษะคานวณขั้น
พื้นฐาน

สรุปผลการวิจัย
สภาพปั ญหา เกี่ ยวกับนักเรี ยนอาชี วศึ กษาวิทยาลัยเทคนิ คเลย คือ ปั ญหาด้านความรู ้และทักษะปั ญหา
ส่ วนตัวของผูเ้ รี ยน ปั ญหาด้านสภาพแวดล้อมปั ญหาด้านครอบครั ว ปั ญหาด้านคุณธรรมจริ ยธรรมปั ญหาด้าน
หลักสูตรและการสอน ปั ญหาการออกกลางคัน
แนวทางในการเตรี ยมความพร้อมสาหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิ คเลย คือ ต้องทาการปรับพื้น
ความรู ้ของนักเรี ยน โดยเข้าค่ายปรับพื้นฐานความรู ้คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรม ปรับทัศนคติพฤติกรรมและวินยั การเรี ยนอาชีวศึกษา

ข้ อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจัยไปใช้
1. ควรเพิ่มขั้นตอนการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยการใช้แบบสอบถาม สอบถามความคิดเห็นและความต้องการ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลและแนวทางในการเตรี ยมความพร้องนักเรี ยนอาชีวศึกษา
2. ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาจากกลุ่มครู วิทยาลัยเทคนิ ค ซึ่ งวิทยาลัยเทคนิ คมีการเปิ ดการเรี ยนการ
สอนอยูท่ ว่ั ประเทศทุกภูมิภาค ดังนั้นผูท้ ี่สนใจในเรื่ องของการศึกษาสภาพ ปั ญหาความต้องการในการเตรี ยมความ
พร้องนักเรี ยนอาชีวศึกษาจึงควรนาไปพิจารณาเพื่อทาการศึกษาต่อไป
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรียนงัวบาวิ ทยาคม สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
นาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ให้มคี ุณภาพ และศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 1 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อาเภอวาปี ปทุม
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับฉลาก เครื่องมือการวิจยั ประกอบด้วยหลักสูตร
การอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 6
ชัวโมง
่ แบบประเมินหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 แบบวัดความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมก่อนและหลังการอบรมด้วยลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมทีม่ ี
ต่อหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (dependent samples) ผลการศึกษาพบว่า 1)
หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เนื้อหาประกอบด้วย ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ต
ส่วนประกอบ ipad2 การใช้งาน ipad2 แนะนาแอพพลิเคชันพื
่ น้ ฐานใน ipad2 การสร้างงานนาเสนอด้วย Key note มีคุณภาพในระดับ
มาก โดยมีค่า( X =4.15, S.D= 0.83) 2) ผลการทดลองใช้หลักสูตรผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการ อบรม โดยมีคะแนนหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อ หลักสูตรอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ ในระดับ
มาก โดยมีค่า ( X =4.17, S.D = 0.79)
คาสาคัญ : การพัฒนาหลักสูตร, แท็บเล็ต, ไอแพด

ABSTRACT
The objectives of the research were to develop a tablet computer training curriculum for education on the topic of
th
“IPAD2 for Presentations” for 11 Grade Students at Nguabawitayakhom, and follow up the implementation of the training
th
curriculum with the target group. The samples were thirty 11 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. บทนา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสาร (information and communication Technology หรือ ICT) ได้มกี ารพัฒนา
และนามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม บริการสังคม สาธารณสุข สิง่ แวดล้อมและการศึกษา โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและศักยภาพของผูเ้ รียน ดังนัน้ จึงปรับเปลีย่ นกระบวนการเรียนการสอนโดยนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือ จะทา
ให้มคี วามหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน 1
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาโดยมีนโยบายว่าให้เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็ นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบ
การเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็ นกลไกในการเปลีย่ นกระบวนทัศน์การเรียนรูใ้ ห้เป็ นแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิ ด
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ เร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้ และมีนโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาทีจ่ ะต้องเริม่ ดาเนินการในปี แรกคือ ให้มี
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริม่ ทดลองดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ปี
การศึกษา พ.ศ. 2554 ควบคู่กบั การเร่งพัฒนาเนื้อหาทีเ่ หมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้ จัดทาระบบ
อินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาทีก่ าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็ นนโยบายเร่งด่วน 2
ในการจัดเรียนการสอนภายในโรงเรียนนัน้ ได้มกี ารนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้มากมายหลายอย่าง ได้แก่
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer Assisted Instruction) การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารโรงเรียน(School Administration)
การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ (Laboratory) การใช้คอมพิวเตอร์ในงานห้องสมุด (Library) การใช้คอมพิวเตอร์ในการฝึกปฏิบตั ิ
ด้านคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานสานักงานสารบรรณและการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษา ทางไกล 3
แท็บเล็ต เป็ นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งทีม่ ขี นาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้าหนักเบา สามารถใช้งานได้คล้ายกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทวไป
ั่
และเป็ นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อ
การศึกษา หลายประเทศได้มกี ารใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน และได้มกี ารศึกษา
และทาวิจยั ประสิทธิผลในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในกระบวนจัดการเรียนการสอน ดังเช่น บทความทีค่ ดั ย่อ แปล และเรียบเรียงมาจาก
ผลการศึกษาของเบ็คต้า ไอซีทรี เี สิร์ช 4 ซึง่ ได้ศกึ ษาผลการใช้งานแท็บเล็ตพีซี ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
จานวน 12 แห่ง ในประเทศอังกฤษ มีรายงานว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผเู้ รียนและผูส้ อนมีแท็บเล็ตพีซเี ป็ นของตนเองอย่างทัวถึ
่ งเป็ น
ปจั จัยสาคัญทีช่ ว่ ยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซี ช่วยเพิม่ แรงจูงใจของผูเ้ รียนและมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้
์
นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ส่งเสริม การเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมของผูเ้ รียนสาหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
ผูส้ อนนัน้ พบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซนี นั ้ ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรหรือการ
จัดการเรียนการสอนทีม่ เี ทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนประกอบ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม การสร้างให้เกิดผลสาเร็จ 4
การนาเอาสื่อเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตซึง่ ถือเป็ นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ไปใช้ ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนัน้ จาเป็ นต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านผูเ้ รียนการสร้าง
แรงกระตุ้นและแรงจูงใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยการกระตุน้ ให้ผเู้ รียนและผูส้ อนมีความกระตือรือร้นและมี เวลาเพียงพอทีจ่ ะได้ ทดลองและ
สร้างแนวทางหรือสร้างนวัตกรรมการใช้งานของตนเอง ซึง่ เป็ นเหตุผลสาคัญที่จาเป็ นต้องมีการการฝึกอบรมให้กบั ทัง้ ผูเ้ รียนและผูส้ อนเพื่อ
เป็ นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ
ผูศ้ กึ ษา เป็ นนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และในฐานะเป็ นครูผสู้ อนในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการ
เตรียมความพร้อมในด้านผูเ้ รียน ผูศ้ กึ ษาจึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนาเสนอ
บน iPad 2 เพื่อให้นกั เรียนสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการฝึกอบรมไปใช้ในการทาชืน้ งานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นการการกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนมีความกระตือรือร้นและมีโอกาสในการทดลองใช้งานด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ที่พฒ
ั นาขึน้
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2. เครื่องมือและวิ ธีการดาเนิ นการงาน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 2 ห้อง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อาเภอวาปี
ปทุม จังหวัดมหาสารคาม จานวน 60 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 1 ห้อง โรงเรียนงัวบาวิทยาคม อาเภอ
วาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม อย่างง่าย จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
2.2.1 ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ส่วนประกอบ ipad2
2.2.3 การใช้งาน ipad2
2.2.4 แนะนาแอพพลิเคชันพื
่ ้นฐานใน ipad2
2.2.5 การสร้างงานนาเสนอด้วย Key note
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
2.3.2 แบบประเมินหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5
2.3.3 แบบวัดความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมก่อนและหลังการอบรมด้วยลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้
ั นาขึน้
2.3.4 แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรทีพ่ ฒ
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่
2.4.1 ค่าเฉลีย่ , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้ 6
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test โดยคานวณหาค่าสถิติ t แล้วนาไปเปรียบเทียบกับค่า t จากตาราง
2.5 ระยะเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมิถุนายน 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง งานวิจยั ในประเทศ และงานวิจยั
ต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
2) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรการวัดและประเมินผล
3) อาจารย์อภิชาต เหล็กดี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
4) อาจารย์ณฐั พงษ์ พลสยม
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม
5) อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชียวชาญทัง้ 5 ท่าน
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง จานวน 30 คน (try out)
2.6.7 นาผลจากการทดลองใช้ (try out) มาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.6.8 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มนาร่อง (try out)
2.6.9 นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
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3. ผลการศึกษา
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรม
3.1.1 ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : เนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
หัวข้อ รายการอบรม

1.
2.
3.
4.
5.

เวลาการอบรม
ทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
ชัวโมง
่
1
3

ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ต
ส่วนประกอบ ipad2
การใช้งาน ipad2
แอพพลิเคชันพื
่ น้ ฐานใน ipad2
การสร้างงานนาเสนอด้วย Key note

นาที
30
30
30
30

จากตารางที่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรูเ้ กีย่ วกับแท็บเล็ต ส่วนประกอบ ipad2 การใช้งาน ipad2 แอพพลิเคชัน่
พืน้ ฐานใน ipad2 การสร้างงานนาเสนอด้วย Key note โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัวโมง
่
ผูศ้ กึ ษาได้นาเนื้อหามาจัดทาคู่มอื
หลักสูตรสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมและสาหรับผูเ้ ป็ นวิทยากรการอบรม
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพโดยใช้แบบประเมิน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย
iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
1.การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย
2. หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
3. การอธิบายหัวเรื่องมีความเข้าใจง่าย
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5. การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
6. เนื้อหาในหลักสูตรอบรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างงานนาเสนอบน iPad2 เข้าใจง่าย
7. เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม
8. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้จริง
ค่าเฉลีย่ รวม

4.20
3.80
4.20
4.20
4.00

0.84
0.84
0.84
0.84
1.00

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.00
4.40
4.40
4.15

1.00
0.89
0.89
0.83

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างงานนาเสนอบน iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.15, S.D=0.83)
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ภาพที่ 1 : หลักสูตรการอบรมการสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับวิ ทยากร และผู้เข้าอบรม
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอบน iPad2 สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนจานวน 30 คน ในช่วงระหว่างการทดลองใช้ผู้
ศึกษาได้ดาเนินการทดสอบความรู้ทงั ้ ก่อนการอบรมและหลังการอบรม จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบ
พัฒนาการความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนการอบรมและหลังการอบรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมและหลังการอบรม
เวลาการ
ทดสอบ
ก่อน
หลัง
ระดับนัยสาคัญ =.05

จานวนนักเรียน
30
30

คะแนนเฉลีย่
9.33
26.23

t-test
33.11

ตารางที่ 3 จากคะแนนเฉลีย่ ผูอ้ บรมก่อนการอบรมและหลังการอบรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ .05 เนื่องจากค่าสถิติ t-test
(33.11) มีค่ามากกว่า t (ตามตาราง,29,.05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ( X = 26.23 ) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนรับการอบรม
( X =9.33,) สรุปได้วา่ ผลการทดสอบความรู้ของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี ท่ี 5
รายการ
ผลการประเมิน
SD.
ระดับความพึงพอใจ
X
1. ด้านความเหมาะสมการอบรม
4.18
0.78
มาก
2. ด้านเนื้อหาในการอบรม
4.16
0.81
มาก
3. ด้านความพึงพอใจ
4.16
0.78
มาก
เฉลีย่ โดยรวม
4.17
0.79
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก มีค่า ( X =4.17, S.D = 0.79) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับมาก มีค่า ( X =4.18, S.D = 0.78) 2) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.16, S.D = 0.81)
3) ด้านความพึงพอใจ ผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.16, S.D = 0.78)

4. การสรุปและอภิ ปรายผล

จากผลการศึกษาหลักสูตรอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปราย ดังนี้
1. คุณภาพของหลักสูตรอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อหลักสูตรในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.15, S.D = 0.83) ที่ผล
การศึกษาเป็ นเช่นนี้เนื่องจาก เมื่อผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีขนั ้ ตอนแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้นาหลักสูตรให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์จากนัน้ ทาการปรับปรุงตามที่ ได้รบั คาแนะนา ซึง่ สอดคล้องกับ นราธิป ทองปาน (2554:86) รูปแบบการ
อบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( X =4.28, S.D=0.67) ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ผี เู้ ข้ารับการอบรม
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้าอบรมด้วยหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 เหตุทผ่ี ล
การศึกษาเป็ นเช่นนี้เพราะ ผูศ้ กึ ษาได้จดั ทาคู่มอื สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ เี นื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการจัดรูปแบบคู่มอื ที่
เหมาะสมกับวัยผูเ้ ข้ารับการอบรม และได้นาหลักสูตรให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมจากนัน้ ทาการปรับปรุงตาม
ทีไ่ ด้รบั คาแนะนา และมีการจัดกระการบวนการอบรมทีด่ งึ ดูด น่าสนใจ มีความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาความรูข้ องวิทยากร
สอดคล้องกับเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ (2550:147) ได้ศกึ ษาการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบารุงรักษาและการแก้ปญั หาการใช้
คอมพิวเตอร์สาหรับหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลสัมฤทธิในการฝึ
กอบรม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ หลังการ
์
ฝึกอบรมและก่อนการฝึกอบรม พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ .05 โดยเฉลีย่ สรุปได้วา่ หลังการฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนฝึกอบรม ซึง่ พิจารณาผลสัมฤทธิในการใช้
หลักสูตร พบว่าหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ทร่ี ่วมฝึกอบรมมีผลผลสัมฤทธิในการเรี
ยน
์
์
สูงขึน้
3. ความพึงพอใจของผูร้ บั การอบรมโดยใช้หลักสูตรอบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานนาเสนอด้วยiPad2
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5.ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า ผูอ้ บรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.16, S.D.= 0.78) ซึง่ เมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เนื่องจาก กระบวนการจัดการอบรม
วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อการอบรมได้ชดั เจนตรงตามวัตถุประสงค์และตรงตามกาหนดการ ทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจใน
เนื้อหาและสามารถสร้างชิน้ งานได้ ซึง่ สอดคล้องกับ พิสุทธา อารีราษฎร์ (2548 : 165) การพัฒนารูปแบบกระบวนการปฏิรปู การเรียนรู้
โดยอาศัยคอมพิวเตอร์) ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61,
S.D.= 0.57) และจักรพงษ์ เมืองสุข (2550:95) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมบนเว็บสาหรับพนักงานสาย
ปฏิบตั กิ ารด้านซอฟต์แวร์ เรื่องการใช้งานระบบปฏิบตั กิ ารลินุกส์เบื้องต้น ผลการวิจยั พบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ทร่ี ะดับเฉลีย่ 4.13
แสดงว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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5. กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะไดรับความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ท่ปี รึกษา
การค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการสอบ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด ผูว้ จิ ยั ขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน อาจารย์อภิดา รุณวาทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรการวัดและประเมินผล อาจารย์อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาจารย์ณฐั พงษ์
พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสาสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามทุกท่านที่ได้ประสิทธิ ์
ประสาทวิชาความรูแ้ ก่ผศู้ กึ ษา
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการครัง้ นี้ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดว้ ยดีในการนาเสนอบทความทางวิชาการในครัง้ นี้
เอกสารอ้างอิ ง
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ขอขอบคุณผูบ้ ริหารโรงเรียน คณะครู-อาจารย์ โรงเรียนงัวบาวอทยาคม ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ได้ให้ความร่วมมือในการหา
ประสิทธิภาพและเก็บข้อมูลเป็ นอย่างดี ขอขอบคุณเพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษาทุกคนทีใ่ ห้ความช่วยเหลือให้กาลังใจและ
ความปรารถนาดีและขอขอบคุณนางอนัญญา ผิวเงิน ทีเ่ ป็ นทัง้ เพื่อนนักศึกษาและพี่ทค่ี อยให้คาแนะนาและให้คาปรึกษามาโดยตลอด
ตลอดจนบุคคลและคณะบุคคลทีม่ ไิ ด้กล่าวถึงทัง้ หมด ผูศ้ กึ ษาขอระลึกและขอขอบคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
บุคคลสาคัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้กาลังใจ ให้ผวู้ จิ ยั ได้มโี อกาสก้าวหน้าสู่ความสาเร็จและความหวังดีดงั ปรารถนาคือบุพการีและบุคคลใน
ครอบครัวทุกคน ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ ความดีและประโยชน์อนั พึงมีจากรายงานการวิจยั นี้ขอมอบแด่ คุณพ่อ คุณ
แม่ พี่ ๆ น้อง ๆ ญาติ ๆ ตลอดจนครูอาจารย์ทอ่ี บรมสังสอนและให้
่
วชิ าความรูอ้ กี ทัง้ ยังเป็ นกาลังใจช่วยผลักดันให้ผศู้ กึ ษาได้มโี อกาสประสบ
ความสาเร็จดังมุ่งหวังไว้
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดิทศั น์ ด้วย
iPad 2 สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเสือโก้กวิ ทยาสรรค์ อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Prapawadee Kanjanawilanoont , Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND

Prapawadee6@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
วิดที ศั น์ดว้ ย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มคี ุณภาพ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรกับผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตร
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาที่ 6 จานวน 1 ห้อง ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก จานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 จานวน 6 ชัวโมง
่
2)
แบบประเมินคุณภาพ 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test
(Dependent Sample) ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูท้ ผ่ี ู้ศกึ ษาพัฒนาขึน้ ประกอบไปด้วย
เนื้อหา ความรูพ้ ้นื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ส่วนประกอบของ iPad 2 การใช้งาน iPad 2 การใช้แอพพลิเคชัน่ การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ iPad 2
มีคุณภาพในระดับมาก ( X = 4.05, S.D = 0.75) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการอบรมโดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่า
คะแนนก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในระดับ
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
th
of“IPad2 for Video Media Production” for 12 Grade Students at Suakokwitayasan school, and follow up the implementation of
th
the training curriculum with the target group. The samples were thirty 12 grade students at “IPad2 for Video Media Production”
th
for 12 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).

คำสำคัญ : การพัฒนาหลักสูตรแท็บเล็ต เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad 2
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คานา
สภาพปจั จุบนั ของทัง้ สังคมโลกและสังคมไทย มีความเปลีย่ นแปลงทีเ่ คลื่อนไหวร่วมกันอย่างใกล้ชดิ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ และสิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วคือ เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ เป็ นเครื่องมือสาคัญในการ
ติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาให้สงั คมปจั จุบนั ได้พฒ
ั นาไปสู่สงั คมข้อมูลข่าวสาร การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีทาให้วถิ กี าร
ดารงชีวติ ของคนไทยเปลีย่ นไปมีอาชีพใหม่ ๆ ทีใ่ ช้เทคโนโลยีในการดาเนินการเกิดขึน้ มากมาย โอกาสและทางเลือกทีจ่ ะเรียนรูม้ ี
หลากหลายมากขึน้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องโดยแสวงหาแนวทางทีต่ นเองสนใจได้ จากการเปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และกระแสการเปลีย่ นแปลงด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในประเทศไทย ส่งผลต่อการดารงชีวติ และได้รบั ความสะดวกสบายในทุกๆ
ด้าน เหตุผลนี้เองจึงทาให้เกิดการปฏิรปู การศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารปฏิรปู การศึกษาไทย พ.ศ. 2542 และก่อให้เกิดนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติในลาดับต่อมา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การผลิตและพัฒนาบทเรียน ตารา หนังสือทางวิชาสื่อสิง่ พิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต ทัง้ นี้ โดยเปิ ดให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาได้กาหนดสาระดังกล่าวไว้ใน 2
มาตราดังต่อไปนี้
มาตรา 65 ให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มคี วามรู้ ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ทค่ี ุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูข้ องคนไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิรปู การศึกษา
เข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงต้องมีการนาสื่อคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการเรียนการสอนให้อย่างเหมาะสม ซึง่ ต้องใช้
ความชาญฉลาดในการสร้างองค์ความรูจ้ ากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสื่อการสอนให้มมี าตรฐาน ทันสมัย และสอดคล้อง
กับภาวะสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปจั จุบนั และในอนาคต [1]
รัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการจัดการศึกษาโดยมีนโยบายว่าให้เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาตินนั ้ เป็ นนโยบายทีม่ คี วามสาคัญยิง่ โดยรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายที่ชดั เจนเพื่อเร่ง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็ นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มรี ะบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็ นกลไกในการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการเรียนรู้ ตลอด
ชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม ( Cyber Home )” ทีส่ ามารถส่งความรู้มายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ( Tablet ) ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง
ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่งดาเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสามารถ
ดาเนินการได้ [2]
ดังนัน้ แนวทางทีค่ วรมุ่งเน้นในการพัฒนาหลักสูตร คือ การกาหนดโครงการฝึ กอบรมทีเ่ หมาะสมโดยการเลือกนาเอาคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเข้ามาช่วยในการจัดการอบรมหลักสูตร ซึง่ จะทาให้นกั เรียนได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาทีว่ ทิ ยากรได้ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
มาช่วยในการอบรมนักเรียน ฉะนัน้ การจัดฝึ กอบรมเพื่อให้ความรูก้ บั นักเรียนเกีย่ วกับการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 เป็ นกระบวนการทีม่ ุ่งจะเพิม่ พูนความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์เพื่อให้นกั เรียนสามารถฝึ กปฏิบตั งิ านทีร่ บั ผิดชอบได้ดี
ยิง่ ขึน้ โดยหลักสูตรการอบรมจะช่วยให้มคี วามต่อเนื่อง ลดความซ้าซ้อนทีอ่ าจเกิดขึน้ ช่วยให้เห็นรายละเอียดทีส่ าคัญต่าง ๆ ก่อนที่จะอบรมจริง
ทาให้วทิ ยากรมีเวลาเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยให้เป็ นช่องทางทีจ่ ะปรับเปลีย่ นระยะเวลากิจกรรมให้เหมาะสมกับเนื้อหาแต่ละส่วนและ
เป็ นเครื่องมือ และข้อมูลทีจ่ ะปรับปรุงข้อบกพร่องในการอบรมให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ของการฝึ กอบรมในครัง้ นี้เพื่อเพิม่ สมรรถนะด้าน
ความรูใ้ นการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โดยมีรปู แบบการฝึกอบรมคือ ให้ความรู้ทางด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏิบตั จิ นครบทุกหัวข้อเรื่อง เพื่อให้เกิดทักษะในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการทาหลักสูตรทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์
ด้วย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โดยหลังจากที่ผา่ นการอบรมไป นักเรียนสามารถนาความรูแ้ ละทักษะที่ได้รบั ไปใช้ในการ
เรียนการสอนได้จริง
จากทีก่ ล่าวข้างต้นผูศ้ กึ ษาในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 ให้มคี ุณภาพ
เพื่อให้นกั เรียนสามารถนาความรูท้ กั ษะที่ได้รบั จากการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ไปจัดทาชิน้ งานได้อย่ างมีประสิทธิภาพและทาให้นกั เรียน
มีความสนใจและตัง้ ใจในการเรียนและสามารถเรียนรูใ้ นเนื้อหาวิชาทีว่ ทิ ยากรถ่ายทอดได้ดี
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวิดที ศั น์ดว้ ย iPad 2
สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ให้มคี ุณภาพ
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2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรกับผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad 2 สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ให้มคี ุณภาพ

เครื่องมือและวิ ธีการดาเนิ นการงาน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร ได้แก่ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จานวน 2 ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 98 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6/1 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
จานวนผูเ้ รียน 30 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธกี ารจับสลาก จานวน 1 ห้องเรียน
2.2 เนื้อหาการอบรม ได้แก่
2.2.1 ความรูพ้ ้นื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ส่วนประกอบของ iPad 2
2.2.3 วิธใี ช้งาน iPad 2
2.2.4 การใช้แอพพลิเคชัน่
2.2.5 การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ iPad 2
2.3 เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่
2.3.1 หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2
2.3.2 แบบประเมินหลักสูตรอบรม
2.3.3 แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม จานวน 30 ข้อ
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่
2.4.1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ [2]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test โดยในการวิเคราะห์จะนาค่า t ทีค่ านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t จากตาราง
2.5 ระยะเวลา ช่วงเวลาiระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การฝึกอบรม
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม สื่อวีดทิ ศั น์ การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามขัน้ ตอน ADDLE Model
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับทัง้ ภายในและต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล
3) อาจารย์วรี ะพน ภานุ รกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
4) อาจารย์ ณัฐพงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการสอน
5) อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง (Try out) จานวน 30 คน
2.6.7 นาผลการทดลองกลับมาปรับปรุงแก้ไข
2.6.8 นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
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ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรอบรมการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวิดที ศั น์ด้วย iPad 2
สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ให้มคี ุณภาพ มีดงั นี้
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดให้มรี ะยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการอบรมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
เวลา/ชัวโมง
่
1
1
1
1
2

เนื้อหา
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
ส่วนประกอบของ iPad 2
วิธใี ช้งาน iPad 2
การใช้งานแอพพลิเคชัน่
การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2

จากตารางที่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ส่วนประกอบของ iPad 2 การใช้งาน iPad 2 การ
ใช้งานแอพพลิเคชัน่ การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ผูศ้ กึ ษานามาจัดทาคู่มอื หลักสูตรประกอบการ
อบรมสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมและสาหรับผูเ้ ป็ นวิทยากรการอบรม

ภาพที่ 1 : หลักสูตรการอบรมการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
วีดทิ ศั น์ ด้วย iPad 2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม ผลการประเมินวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย iPad 2

รายการ
1. การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย
2. หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
3. การอธิบายหัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่าย
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5. การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
6. เนื้อหาในการสร้างสื่อวิดที ศั น์ดว้ ย iPad 2 เข้าใจง่าย
7. เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม
8. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้จริง
ค่าเฉลีย่ รวม

X

4.20
3.60
4.40
3.80
4.00
4.00
4.20
4.20
4.05

ผลการประเมิ น
S.D
0.84
0.55
0.89
0.45
1.00
0.71
0.84
0.84
0.75

ระดับ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างสื่อวีดทิ ศั น์ ด้วย iPad 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.05, S.D = 0.75) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 1) การพัฒนา
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หลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัยผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.20 และค่า S.D = 0.84 2) หลักสูตรมี
เนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่องผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 3.60 และค่า S.D = 0.89 3) การอธิบาย
หัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่ายผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.40 และค่า S.D = 0.55 4) ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 3.80 และค่า S.D = 0.45 5) การเรียงลาดับเนื้อหา
กิจกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.00 และค่า S.D = 1.00 6) เนื้อหาในการสร้างสื่อวิดที ศั น์
ด้วย iPad 2 เข้าใจง่ายผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.00 และค่า S.D = 0.71 7) เนื้อหาความรู้
เบื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.20 และค่า S.D = 0.84 8)
เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้จริงผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X = 4.20 และค่า S.D = 0.45
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรม
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษาได้นาหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนจานวน 30 คน ในช่วงระหว่างการอบรมผู้
ศึกษาได้ดาเนินการทดสอบความรู้ทงั ้ ก่อนอบรมและหลังอบรม จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ t- test เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ
ความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนการอบรมและหลังการอบรม
คะแนนทดสอบ
คะแนนก่อนการอบรม
คะแนนหลังการอบรม
ระดับนัยสาคัญ = .05

จานวนผูเ้ ข้าอบรม
30 คน
30 คน

คะแนนเฉลีย่
8.13
26.33

t- test
29.88

จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันเนื่องจากค่าสถิติ t-test (29.88)
มีค่ามากว่า t(ตามตาราง t ,29, .05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ( X = 26.33) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับการอบรม ( X = 8.13) สรุป
ได้วา่ ผลการทดสอบความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้หลักสูตรอบรมเรียบร้อยแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผล
การประเมินสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดิ
ทัศน์ดว้ ย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6
รายการ
1. ด้านความเหมาะสมการอบรม
2. ด้านเนื้อหาในการอบรม
3. ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม
รวม

4.44
4.47
4.45
4.45

ผลการประเมิน
S.D.
0.74
0.70
0.73
0.72

ระดับ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้าอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
( X = 4.45, S.D = 0.72) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ( X = 4.44, S.D = 0.74) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =
4.47, S.D = 0.70) ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะมาก ( X = 4.45, S.D = 0.73)

สรุปอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 พบประเด็น
ทีค่ วรนามาอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้
1. คุณภาพของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก ( X =
4.45 และค่า S.D = 0.73) ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เนื่องจาก เมื่อผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีขนั ้ แล้ว ผูศ้ กึ ษาได้นา
หลักสูตรให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์จากนัน้ ทาการปรับปรุงแก้ไขตามที่ได้รบั คาแนะนา ซึง่ สอดคล้องกับนราธิป
ทองปาน (2554 : 86) เรื่องรูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทผ่ี เู้ ข้า รับรับการ
อบรมพัฒนาขึน้ เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับมีความเหมาะสมมาก ( X = 4.28, S.D = 0.67) สอดคล้องกับ ศักรินทร์ อยู่ผอ่ ง (2550:102)
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื ภาพเคลื่อนไหว สาหรับวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม
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2. คะแนนค่าเฉลีย่ หลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้
เนื่องจาก หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็นเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 ดังกล่าวกาหนดเกณฑ์การผ่าน
หลักสูตรอบรม มีเอกสารประกอบหลักสูตรอบรม เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผเู้ ข้ารับการอบรม และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีการทาความเข้าใจ
เนื้อหาการอบรม และวิธปี ฏิบตั กิ ารใช้แท็บเล็ต หลักสูตรมีลกั ษณะกัลยาณมิตรโดยเน้นทฤษฎีและปฏิบตั ิ การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การฝึก
ปฏิบตั ติ ามใบงาน และผลการประเมินมีคุณภาพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั วิศรุต วินิจฉัยกุล (2551 : 1501 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม เรื่อง สมุนพร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า การทีห่ ลักสูตร
ฝึกอบรมเรื่อง สมุนพร สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกการอบรม มี
์
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยคะแนนเฉลีย่ สอดคล้องกับ ชีวนิ จินดาโชติ (2550:102) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการ
ประเมินผลตามสภาพจริง สาหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้ารับการอบรมโดยใช้หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่
เข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2 ที่
ผูศ้ กึ ษาพัฒนาขึน้ เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.45, S.D = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก ผลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เนื่องจาก บรรยากาศในการอบรมทีผ่ อ่ นคลาย มีกจิ กรรมเพื่อนาเข้าสู่บทเรียนโดยมี
บรรยากาศแบบกัลยาณมิตรระหว่างวิทยากรกับผูอ้ บรม ผูเ้ อบรมมีความสนใจ ตัง้ ใจร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมทักษะการปฏิบตั ิ ผู้
อบรมสนุกกับการอบรมมีความเพลิดเพลิน มีความพอใจกับการสร้างชิน้ งาน และการสนทนา อภิปรายแลกเปลีย่ นความรู้ ทาให้การจัดการ
อบรมมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิภาพผลกับผูอ้ บรมทุกคน ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ซึง่ สอคล้องกับ พิสุทธา อารีษาษฎร์ (2548:165)
การพัฒนารูปแบบกระบวนการปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยอาศัยคอมพิวเตอร์ ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่ได้รบั การจัดการเรียนการสอนด้วย
กิจกรรมการเรียนรูอ้ ยู่ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61, S.D = 0.57) สายชล จินโจ (2550:137) การพัฒนารูปแบบการเรียนการแบบผสมผสาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสาน อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนตามรูปแบบ การเรียน
การสอนแบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้พน้ื ฐานการเรียนรูแ้ บบโครงงานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.42, S.D = 0.50)

ภาพที่ 2 : บรรยากาศของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมการสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ดว้ ย iPad 2
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ครูผสู้ อนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ควรนาหลักสูตรทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าพัฒนาขึน้ ไปใช้จดั กิจกรรมการอบรม
อย่างแพร่หลาย
1.2 ผูบ้ ริหารโรงเรียน และผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องควรสนับสนุนจัดให้มกี ารอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูใ้ ห้แก่ครูและผูท้ ส่ี นใจ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการอบรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ ผ่านระบบ
เครือข่ายเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนของผูเ้ รียน
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กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รบั ความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการการสอบ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด
ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญอาจารย์อภิชาติ เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาจารย์อภิดา รุณวาทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผล อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน อาจารย์ ณัฐพงษ์
พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม และอาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทีก่ รุณาเป็ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามทุกท่าน
ทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาความรู้แก่ผวู้ จิ ยั
์
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมทางวิชาการครัง้ นี้ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดว้ ยดีในการนาเสนอบทความทางวิชาการใน
ครัง้ นี้
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรือ่ ง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนเสือโก้กวิ ทยาสรรค์ อาเภอวาปี ปทมม ัังหวัดมหาสารคาม
Nongyau Patiparam,Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreeraed
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND
Nongyau1@hotmail.co.th

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ทีม่ คี ุณภาพและ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการ
ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/1 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธจี บั สลากเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การศึกษา ประกอบด้วยหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 แบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร แบบประเมินความพึงพอใจ แบบวัดความรู้ สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test (dependent
samples) ผลการศึกษาพบว่า 1) หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูท้ ผ่ี ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ มีเนื้อหาการอบรม
ประกอบด้วย ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ระบบปฏิบตั กิ ารแท็บเล็ต วิธใี ช้งานแท็บเล็ต การใช้แอพพลิเคชันกล้
่ องบนแท็บเล็ต การ
ตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 มีคุณภาพในระดับมาก โดยมีค่า ( X = 4.23 และมีค่า S.D = 0.60) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การอบรมโดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร
การอบรมในระดับมาก โดยมีค่า ( X = 4.20 และมีค่า S.D = 0.72 )
th

Tablet Computer Training Curriculum Development for Education on the Topic of “IPAD 2 for Photo Decoration ” for 10 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
th
“IPAD2 for Photo Decoration” for 10 Grade Students, and follow up the implementation of the training curriculum with the
th
target group. The samples were thirty 10 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(คาสาคัญ): การพัฒนาหลักสูตร, แท็บเล็ต, ไอแพ็ด

คานา
ในปจั จุบนั การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวติ ประจาวันดังจะเห็นได้จากการทีเ่ ราใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการทางาน การศึกษา และการพักผ่อนในขณะเดียวกันเทคโนโลยีกม็ กี ารพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์นบั ว่าเป็ น
เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างหนึ่งทีส่ ่งผลต่อความก้าวหน้าในการจัดการศึกษา มีความสะดวกทัง้ ในด้านการจัดเตรียมเนื้อหาวิธกี ารและ
รูปแบบเพื่อการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทางานได้อย่างถูกต้อง ละเอียด มีความเชือ่ มันสู
่ ง สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลตัวเลขหรือรูปภาพได้
อย่างหลากหลาย ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน (สรัลชรนา เจริญวัฒนาวาณิชย์.2547:2-3)
การจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ประกอบกับสภาพการณ์ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคมมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วดังนโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปจั จุบนั นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ทีแ่ ถลงไว้ต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ
นัน้ เป็ นนโยบายทีม่ คี วามสาคัญยิง่ โดยรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายทีช่ ดั เจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
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เป็ นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็ นกลไกในการปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ของการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม
(Cyber Home)” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet) ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์รวมทัง้ เร่งดาเนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สามารถดาเนินการได้ดงั นัน้ จะเห็นได้ชดั เจนว่าแนวนโยบาย
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็ นปจั จัยและเป็ นมิตสิ าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้กา้ วสู่
ประสิทธิภาพการเรียนรูข้ องสังคมโดยรวม และจะเป็ นมิตขิ องการสร้างกระบวนทัศน์ เพื่อนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงของระบบการจัด
การศึกษา ที่มุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรปู ในทศวรรษทีส่ องในปจั จุบนั โดยทีน่ โยบายของการปฏิบตั กิ บั นักเรียน
ช่วงแรกตามโครงการ One tablet PC Per Child จะมุ่งเน้นไปทีน่ กั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นกลุ่มเป้าหมายนาร่องทีส่ าคัญของ
การนาสื่อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้ (สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี:2554)
การใช้แท็บเล็ตพีซชี ่วยเพื่มแรงจูงใจของผูเ้ รียนและมีผลในทางบวกต่อ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการ
์
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นค้วาและการเข้าถึงองค์ความรูน้ อกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมของผูเ้ รียน สาหรับในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนัน้ พบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซนี นั ้ ช่วยส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
ทางการเรียนการสอน และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนทีม่ เี ทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนประกอบมากขึน้
อย่างไรก็ตามการสร้างให้เกิดผลสาเร็จดังกล่าวนัน้ ต้องอาศัยปจั จัยสนับสนุนและการจัดการในด้านต่างๆ จากผูบ้ ริหาร
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การจัดการศึกษาในปจั จุบนั คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนยัง
ไม่แพร่หลาย การฝึกอบรมเป็ นกระบวนการในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความรู้ เสริมสร้างทักษะและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น นาไปสู่
การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา และเป็ นครูผสู้ อนโรงเรียน
เสือโก้กวิทยาสรรค์ อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตตามแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาทีส่ ่งเสริมวิธกี ารเรียนการสอนในระบบเครือข่าย (Online) สาหรับการศึกษาทุกระดับและทุก
ประเภทการศึกษา เพื่อความสามารถในการเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมทัวถึ
่ งกัน ผูศ้ กึ ษาจึงได้พฒ
ั นาหลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ซึง่ เป็ นแอพพลิเคชันที
่ ใ่ ช้
งานได้สะดวกและรวดเร็ว
วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
4 ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4

2.MATERIALS AND METHODS เครือ่ งมือและวิธกี ารดาเนินงาน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1. 1 ประชากร ได้แก่ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ปี การศึกษา 2555 จานวน 3
ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 90 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4/1 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ปี การศึกษา 2555 จานวนผูเ้ รียน
30 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธจี บั สลาก จานวน 1 ห้องเรียน
2.2 เนื้อหาการอบรบ ได้แก่
2.2.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ระบบปฏิบตั กิ ารแท็บเล็ต
2.2.3 วิธใี ช้งานแท็บเล็ต
2.2.4 การใช้แอพพลิเคชันกล้
่ องบนแท็บเล็ต
2.2.5 การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 หลักสูตรการพัฒนา
2.3.2 แบบประเมินหลักสูตร
2.3.3 แบบวัดความรู้
2.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ
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2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่
2.4.1 ค่าสถิติ โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้
(พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 143-151)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 t-test โดยมีการวิเคราะห์ นาค่า t ทีค่ านวณได้นาไปเทียบกับค่า t จากตารางแสดงค่า t
2.5 ระยะเวลา กุมภาพันธ์ 2555 ถึง มิถุนายน 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายด้านไอซีทเี พื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การพัฒนา
หลักสูตรอบรม การฝึกอบรม การประเมินผลการอบรม ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรตามรูปแบบ ADDIE งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง งานวิจยั ใน
ประเทศ งานวิจยั ต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย iPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน เนื้อหา
2) อาจารย์อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การวัดผลและประเมินผล
4) อาจารย์ณฐั พงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม
5) อาจารย์บณ
ั ฑิติ สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การสอน
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง (try out) จานวน 30 คน
2.6.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.6.8 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

3. RESULTS วิธดี าเนินการวิจยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
3.1.1 ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1:เนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
เวลาเรียนทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
หัวข้อ
รายงานการอบรม
ชัวโมง
่
1
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
1
2
ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ต
1
3
วิธใี ช้งานแท็บเล็ต
1
4
การใช้แอพพลิเคชันกล้
่ องบนแท็บเล็ต
1
5
การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2
2
จากตารางที่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ระบบปฏิบตั กิ ารแท็บเล็ต วิธใี ช้งานแท็บเล็ต
การใช้แอพพลิเคชันกล้
่ องบนแท็บเล็ต การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 โดยใช้ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัวโมง
่ นอกจากนี้ผศู้ กึ ษาจัดทา
คู่มอื หลักสูตรการอบรมสาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมและผูเ้ ป็ นวิทยากร
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็กเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่ง
รูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้

รายการประเมิน
1. การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย
2. หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
3. การอธิบายหัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่าย
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5. การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
6. เนื้อหาในการตกแต่งรูปภาพด้วย ipad2 เข้าใจง่าย
7. เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม
8. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้จริง
ค่าเฉลีย่

X
4.20
4.60
4.00
4.40
4.20
4.40
4.20
4.20
4.28

ผลการประเมิน
S.D
ระดับ
0.45
เหมาะสมมาก
0.55
เหมาะสมมากทีส่ ุด
0.71
เหมาะสมมาก
0.55
เหมาะสมมาก
0.84
เหมาะสมมาก
0.55
เหมาะสมมาก
0.84
เหมาะสมมาก
0.45
เหมาะสมมาก
0.60
เหมาะสมมาก

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรจากตารางที่ 2 พบว่าความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
X เท่ากับ 4.28 และค่า S.D เท่ากับ 0.45 และเมื่อพิจารณารายข้อ 1) การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความ
คิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.20 และค่า S.D = 0.45) 2) หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.60 และค่า S.D = 0.55) 3) การอธิบายหัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่าย
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.00 และค่า S.D = 0.71) 4) ความต่อเนื่องของเนื้อหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากโดยค่า ( X = 4.40 และค่า S.D = 0.55) 5) การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.20 และค่า S.D= 0.84) 6) เนื้อหาในการตกแต่งรูปภาพด้วย
ipad2 เข้าใจง่ายผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.40 และค่า S.D= 0.55) 7) เนื้อหาความรู้
เบื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.20 และค่า S.D=
0.84) 8) เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้ได้จริง ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ( X = 4.20 และค่า
S.D= 0.45)
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตร
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ทดลองใช้กบั นักเรียนจานวน 30 คน ในช่วงระหว่างการทดลองใช้ผู้
ศึกษาได้ดาเนินการทดสอบความรู้ทงั ้ ก่อนและหลังการอบรมจากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการ
ความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนอบรมและหลังการอบรม ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนอบรมและหลังการอบรม
การทดสอบ
จานวนนักเรียน
คะแนนเฉลีย่
t-test
ก่อนอบรม
30
10.93
32.09
หลังอบรม
30
26.07
ระดับนัยสาคัญ =.05
ผลการทดสอบจากตารางที่ 3 พบว่าคะแนนเฉลีย่ ผูเ้ ข้าอบรมก่อนการอบรมและหลังอบรมแตกแต่งกันอย่างมีนยั สาคัญ .05
เนื่องจากค่าสถิติ t-test (32.09) มีค่ามากกว่าค่า t (ตามตาราง 29,.05)=1.699 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังอบรม X = 26.07 สูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนรับการอบรม X = 10.93 สรุปได้วา่ ผลการทดสอบความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองหลักสูตรเรียบร้อยแล้วผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4: ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูร้ บั การอบรม
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
SD
ระดับ
X
1. ด้านวิทยากร
4.10
0.72
มาก
2. ด้านความรูค้ วามเข้าใจ
4.22
0.70
มาก
3. ด้านสถานทีร่ ะยะเวลา
4.23
0.74
มาก
ค่าเฉลีย่
4.20
0.72
มาก
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ผลการประเมินความพึงพอใจจากตารางที่ 4 พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยมีค่า
( X = 4.20, ค่าS.D = 0.72) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านวิทยากร ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
( X = 4.10 , ค่าS.D = 0.72) ความพึงพอใจในด้านความรูค้ วามเข้าใจผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดย มีค่า ( X =
4.22, ค่าS.D = 0.70) ด้านสถานที่ระยะเวลาผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า ( X = 4.23, ค่าS.D = 0.74)

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION (สรุปผลและอภิปรายผล)
จากผลการศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่งรูปภาพด้วย ipad 2 สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1. คุณภาพหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.28,
ค่า S.D = 0.60) ทัง้ นี้เนื่องจาก ผูศ้ กึ ษาใช้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ มีกจิ กรรมสอดคล้องกับเนื้อหาทีไ่ ด้ศกึ ษาแนวคิดที่
เกีย่ วข้องและตรงกับความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริง ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนราธิป ทองปาน
(2554:86) รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( X = 4.28, ค่า S.D = 0.67) ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. คะแนนเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้แสดงว่า
การอบรมด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตทาให้คะแนะเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่า ก่อนอบรม เนื่องจากเป็ นการนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
กระบวนการฝึกอบรมโดยเฉพาะการนาเสนอข้อมูลอย่างมีระบบ มีขนั ้ ตอนและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูร้ บั การฝึกอบรมอย่างดี กลุ่มทดลองมี
ความก้าวหน้าส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ ผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อังกรู พุทธิเนตร (2549:40) ทีไ่ ด้
์
ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่าคะแนน
ทดสอบหลังอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีอ่ บรมโดยใช้หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่ง
รูปภาพด้วย ipad 2 ที่พฒ
ั นาขึน้ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมาก ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูศ้ กึ ษาได้ดูแลและให้คาปรึกษา
อย่างใกล้ชดิ และการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเรื่องทีใ่ หม่และมีความน่าสนใจในปจั จุบนั พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ( X = 4.20, S.D = 0.72) สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมศรี เพชรโชติ (2550) พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับมาก และจรัสศรี รัตตะมาน (2551) ทีพ่ บว่าผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมี
ความพึงพอใจในการฝึกอบรมผ่านเว็บโดยรวมอยู่ในระดับมาก

5. ACKNOWLEDGEMENTS กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รบั ความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด ผู้ศกึ ษาขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาอาจารย์วรี ะพน ภานุ รกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การสอน อาจารย์อภิชาต เหล็กดี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การวัดผลและประเมินผล อาจารย์
ณัฐพงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม อาจารย์บณ
ั ฑิติ สุวรรณโท ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การวิจยั และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่านทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาความรู้แก่ผวู้ จิ ยั
์
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานการประชุมทางวิชาการครัง้ นี้ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ดว้ ยดีในการนาเสนอบทความทางวิชาการ
ในครัง้ นี้

939

6. REFERENCES (อ้างอิง)
[1] สรัลชนา เจริญวัฒนาวาณิชย์.การพัฒนาครูดา้ นการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านอ้น อาเภอจตุรพักตรพิมาน
จังหวัดร้อยเอ็ด.การศึกษาค้นคว้าอิสระ.กศ.ม.มหาสารคาม:มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2547.
[2] สานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี.คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร. กรุงเทพฯ:สานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2554 [ออนไลน์]
[3] พิสุทธา อารีราษฎร์.การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา.มหาสารคาม:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2551
[4] นราธิป ทองปานปาน.รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์.รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์.ค.ม.มหาสารคาม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2554
[5] อังกรู พุทธเนตร.การพัฒนาชมดฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ ตเรื่องบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
,2549
[6] สมศรี เพชรโชติ.การพัฒนากระบวนการฝึ กอบรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ด้านวิ ชาชีพคหกรรมศาสตร์.รายงานการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2550
[7] จรัสศรี เพชรโชติ.การฝึ กอบรมผ่านเว็บเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนมษย์ภาครัฐ.รายงานการศึกษาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง,2551

940

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2
สาหรับ นักเรียนระดับประกาศนี ยบัตรวิ ชาชีพ
Wiriya Leela,Asst.Prof.Dr.Worapapha Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND
Wiriya.lee@hotmail.com

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้
Keynote ด้วย iPad2 สาหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มคี ุณภาพ และ 2) ศึกษาผลการทดลองของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม
การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1/1 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการสุ่มโดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก จานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ประกอบด้วย 1) หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 จานวน
6 ชัวโมง
่ 2) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) แบบประเมินความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ ttest (dependent samples) ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับมาก ( X = 4.03, S.D = 0.77) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรอบรม โดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อหลักสูตรการอบรมระดับมาก ( 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
st
implementation of the training curriculum with the target group. The samples were thirty 1 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).
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรอบรม, ไอแพด, แท็บเล็ต

1.

INTRODUCTION คานา

จากการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย มีความเปลีย่ นแปลงทีเ่ คลื่อนไหวร่วมกันอย่างใกล้ชดิ อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวตั น์ และสิง่
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วคือ เทคโนโลยี ซึง่ ส่งผลกระทบมาสู่สงั คมไทยอย่างมาก จาเป็ นอย่างยิง่ ทีก่ ารจัดการศึกษาของประเทศจะต้องเร่งพัฒนา ปรับปรุง
เปลีย่ นแปลง เพื่อสามารถพัฒนาคนในประเทศให้มศี กั ยภาพเพียงพอต่อการดารงชีวติ อย่างมีคุณภาพในสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพื่อให้ สามารถแข่งขันได้อย่าง
เหมาะสมและทัดเทียม รัฐบาลจึงมีโครงการเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรปู ระบบความรูข้ องสังคมไทย อันประกอบด้วย การยกระดับองค์
ความรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มโี ครงการตาราแห่งชาติทบ่ี รรจุความรูท้ ก่ี า้ วหน้าและได้มาตรฐาน ทัง้ ความรู้ทเ่ี ป็ นสากลและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ส่งเสริม
การอ่าน พร้อมทัง้ ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิน่ จัด ให้มรี ะบบการจัดการความรู้ ปฏิรปู หลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับ
การเปลีย่ นแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็ นท้องถิน่ และความเป็ นไทย เพิม่ ผลสัมฤทธิของการศึ
กษาทุกระดับชัน้ โดยวัดผลจาก
์
การผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รหู้ นังสือให้สน้ิ ไปจากสังคมไทย จัดให้มคี รูดเี พียงพอในทุกห้องเรียน ภายใต้กรอบ
ของ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีบทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล
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พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุในหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี าร
ผลิตและพัฒนาบทเรียน ตารา หนังสือทางวิชาสื่อสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ทัง้ นี้ โดยเปิ ดให้มกี ารแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็ นธรรม มาตรา 65 ให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มคี วามรู้
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ และมาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มกี ารวิจยั และ
พัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษารวมทัง้ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ี
คุม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูข้ องคนไทย
รัฐบาล ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาตินนั ้ เป็ นนโยบายทีส่ าคัญยิง่ โดยมีนโยบายที่ชดั เจนเพื่อเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาให้
เป็ นเครื่องมือเพื่อยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษา ซึง่ มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้ 1) เร่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มกี ารยกระดับความรูใ้ ห้ได้มาตรฐานสากล 2) สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยคานึงถึงความเสมอภาคและความเป็ นธรรม 3)
ปฏิรปู ครู จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง 4) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับ
นานาชาติ และ ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา เพื่อ พัฒนาระบบการศึกษาให้ผเู้ รียนมีความรูค้ ่คู ุณธรรม
มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปจั เจก รวมทัง้ สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ ความเสมอภาค และดาเนินการให้การศึกษาเป็ นพืน้ ฐานของสังคม
ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง [1]
ดังนัน้ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร คือ การกาหนดโครงการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม โดยการเลือกนาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเข้ามา
เป็ นส่วนช่วยในการจัดการอบรมตามหลักสูตร ซึง่ จะทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และความชานาญในการใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัย
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวคิดมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 เพื่อการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ให้มคี ุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 สาหรับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอ
โดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. MATERIALS AND METHODS ขอบเขตการศึกษา
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิม่ พูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2555 จานวน 3 ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 90 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปี ท่ี 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเพิม่ พูนบริหารธุรกิจกาฬสินธุ์ ภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธกี ารจับสลาก จานวน 1 ห้องเรียน
2.2 เนื้อหาการอบรม ได้แก่
2.2.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ส่วนประกอบของแท็บเล็ต
2.2.3 วิธกี ารใช้งาน iPad2
2.2.4 การใช้งานแอพพลิเคชัน่
2.2.5 การสร้างงานนาเสนอด้วย Keynote ด้วย iPad2
2.3 เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย
iPad2 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แบบประเมินหลักสูตรอบรม แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม จานวน 30 ข้อ แบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์.
2551 : 143-151)
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.50 – 5.00 หมายความว่า
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
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เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่
เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test (dependent samples) ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์คอื การนาไปเทียบค่า t จากตารางแสดงค่า t
2.5 ระยะเวลาดาเนินงาน กุมภาพันธ์ 2555 – มิถุนายน 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายด้านการศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การฝึกอบรม หลักสูต รและการพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรม สื่อวีดทิ ศั น์ การประเมินผลการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรตามขัน้ ตอน ADDIE Model งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2) อาจารย์อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การวัดผลและประเมินผล
4) อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
5) อาจารย์ณฐั พงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการการอบรม
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง (try out) จานวน 30 คน
2.6.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.6.8 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
RESULTS วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดให้มรี ะยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : หลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เนื้อหาการอบรม
1. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2. ส่วนประกอบของแท็บเล็ต
3. วิธกี ารใช้งาน iPad2
4. การใช้งานแอพพลิเคชัน่
5. การสร้างงานนาเสนอด้วย Keynote ด้วย iPad2

เวลา
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่

จากตารางที่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ส่วนประกอบของแท็บเล็ต วิธกี ารใช้งาน iPad2 การใช้
งานแอพพลิเคชัน่ การสร้างงานนาเสนอด้วย Keynote ด้วย iPad2 หลังจากนัน้ ผูศ้ กึ ษาดาเนินการจัดทาคู่มอื หลักสูตรอบรมสาหรับนักเรียน และ
วิทยากร
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
นาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม ผลการประเมินวิเคราะห์แสดง ดังตาราง
ที่ 2
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ตารางที่ 2 : ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
รายการความเหมาะสม

X

1. ด้านการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
3. การอธิบายเนื้อหามีความเข้าใจง่าย
4. ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5. การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
6. เนื้อหาในการนามาสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 เข้าใจง่าย
7. เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม
8. เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้งานได้จริง
เฉลี่ย

4.20
3.60
3.80
3.60
4.00
4.00
4.20
4.60
4.03

ผลการประเมิ น
S.D.
ระดับ
0.84
เหมาะสมสมมาก
0.45
เหมาะสมสมมาก
1.10
เหมาะสมสมมาก
0.55
เหมาะสมสมมาก
1.00
เหมาะสมสมมาก
1.00
เหมาะสมสมมาก
0.84
เหมาะสมสมมาก
0.55
เหมาะสมสมมาก
0.77
เหมาะสมสมมาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
นาเสนอโดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.03, S.D.=0.77) และเมื่อพิจารณารายพบว่า 1)ด้านการพัฒนา
หลักสูตร ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.20 และค่า S.D. เท่ากับ 0.84 2) หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 3.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.45 3) การอธิบายเนื้อหามีความเข้าใจง่าย ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 3.80 และค่า S.D. เท่ากับ 1.10 4)ความต่อเนื่องของเนื้อหา ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 3.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.55 5) การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก โดย
ค่า X เท่ากับ 4.00 และค่า S.D. เท่ากับ 1.00 6) เนื้อหาในการนามาสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 เข้าใจง่าย ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสม
มาก โดยค่า X เท่ากับ 4.00 และค่า S.D. เท่ากับ 1.00 7) เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตมีความเหมาะสม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.20 และค่า S.D. เท่ากับ 0.84 และ 8)เนื้อหาหลักสูตรสามารถนาไปใช้งานได้จริง ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.60 และค่า S.D. เท่ากับ 0.55
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรม
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษาได้นาหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียน จานวน 30 คน ในช่วงระหว่างการอบรมผูศ้ กึ ษาได้
ดาเนินการทดสอบความรูท้ งั ้ ก่อนการอบรมและหลังอบรม จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการ
อบรม ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการประเมินคุณภาพคุณภาพของหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
คะแนนทดสอบ
คะแนนก่อนการอบรม
คะแนนหลังการอบรม

จานวนผูเ้ ข้าอบรม
30 คน
30 คน

คะแนนเฉลีย่
11.80
26.40

t-test
35.99

จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ .05 เนื่องจากค่าสถิติ t-test
(35.99) มีค่ามากกว่าค่า t (ตามตาราง 29.05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X =26.40 ) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับการอบรม ( X = 11.80 ) สรุปได้วา่
ผลการทดสอบความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรม อย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังการทดลองใช้หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของของผูเ้ ข้ารับการอบรม ผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
รายการประเมิน

X

1.ด้านความเหมาะสมการอบรม
2. ด้านเนื้อหาในการอบรม
3. ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม
เฉลี่ย

4.27
4.28
4.25
4.25
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ผลการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
0.73
มาก
0.71
มาก
0.74
มาก
0.74
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25,
S.D = 0.74) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27, S.D =
0.73) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ ข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D = 0.71) และ ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม ผู้
เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.25, S.D = 0.74)

CONCLUSIONS AND DISCUSSION สรุปอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีระดับความคิดเห็นอยู่ระดับมาก และเมื่อนาหลักสูตรไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีพฒ
ั นาการทางความรูแ้ ละมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอโดยใช้
Keynote ด้วย iPad2 พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการวิจยั ครัง้ นี้
1. คุณภาพของหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ
4.03 และค่า S.D. เท่ากับ 0.77 ทีผ่ ลการศึกษาเป็ นเช่นนี้เนื่องจาก เมื่อผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรอย่างมีขนั ้ แล้ว ผูศ้ กึ ษาได้นาหลักสูตรให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ จากนัน้ ทาการปรับปรุงตามที่ได้รบั คาแนะนา ซึง่ ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัคครัตน์
พูลกระจ่าง( 2550 : 164 ) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนงานปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ ผลปรากฏว่า การ
ประเมินผลความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรม พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญ มีความคิดเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมหัวหน้างานเพื่อพัฒนา
หลักสูตรการสอนงานปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ ในภาพรวมหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.42 )
กัมปนาท บริบูรณ์ ( 2550 :102) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธคี ดิ ตามแนวคิดเป็ นของ
นักเรียนโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมืองโดยวิธกี ระบวนการกลุ่ม ผลปรากฏว่าความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง
และวิธคี ดิ ตามแนวคิดเป็ นด้วยวิธกี ระบวนการกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมือง มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( Χ = 4.28)
2.คะแนนค่าเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะ หลังการอบรมโดยใช้หลักสูตรการ
อบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมได้เรียนรูผ้ า่ นกระบวนการต่างๆ อย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน และระยะเวลาในการฝึกอบรมทีเ่ หมาะสม ทาให้ ผเู้ ข้ารับการ
อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ ซึง่ แตกต่างจากก่อนเข้ารับการอบรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชาญ พันธุป์ ระเสริฐ. (2551:134 ) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูวทิ ยาศาสตร์เพื่อออกแบบบทปฏิบตั กิ ารทีส่ อดแทรกภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ เรื่องการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูจ้ ากการ
ทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สุชาดา ทองอยู่ ( 2551 :82) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
์
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิทยาศาสตร์หลัง
์
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมโดยใช้หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมต่อหลักสูตร การสร้างงานนาเสนอ
โดยใช้ Keynote ด้วย iPad2 โดยเฉลีย่ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.25, S.D = 0.74) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้ เพราะผลจากการประเมินของผูเ้ ข้าอบรมทาให้
ทราบได้วา่ ผูเ้ ข้าอบรมมีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเข้ารับการอบรม และจากการสังเกตระหว่างการอบรม โดยผูเ้ ข้าอบรมให้ความร่วมมือและตัง้ ใจปฎิ บตั ติ าม
แผนการอบรมอย่างตัง้ ใจ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีระ สุภาวิมล ( 2551 : 85) เรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองอ่างทองทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ปี การศึกษา 2550 ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชัน้
ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ทีม่ ตี ่อการเรียนการสอนสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ปี การศึกษา 2550 พบว่า โดยรวมทุก
ด้านกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88,S.D = .49)
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัมปนาท บริบูรณ์ ( 2550 :102) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและ
วิธคี ดิ ตามแนวคิดเป็ นของนักเรียนโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมืองโดยวิธกี ระบวนการกลุ่ม ผลปรากฏว่า ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมืองทีม่ ี
ต่อหลักสูตรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.30)
ACKNOWLEDGEMENT ขอบคุณ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รบั ความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการสอบ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
มา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่
ให้ความรูแ้ ละความอนุเคราะห์ดว้ ยดีเสมอมา
ขอขอบคุณ คณะกรรมการการจัดการประชุมทางวิชาการ (ICSSS) ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ผลงาน

945

REFERENCS เอกสารอ้างอิ ง
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ:
องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์.
[2] พิสุทธา อารีราษฏร์. การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
[3] อัคครัตน์ พูลกระจ่าง. การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551.
[4] กัมปนาท บริบูรณ์. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธคี ดิ ตามแนวคิดเป็ นโดยวิธกี ระบวน
การกลุ่มของนักเรียนโรงเรียนวิวฒ
ั น์พลเมือง.ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (การศึกษาผูใ้ หญ่). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 2550.
[5] ธีระ สุภาวิมล. ความพึงพอใจของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี การศึกษา 2550.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทวิโรฒ. 2551.
[6] สุชาดา ทองอยู่. (2551). การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถในการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที ่ 1 ทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมสร้างองค์ความรู.้ สารนิพนธ์ กศ.ม. (การมัธยมศึกษา).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
[7] วิชาญ พันธุป์ ระเสริฐ. (2551). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูวทิ ยาศาสตร์เพือ่ ออกแบบบทปฏิบตั กิ ารทีส่ อดแทรกภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ .
ปริญญานิพนธ์ กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา).กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

946

การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิ วเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
โรงเรียนเสือโก้กวิ ทยาสรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
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, Asst. Prof.Dr.Worapapha Arreerard.
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND
(e-mail : Numchai-2011@hotmail.co.th)

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้าง
สเปรดชีทด้วย Numbers สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ให้มคี ุณภาพ และ 2) ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 1 ห้อง ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อาเภอวาปี ปทุม จังหวัด
มหาสารคาม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายแบบจับสลาก จานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย 1.หลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers 2.แบบประเมินคุณภาพ 3.แบบประเมินความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้
คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพื่อการเรียนรูท้ ผ่ี ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ ประกอบไปด้วยเนื้อหา ความรูพ้ น้ื ฐานการใช้แท็บเล็ต ส่วนประกอบของแท็บเล็ต วิธกี ารใช้แท็บเล็ต การ
ใช้แอพพลิเคชัน่ การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers มีคุณภาพในระดับมาก ( =4.03, S.D = 0.58) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความ
เข้าใจในการอบรมโดยมีคะแนนหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบการอบรมระดับมาก ( =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
th
“Spreadsheet Design with Numbers” for 9 Grade Students, and follow up the implementation of the training curriculum with the
th
target group. The samples were thirty 9 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: การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
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บทนา
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา พ.ศ. 25542556 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน ซึ่ งด้านที่ 2 เป็ นด้านที่สนับสนุนการเรียนการสอนด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างกาลังคนของประเทศ โดยเน้ นการ
พัฒนาผู้เรียนด้วยการใช้ ICT เป็ นเครื่องมือหรือเป็ นส่วนประกอบสาคัญของการเรียนการ
สอน รวมทัง้ การจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้แห่ งชาติ (National Learning Center : NLC) เพื่อที่จะ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการเรียนการสอนในภาพรวม ให้ผ้เู รียนเป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้าน
การพัฒนาและการประยุกต์ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิ บาล คุณธรรม จริ ยธรรม
วิ จารณญาณ และรู้เท่าทัน ผู้เรียนควรมีความสะดวกในการทบทวนบทเรียน สืบค้นข้อมูล
ตลอดจนถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองจากระบบ ICT เป็ นการช่วยให้ผ้สู อนได้มีเวลาดูแลใส่ใจ
ผู้เรียนในด้านพฤติ กรรมการเรียนรู้และสังคมมากขึ้น ซึ่ งจะช่วยเพิ่ มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศไทย [1] ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริ มการจัดการศึกษาดังนี้ 1) เร่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิ รปู ระบบความรู้ของสังคมไทย 2) สร้างโอกาสทาง
การศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคานึ งถึงการสร้างความเสมอภาค
และความเป็ นธรรมให้เกิ ดขึ้นแก่ประชากรทุกกลุ่ม 3)ปฏิ รปู ครู ยกฐานะครูให้เป็ นวิ ชาชีพ
ชัน้ สูงอย่างแท้จริ งโดยปฏิ รปู ระบบการผลิ ตครูให้มีคณ
ุ ภาพทัดเทียมกับนานาชาติ 4)จัด
การศึกษาขัน้ อุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทัง้ ในเชิ งปริ มาณและ
คุณภาพ 5) เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ 6)
สนับสนุนการวิ จยั และพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิ ทยาลัยให้มุ่งสู่การ
เป็ นมหาวิ ทยาลัยวิ จยั ระดับโลก 7) เพิ่ มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ
การเปิ ดเสรีประชาคมอาเซียน [2] ที่จะนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษามาประยุกต์ใช้ กบั การเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ตเป็ น
เครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่ทงั ้ ในรูปแบบออฟไลน์ และ
ออนไลน์ ทาให้ผ้เู รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึ กปฏิ บตั ิ และสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ได้ด้วย
ตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ให้บริ การจัดการเรียนการสอน ร่วมมือกับหน่ วยงานภายในและภายนอก เชิ ญวิ ทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถมีประสบการณ์ และร่วมเป็ นวิ ทยากร ส่งเสริ มพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้ องการในแต่ละวิ ชาชีพ ทัง้ หลักสูตรด้านการเรียนการสอนและหลักสูตร
การอบรมโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่ น[3]
แท็บเล็ตเป็ นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการศึกษา ใช้เป็ น
เครื่องมือเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนในชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ
อุดมศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฝ่ ายทัง้ ผู้บริ หาร ครูอาจารย์ ศึกษานิ เทศก์
ต้องมีความรู้และทักษะความพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ศักยภาพของสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาประเภทแท็บเล็ตที่เริ่ มมีความสาคัญและมีอิทธิ พลต่อผู้ใช้ในทุกระดับใน
สังคมสารสนเทศที่สอดคล้องกับการศึกษาวิ จยั ของ Becta ICT Research ซึ่งได้ศึกษาผลการ
ใช้ แท็บเล็ตประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 12 โรงเรียนใน
ประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 ผลการศึกษาสาคัญหลายประการที่ควร
พิ จารณาและสามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กบั บริ บทด้านการศึกษาของไทย การใช้แท็บเล็ต
(Tablet PC) โดยให้ผ้เู รียนและผู้สอนมีแท็บเล็ตพีซีเป็ นของตนเองอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นปัจจัย
สาคัญที่จะช่วยให้เกิ ดการใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ผล พบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่ ม
แรงจูงใจของผู้เรียนและมีผลกระทบในทางบวกต่ อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรวมทัง้ สนับสนุน
ให้เกิ ดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยส่งเสริ มให้เกิ ดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้นอก
ห้องเรียนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ส่งเสริ มการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียน สาหรับใน
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนนัน้ พบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีนัน้ ช่วยส่งเสริ มให้มี
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และส่งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการ
เรียนการสอนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่วนประกอบมากขึ้น[4] การสร้างให้เกิ ด
ผลสาเร็จดังกล่าวนัน้ ต้ องอาศัยปัจจัยสนับสนุนและการจัดการในด้านต่าง ๆ จากผู้บริ หาร
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการสนับสนุนให้มีเครือข่ายสื่อสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และ
เครื่องฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้สามารถสร้าง
และใช้งานให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด รวมทัง้ ควรจัดให้ มีการวางแผนจัดหาทรัพยากรมา
สนับสนุนอย่างเป็ นระบบ การใช้แท็บเล็ตพีซีนัน้ จะสามารถสร้างให้เกิ ดประโยชน์ ที่
หลากหลายและมีความคุ้มค่ามากกว่าการใช้คอมพิ วเตอร์เดสก์ทอป (Desktop) และ
คอมพิ วเตอร์แล็บทอป
(Laptop) ประกอบการเรียนการสอนทีม่ ใี ช้งานกันอยู่ในสถานศึกษา จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั เป็ นนักศึกษาปริญญาโท คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers ให้มี
คุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอย่างมีคุณภาพ ตัง้ แต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง “การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers” สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ให้มคี ุณภาพ
2.เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ปี การศึกษา 2555 จานวน 3ห้องเรียน
จานวนผูเ้ รียน 95 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3/1 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ ปี การศึกษา 2555 ซึง่ ได้คดั เลือก
กลุ่มตัวอย่างจากการสุ่มโดยวิธกี ารจับสลาก จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาการอบรม ได้แก่
2.2.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ส่วนประกอบของแท็บเล็ต
2.2.3 วิธกี ารใช้งานแท็บเล็ต
2.2.4 การใช้แอพพลิเคชันการสร้
่
างสเปรดชีทด้วย Numbers
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
2.3.2 แบบประเมินหลักสูตร
2.3.3 แบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม จานวน 30 ข้อ
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่
2.4.1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฏร์
2551:143-151)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test โดยในการวิเคราะห์จะนาค่าสถิติ t ทีค่ านวณได้แล้วนาไปเทียบกับค่า t จากตาราง
2.5 ระยะเวลา กุมภาพันธ์ ถึง มิถุนายน 2555
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2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต การพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม ขัน้ ตอนการพัฒนา 5 ขัน้ ของ ADDIE Model งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ได้แก่
อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน
อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
อาจารย์ ณัฐพงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน แผนการอบรม
อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง Try out จานวน 30 คน
2.6.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.6.8 นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนา
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดให้มรี ะยะเวลา 1 วัน โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการอบรม
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
เนื้อหา
เวลา/ชัวโมง
่
ความรูพ้ น้ื ฐานการใช้แท็บเล็ต
1
ส่วนประกอบของแท็บเล็ต
1
วิธกี ารใช้งานแท็บเล็ต
1
การใช้แอพพลิเคชัน่
1
การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
2
จากตารางที่ 1 เนื้อหาของหลักสูตรอบรมประกอบด้วย ความรูพ้ ้นื ฐานการใช้แท็บเล็ต ส่วนประกอบของแท็บเล็ต วิธกี ารใช้
แท็บเล็ต การใช้แอพพลิเคชัน่ และการสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers โดยผูศ้ กึ ษาจัดทาคู่มอื ทัง้ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมและวิทยากร
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
หลักสูตรอบรม ผลการประเมินวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers

รายการประเมิน
1.การพัฒนาหลักสูตรมีความเหมาะสมกับวัย
2.หลักสูตรมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่อง
3.การอธิบายหัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่าย
4.ความต่อเนื่องของเนื้อหา
5.การเรียงลาดับเนื้อหากิจกรรม
6.เนื้อหาในการสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers เข้าใจง่าย
7.เนื้อหาความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตทีม่ คี วามเหมาะสม
8.เนื้อหาหลักสูตรอบรมสามารถนาไปใช้ได้จริง
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4.20
4.20
3.60
3.80
4.20
4.00
4.20
4.00

ผลการประเมิน
S.D
0.45
0.45
0.55
0.45
0.45
0.71
0.84
0.71

ระดับ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

เฉลีย่

4.03

0.58

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( =4.03, S.D = 0.58) และเมื่อพิจารณาจากรายการประเมิน 1) การพัฒนาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมกับวัยผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.20 และค่า S.D. เท่ากับ 0.45 2) หลักสูตรมี
เนื้อหาตรงกับหัวข้อเรื่องผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.20,S.D. เท่ากับ 0.45 3) การอธิบาย
หัวข้อเรื่องมีความเข้าใจง่ายผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 3.60,S.D. เท่ากับ 0.55 4) ความ
ต่อเนื่องของเนื้อหาผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 3.80,S.D.เท่ากับ 0.45 5)การเรียงลาดับเนื้อหา
กิจกรรมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.20,S.D.เท่ากับ 0.45 6)เนื้อหาในการสร้างสเปรดชีทด้วย
Numbers เข้าใจง่ายผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.00,S.D.เท่ากับ 0.71 7) เนื้อหาความรู้
เบื้องต้นเกีย่ วกับแท็บเล็ตทีม่ คี วามเหมาะสมผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.20,S.D.เท่ากับ 0.84
8) เนื้อหาหลักสูตรอบรมสามารถนาไปใช้ได้จริงผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า ค่า เท่ากับ 4.00,S.D.
เท่ากับ 0.71

3.2 ผลการ
3.2.1
หลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไป
30 คน ในช่วงระหว่างการ
ทดสอบความรูท้ งั ้ ก่อน
ข้อมูลมาวิเคราะห์ทาง
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนอบรมและหลังอบรม
คะแนนการทดสอบ
จานวน
คะแนนเฉลีย่
ก่อนการอบรม
30
11.73
หลังการอบรม
30
26.27

ทดลองใช้หลักสูตรอบรม
ด้านความรู้
ผูศ้ กึ ษาได้นา
ทดลองใช้กบั นักเรียน จานวน
อบรมผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการ
อบรมและหลังอบรมจากนัน้ นา
สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบผล

t-test
38.90

จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้ารับการอบรมก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 เนื่องจากค่าสถิติ t-test (38.90) มีค่ามากกว่าค่า t (ตามตาราง 29,.05) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม = 26.27 สูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับการอบรม = 11.73 สรุปได้วา่ ผลการทดสอบความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้หลักสูตรเรียบร้อย ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงใจของกลุ่มตัวอย่างผลการ
ประเมินสรุปได้ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
สร้างสเปรดชีทด้วย Numbers
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D
ระดับ
ความพึงพอใจ
1.ด้านความเหมาะสมการอบรม
4.07
0.51
มาก
2.ด้านเนื้อหาในการอบรม
4.07
0.54
มาก
3.ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม
4.16
0.58
มาก
เฉลีย่
4.10
0.55
มาก
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

951

เท่ากับ 4.10, S.D. 0.55 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 1) ด้านความเหมาะสมการอบรมความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดย
ค่า เท่ากับ 4.07, S.D. 0.51 2) ด้านเนื้อหาในการอบรมความพึงพอใจอยู่ในระดับเหมาะสม โดยค่า เท่ากับ 4.07, S.D.เท่ากับ0.54 3)
ด้านความพึงพอใจต่อการอบรมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.16, S.D.เท่ากับ 0.58
สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วยNumbers
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 พบประเด็นทีจ่ ะนามาอภิปลายผลดังนี้
1. คุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่
ผูว้ จิ ยั พัฒนาขึน้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( =4.03, S.D = 0.58) เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ เพราะว่า ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตาม
คาแนะนาประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ซึง่ สอดคล้องกับ สันต์ ศูนย์กลาง (2551 : 113) การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการปฏิบตั วิ ชิ าชีพเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนแบบองค์รวม สาหรับครูระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบว่า มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับดี
2.คะแนนเฉลี่ยของผูเ้ ข้าอบรมหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้
เพราะว่า ผูศ้ กึ ษาได้จดั ทาคู่มอื สาหรับผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ เี นื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีการจัดรูปแบบคู่มอื ทีเ่ หมาะสมกับวัยผูเ้ ข้ารับ
การอบรม และได้นาหลักสูตรให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม จากนัน้ ทาการปรับปรุงตามคาแนะนา และมีการจัด
กระบวนการอบรมทีน่ ่าสนใจ มีความสมบูรณ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาความรูข้ องวิทยากร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุญชู ศุขเจริญ (2550:
148) พบว่า ผูน้ ิเทศภายในมีความรูค้ วามเข้าใจ เรื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนก่อนการฝึ กอบรมและหลังการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ ระดับ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่เข้าการอบรมทีม่ ี
ต่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสเปรดชีทด้วย Numbers ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้
เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( =4.16, S.D = 0.58) ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการ
เรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ลาดับขัน้ ตอนสอดคล้องกับเนื้อหา การจัดการบทเรียนทาให้ชวนติดตาม ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ และสร้างความ
กระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน ให้คาปรึกษา วิธกี าร อย่างใกล้ชดิ และการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเรื่องใหม่นกั เรียนจึงให้ความสาคัญและ
น่าสนใจทีจ่ ะนามาใช้ในห้องเรียนต่อไป ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วัชรพงษ์ ไชยเจริญ (2550: 76) การพัฒนาหลักสูตรและชุดการ
ฝึกอบรมช่างติดตัง้ สายใยแก้วนาแสงระดับพื้นฐานงานออกแบบระบบไฟฟ้าสื่อสาร ( =4.06, S.D = 0.68) พบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก

กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รบั ความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการการสอบ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอนโดยละเอียด ผูว้ จิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน อาจารย์อภิชาติ เหล็กดี
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร อาจารย์ ณัฐพงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
แผนการอบรม และอาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบ
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เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่านทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาความรู้
์
แก่ผวู้ จิ ยั
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามทีใ่ ห้ความรูแ้ ละความอนุเคราะห์ดว้ ยดีเสมอมา
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การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 สาหรับครู ภายใต้
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 ให้มี
คุณภาพ 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือครูสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทีส่ มัครเข้าอบรมในรุ่นทีก่ าหนด จานวน 30 คน คัดเลือกแบบ
เจาะจง จากความรูพ้ น้ื ฐานของผูส้ มัครเข้าอบรม เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรการอบรม 2) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) แบบวัดความรู้ และ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิตพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test
แบบ dependent samples
ผลการวิจยั จากการอบรมผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 30 คน พบว่า 1) หลักสูตรอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.28, และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานนาเสนอ ของการศึกษาในหลักสูตรอบรมโดยมีคะแนนหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลีย่ = 4.51,
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.28)
KEYWORDS: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, keynote, iPad2, การสร้างงานนาเสนอ, การพัฒนาหลักสูตรอบรม

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. บทนา
นโยบายของคณะรัฐมนตรีรฐั บาลชุดนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นาประเทศไทยสู่
ความปรองดองสมานฉันท์ นาประเทศไทยสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยกาหนดนโยบายเป็ น 2ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนทีจ่ ะ
ดาเนินการในปี แรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี นโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรัฐบาลทีม่ คี วามสาคัญต่อการศึกษาก็คอื การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริม่ ในโรงเรียนนาร่องแก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ทัง้ ยังสอดคล้องกับนโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการศึกษา โดยจะพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา ทัง้ ยังพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปพัฒนาการศึกษาด้วย [5]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการผลิต เผยแพร่ความรูแ้ ละทักษะ นอกจากนัน้ ยัง
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิน่ ควบคู่กนั ไปด้วย โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในปจั จุบนั เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแจกแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นความสาคัญว่า บุคลากรทางการศึกษาจาเป็ นต้องมี
ความรูด้ ว้ ย จึงได้มกี ารให้บริการจัดอบรมแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้กบั ทัง้ ครูและนักเรียนด้วย [2]
ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Society ) นัน้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะมีบทบาทสาคัญค่อนข้างมากต่อการนามาใช้ใน
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนในสังคมยุคใหม่ในปจั จุบนั ทีส่ ่อื การศึกษาประเภท “คอมพิวเตอร์ ( Computer )”จะมีอทิ ธิพลค่อนข้างสูงใน
ศักยภาพการปรับใช้ดงั กล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาไทยตามนโยบายการแจกแท็บเล็ตเพื่อเด็กนักเรียนในปจั จุบนั โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลทีแ่ ถลงไว้นนั ้ เป็ นการสร้างมิตใิ หม่ของการศึกษาไทยใน
การเข้าถึงการปรับใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปฏิรปู การศึกษาทศวรรษทีส่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ทิ ่ี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ [1]
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมมาธิก ารการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ได้จดั สัมมนาศักยภาพด้านไอซีทีของผู้นาท้องถิ่ นให้ก ับ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูในจังหวัดมหาสารคาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 1-2 เมษายน 2555 จานวน 180 คน จากการสอบถาม
ข้อคิดเห็นในด้านสภาพปญั หาและความห่วงใยต่อการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผูบ้ ริหารและครูท่ี
เข้าร่วมสัมมนาเห็นว่า ครูผู้สอนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 ยังขาดความรู้ละทัก ษะในด้านไอซีที ไม่ มีประสบการณ์ ในการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นสื่อ ไม่มคี วามรู้และทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยได้ข้อเสนอแนะสาหรั บดาเนินการ คือ จัดอบรมให้ครูมี
ความรูแ้ ละทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 โดยผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าหลักสูตรอบรมนี้จะสามารถนามาใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒนาครู
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักสูตรอบรมที่พฒ
ั นาขึน้
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ ครูสงั กัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ทีส่ มัครเข้าอบรม ในวันที่ 1-3 เมษายน 2555 คัดเลือกเป็ น
กลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์คอื เป็ นผูส้ มัครเข้าร่วมการอบรมทีม่ พี ้นื ฐานการใช้คอมพิวเตอร์ จานวน 30 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรการอบรม 2) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3) แบบวัดความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test และได้กาหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของคุณภาพหลักสูตรและระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม ในงานศึกษานี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
4. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
4.1 ขัน้ วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรอบรมรูปแบบต่างๆ
4.1.2 ศึกษาแท็บเล็ต iPad2 และแอปพลิเคชัน Keynote วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้ iPad2 และแอปพลิเคชัน Keynote
4.1.3 วิเคราะห์แหล่งข้อมูล กาหนดแหล่งข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ แบบ
์
ประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ
4.1.4 ศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม ปญั หาหรือความรู้พน้ื ฐานของผูเ้ ข้าอบรมเพื่อนามาประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรอบรม
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4.2 ขัน้ การออกแบบ ดาเนินการออกแบบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้วย หลักสูตรอบรม แบบประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
อบรม แบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ พร้อมทัง้
์
4.3 ขัน้ การพัฒนา ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
4.4 ขัน้ การทดลองใช้ นาเครื่องมือทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
ได้จากการทดลอง
4.5 ขัน้ ประเมินผล นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์ค่าทางสถิตแิ ละสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานผลการวิจยั

3. ผลการวิ จยั
1. ผลการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดประสงค์หลักสูตร
เพื่อพัฒนาครูทส่ี มัครเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 ให้มคี ุณภาพ มีความเข้าใจใน
การใช้แอพพลิเคชัน Keynote และสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไปได้
1.2 การดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบเป็ นคู่มอื ประกอบการ
อบรม โดยมีเนื้อหา จานวน 8 หน่ วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของแท็บเล็ต iPad2 และการใช้งานเบื้องต้น
หน่วยที่ 3 การใช้งานแอปพลิเคชันกล้อง
หน่วยที่ 4 การใช้ส่อื การเรียนรูท้ างการศึกษาใน iPad2
หน่วยที่ 5 การสร้างงานนาเสนอด้วย Keynote
หน่วยที่ 6 การแทรกไฟล์ใน Keynote
หน่วยที่ 7 การรับส่งไฟล์งานและพิมพ์เอกสารบน iPad2
หน่วยที่ 8 การประยุกต์ใช้ Keynote ในการเรียนการสอน

ภาพที่ 1 : โครงสร้างของหลักสูตรอบรม

ภาพที่ 4 : องค์ประกอบของหลักสูตรอบรม
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ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นครู
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ทีส่ มัครเข้ารับการอบรมตามความพึงพอใจในรุ่นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร ในระยะเวลาทีก่ าหนด โดย
สมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cedrmu.com คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกตามลาดับผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนด
จานวน 30 คน
การดาเนินการวิจยั ได้ดาเนินการโดยการจัดอบรมตามหลักสูตรทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามกระบวนการของ ADDIE Model ในวันที่ 7 เมษายน
2555 เป็ นจานวน 1 วัน โดยใช้เวลาในการอบรม 6 ชัวโมง
่
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากสิน้ สุดการทดลอง โดยวิเคราะห์ความรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ด้วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม วิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากแบบประเมินผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อกระบวนการฝึกอบรม
1.3 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 เสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายการประเมิ น
S.D.
ระดับ
X
ประเด็นการประเมิ น : ด้านการจัดการฝึ กอบรม
4.35
0.53
มาก
1. การอบรมมีการจัดสถานทีไ่ ด้เหมาะสมกับหลักสูตร
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
2. การอบรมมีการกาหนดเวลาได้เหมาะสมกับหลักสูตร
3.60
0.89
มาก
3. การอบรมมีการจัดให้มอี ุปกรณ์ / เครื่องมือให้เหมาะสม
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
4. ในการอบรมมีเอกสารประกอบการอบรมทีม่ เี นื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับการบรรยาย
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านหลักสูตรอบรม
4.35
0.50
มาก
1. เนื้อหาของหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
2. ในหลักสูตรอบรมได้นาหลักทฤษฎีมาใช้
3.60
0.55
มาก
3. เนื้อหาการอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของ การสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
4. เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะทางด้านการสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านรูปแบบการอบรม
4.00
0.28
มาก
1. การอบรมได้นารูปแบบทฤษฎีต่างๆมาใช้
3.80
0.84
มาก
2. การอบรมวิทยากรใช้ส่อื การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร
4.00
0.71
มาก
3. การอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
4.40
0.55
มาก
4. การอบรมมีเนื้อหาหลักสูตรอบรมและการบรรยายสัมพันธ์กบั เวลาการอบรม
3.80
0.84
มาก
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวัดประเมิ นผลการอบรม
4.40
0.40
มาก
1. การประเมินผลการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
2. การประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรอบรม
3.80
0.84
มาก
3. ขัน้ ตอนของเกณฑ์ในการประเมินผลมีความชัดเจน
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
4. การประเมินผลทีม่ แี บบทดสอบทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
เฉลี่ยรวม
4.28
0.42
มาก
จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึง
ระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.60 - 4.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.55 – 0.89
2. ผลการศึกษาการทดลองใช้หลักสูตร
2.1 ด้านความรู้
ผูว้ จิ ยั ทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ ก่อนและหลังการอบรม โดยทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ จานวน 30 ข้อ ผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครู
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนอบรม
30
13.20
4.42
9.86*
.0000
หลังอบรม
30
21.27
4.03
จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังเรียนของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2 ด้านความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้าร่วมอบรม
รายการประเมิ น
SD.
ระดับ
X
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวิ ทยากร
4.59
0.32
มากที่สุด
1. การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากรมีความชัดเจน
4.90
0.31
มากทีส่ ุด
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาอบรม
4.73
0.52
มากทีส่ ุด
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
4.30
0.79
มาก
4. การใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้
4.20
0.85
มาก
5. ความเป็ นกันเองของวิทยากร
4.83
0.38
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความรู้ความเข้าใจ
4.45
0.13
มาก
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม
4.43
0.63
มาก
2. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.50
0.57
มากทีส่ ุด
3. การสร้างงานนาเสนอด้วย Keynote
4.53
0.51
มากทีส่ ุด
4. ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลของ iPad2
4.23
0.73
มาก
5. ความง่ายต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของ iPad2
4.57
0.57
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านสถานที่ /ระยะเวลา
4.47
0.46
มาก
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
3.93
0.83
มาก
2. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม
4.77
0.50
มากทีส่ ุด
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม
4.70
0.70
มากทีส่ ุด
รวมเฉลี่ย
4.51
0.28
มากที่สุด
จากตาราง 3 ครูทเ่ี ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.51, S.D. = 0.28) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.93 - 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.85

4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า การอบรมการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE Model
โดยกาหนดระยะเวลาอบรม 1 วัน ทัง้ หมด 30 คน มีผเู้ ข้ารับการอบรมทีส่ มัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cedrmu.com จากผลการอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถสร้างงานนาเสนอด้วย iPad2 ได้อย่างมีคุณภาพ และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ได้
เน้นกระบวนการดูแลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ

ภาพที่ 2 : ภาพการให้คาแนะนาระหว่างการอบรม
เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความพึง
พอใจในระดับมากทีส่ ุด ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะในการดาเนินการพัฒนาผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาและความต้องการในการจัดการอบรมส่งเสริมจากสภาพจริง
และในการจัดทาหลักสูตรผูว้ จิ ยั ได้ไห้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของครู จึงส่งผลให้ผลการวิจยั
เป็ นไปตามจุดประสงค์ทก่ี าหนด สอดคล้องกับการวิจยั ของ ประมุข กอปรสิรพิ ฒ
ั น์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ให้ทาการวิจยั เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมครู
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การทดลองใช้หลักสูตรกับครูจานวน 40 คน เป็ นเวลา 4 วัน ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้หลักสูตรที่
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เหมาะสม จากผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทัง้ 4 ด้านของหลักสูตร ได้แก่ ด้านเอกสาร ด้านเครื่องมือผูใ้ ห้การฝึกอบรม ด้านแผนการฝึกอบรม
ภาคปฏิบตั ิ และด้านรายละเอียดของคู่มอื การฝึกอบรม มีภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ส่วนผลการนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า ผลสัมฤทธิของการฝึ
กอบรมผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด ความคิดเห็นจากวิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมอยู่ใน
์
ระดับสูง และผลประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วีระศักดิ ์ บุญอินทร์
(2552 : บทคัดย่อ) ได้ให้ทาการวิจยั พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ และทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ จานวน 15 คน ผลการวิจยั
พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมอมชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 85.30/81.78 โดยค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ
85.30 ซึง่ แบ่งเป็ นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ขิ ณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดังนี้ ในหน่วยที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67 ในหน่วยที่
2 ได้ประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 86.67 และทางปฏิบตั เิ ท่ากับ 85.83 ในหน่วยที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 84.00 และทางปฏิบตั เิ ท่ากับ
85.00 ในหน่วยที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33 ภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรมได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 81.78 และการศึกษาความคิดเห็น
เกีย่ วกับหลักสูตรหลังการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31) สรุปได้วา่ หลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพอิสระเรื่อง การทา ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ฝึกอบรมบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจฝึกอบรมอาชีพอิสระ
เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ให้เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ ดียงิ่ ขึน้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา 2)
ศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เข้า อบรมระหว่างก่ อนและหลังการใช้หลักสูตร และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อ หลักสูตรอบรม การใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หาที่พฒ
ั นาขึน้ ประชากร ได้แก่ ครู บุคคลากรทาการศึกษาและบุคคลทัวไปที
่
่สนใจ
เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ จานวน 5,095 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี จาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
ั หา 2)แบบประเมินคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1)หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญ
หลักสูตร 3)แบบทดสอบวัดการเรียนรู้ทางการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test
ผลการวิจยั พบว่า
หลักสูตรที่พฒ
ั นาขึ้นประกอบด้วย จุดประสงค์การฝึ กอบรม แนวทางการดาเนินการอบรมโดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ ปญั หา
สื่อและคู่มอื การวัดและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพโดยรวมในระดับ มากที่สุด
( x = 4.53 , S.D. = 0.12)
ผลการทดลองใช้หลักสูตร พบว่าครูมคี ะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม แตกต่างจากคะแนนเฉลี่ยก่อนการอบรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
และครูมคี วามพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.55, S.D. = 0.24)
คาสาคัญ: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การอบรม, เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา, การพัฒนาหลักสูตร

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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บทนา
จากคาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2554 [1] ได้กล่าว
ไว้วา่ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริม่ ดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ควบคู่
กับการพัฒนาเนื้อหาสาระที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้ จัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สา ยตามมาตรฐานการให้บริการใน
สถานศึกษาทีก่ าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึง่ รัฐบาลมีกลยุทธ์วธิ ดี าเนินการ[2] ดังนี้ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มเี นื้อหาเหมาะสมเพื่อ
รองรับการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นอุปกรณ์ทส่ี ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายลักษณะ โดยสุรศักดิ ์ ปาเฮ [3] กล่าวว่าการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ใน 6 ลักษณะได้แก่ 1)สนองต่อความเป็ นเอกัตบุคคล (Individualization ) 2)เป็ นสื่อที่
ก่อให้เกิดการสร้างปฏิสมั พันธ์อย่างมีความหมาย (Meaningful Interactivity) 3) เกิดการแบ่งปนั ประสบการณ์(Shared Experience) 4)มีการออกแบบ
หน่ วยการเรียนรู้ท่ชี ดั เจนและยืดหยุ่น (Flexible and Clear Course Design) 5)ให้การสะท้อนผลต่อผูเ้ รียน/ผูใ้ ช้ได้ด(ี Learner Reflection) 6)สนองต่อ
คุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ(Quality Information) และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Becta ICT Research ที่พบว่าการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้จะก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อการเรียนและผูเ้ รียนใน 6 ลักษณะ ได้แก่ 1)เพิม่ แรงจูงใจของผูเ้ รียน 2)มีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน 3)สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง 4)ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า 5)มีการเข้าถึงองค์ความรูน้ อกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง 6)ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสังคมปจั จุบนั ที่มกี ารแข่งขันอย่างสูงในทุกๆด้านและยังเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้อีกด้วยโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ การพัฒนาทักษะครูให้มที กั ษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับเป็ นปจั จัยที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะครูต้องมีการศึกษาค้นคว้า
ถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาอาจจะเป็ นเรื่องใหม่ในสังคมไทย เป็ นเรื่องใหม่ของโรงเรียน และเป็ นเรื่องใหม่ของครู
ดังนัน้ ความวิตกกังวลต่าง ๆ จากครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในด้านความรู้และทักษะของครูในการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ทัง้ ในการ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบารุงรักษา ซึง่ ข้อกังวลเหล่านี้อาจเกิดจากการที่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นสิง่ ที่ใหม่ ครูขาดความมันใจในการใช้
่
งาน เนื่องจากขาดองค์ความรูเ้ รื่องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบ
สถานการณ์ปญั หา ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการพัฒนาหลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ครูมคี วามรู้ มีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
นาไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่องอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
การอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา
3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบ
สถานการณ์ปญั หาทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1) ประชากร ได้แก่ ครู บุคคลากรทาการศึกษาและบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
จานวน 5,095 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี จาะจง จานวน 30 คน
2) เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1)หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา 2)แบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 3)แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
ในการวิจยั ได้กาหนดการประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิรท์ ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
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
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นในงานวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
4) ขัน้ ตอนการดาเนินการ
4.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม ปญั หาหรือศักยภาพทางการเรียนของผูเ้ ข้าอบรม
กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กาหนดแหล่งข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการออกแบบ หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
การอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา
4.2) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา พร้อมกับ
พัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 2) แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
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4.3) นาหลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นา แล้วไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนามาปรับปรุงแก้ไข
ตามคาแนะนา
4.4) หาคุณภาพเครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 2) แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 3)
แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน
4.5) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.6) ทดลองนาร่อง (try-out) อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา
4.7) ประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา ที่
พัฒนาขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน
4.8) ปรับปรุงแก้ไขเหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา ตาม
คาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.9) ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.10) วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล

ผลการวิ จยั
1) ผลการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ และสามารถนาความรูท้ ่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอนได้
1.2 จานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน
1.3 ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัวโมง
่
1.4 เนื้อหา
หน่วยที่ 1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
หน่วยที่ 2 การปรับแต่งและการใช้งานทัวไป
่
หน่วยที่ 3 การถ่ายภาพและวีดโิ อ
หน่วยที่ 4 การใช้งานแอพพลิเคชัน่
หน่วยที่ 5 การเชือ่ มโยงเครือข่ายและใช้งานอินเทอร์เน็ต
่ การ
หลักสูตรมีระยะเวลา 6 ชัวโมง
่ ประกอบไปด้วย 5 หน่ วย ได้แก่ ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต การปรับแต่งและการใช้งานทัวไป
ถ่ายภาพและวีดโิ อ การใช้งานแอพพลิเคชัน่ และการเชือ่ มโยงเครือข่ายและใช้งานอินเทอร์เน็ต โดยแต่ละหน่ วยจะประกอบไปด้วยเนื้อหาและ/หรือแนวทาง
การดาเนินการอบรมโดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา
1.5 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา เสนอ
ต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายการประเมิ น
ประเด็นการประเมิ น : ด้านการจัดการฝึ กอบรม
1. การอบรมมีการจัดสถานทีไ่ ด้เหมาะสมกับหลักสูตร
2. การอบรมมีการกาหนดเวลาได้เหมาะสมกับหลักสูตร
3. การอบรมมีการจัดให้มอี ุปกรณ์ / เครื่องมือให้เหมาะสม
4. ในการอบรมมีเอกสารประกอบการอบรมทีม่ เี นื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับการบรรยาย
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความเหมาะสมของเนื้ อหาหลักสูตรอบรม
1. เนื้อหาของหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
2. ในหลักสูตรอบรมได้นาหลักทฤษฎีมาใช้
3. เนื้อหาการอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของ การใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
4. เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
เพื่อการเรียนรู้
ประเด็นการประเมิ น : ด้านรูปแบบการอบรม
1. การอบรมได้นารูปแบบเทคนิคการอบรมมาใช้
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X

S.D.

ระดับ

4.50
4.60
4.40
4.40
4.60
4.55

0.12
0.58
0.55
0.55
0.55
0.10

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุด

4.60
4.60

0.55
0.55

มากทีส่ ุด

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

4.55
4.80

0.19
0.45

มากที่สุด
มากทีส่ ุด

รายการประเมิ น
2. การอบรมวิทยากรใช้ส่อื การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร
3. การอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
4. การอบรมมีเนื้อหาหลักสูตรอบรมและการบรรยายสัมพันธ์กบั เวลาการอบรม
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวัดประเมิ นผลการอบรม
1. การประเมินผลการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. การประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรอบรม
3. ขัน้ ตอนของเกณฑ์ในการประเมินผลมีความชัดเจน
4. การประเมินผลทีม่ แี บบทดสอบทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ

4.40
4.40
4.60
4.50

0.55
0.55
0.55
0.12

4.60
4.40
4.40
4.60
4.53

0.55
0.55
0.55
0.55
0.12

มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากทีส่ ุด( X = 4.53, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.40 - 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.58

2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลักสูตร
2.1) ด้านความรู้
ผูว้ จิ ยั ทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ ก่อนและหลังการอบรม โดยทดสอบด้วยแบบสอบวัดความรู้ จานวน
30 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนเรียน
30
15.70
2.14
26.15*
.000
หลังเรียน
30
26.80
1.35
จากตารางที่ 2 จากการทดสอบคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม พบว่า คะแนนทดสอบหลังการอบรมสูงกว่าคะแนนก่อน
การอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2) ด้านความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม
รายการประเมิ น
SD.
ระดับ
X
ด้านวิ ทยากร
4.62
0.28 มากที่สุด
1. การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากรมีความชัดเจน
4.90
0.31 มากทีส่ ุด
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
4.73
0.52 มากทีส่ ุด
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
มาก
4.33
0.71
4. การใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้
มาก
4.30
0.65
5. การตอบคาถามของวิทยากร
มากทีส่ ุด
4.83
0.38
ด้านความรู้ความเข้าใจ
4.50
0.16 มากที่สุด
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม
มาก
4.43
0.63
2. ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
มากที
ส่ ุด
4.50
0.57
3. การปรับแต่งและการใช้งานทัวไป
่
มากทีส่ ุด
4.53
0.51
4. การใช้งานกล้องถ่ายภาพนิ่ง
มาก
4.27
0.64
5. การใช้งานกล้องถ่ายวีดโิ อ
มากทีส่ ุด
4.57
0.57
6. การใช้งานแอพพลิเคชันด้
่ านเอกสาร
มาก
4.40
0.62
7. การใช้งานแอพพลิเคชันด้
่ านบันเทิง
มาก
4.47
0.57
8. การเชือ่ มโยงเครือข่ายและใช้งานอินเทอร์เน็ต
มากทีส่ ุด
4.83
0.38
ด้านสถานที่ระยะเวลา
4.53
0.38 มากที่สุด
1. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม
มาก
4.10
0.80
2. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม
มากทีส่ ุด
4.77
0.50
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3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม
รวมเฉลี่ย

X

SD.

4.73
4.55

0.58
0.58

ระดับ
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตาราง 3 ครูทเ่ี ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.55, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.10 - 4.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.31 – 0.71

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หา เป็ นหลักสูตร
ทีม่ คี ุณภาพ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ครูผเู้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญและมีความพึงพอใจในระดับ
มากทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาตามรูปแบบ ADDIE Model ซึง่ เป็ นแนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรม
ที่ส ามารถน ามาด าเนิน การได้เ ป็ น อย่ างดีเ พราะมีขนั ้ ตอนการดาเนิ นการที่แ น่ ชดั และเป็ นล าดับการด าเนิน การที่นามาปฏิบัติได้จริงดังนี้ ขั ้ นวิเคราะห์
(Analysis) ขัน้ การออกแบบ (Design) ขัน้ การพัฒ นา (Development) ขัน้ การทดลองใช้ (Implementation) และขัน้ การประเมิน ผล (Evaluation)
สอดคล้องกับการวิจยั ของ เดือนเพ็ญ ภานุ รกั ษณ์ (2553 : 81-83) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือครูโรงเรียนต้นแบบที่ผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พ้นื ฐานในปี ท่ี 1
ของโครงการศูนย์ทางไกล ทีน่ าเอารูปแบบ ADDIE Model ไปใช้ในการ 1)พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าช่วยให้เกิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่มี คี ุณภาพ
มากทีส่ ุด และผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากทีส่ ุด อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หาช่วยให้ผอู้ บรม
เกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญั หา และคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและได้ลงมือปฏิบตั มิ ากขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
สิริกมลณ์ แก่นแก้ว (2553 : 106-109) ได้วจิ ยั เรื่อง การพัฒนาหนังสือการ์ตูนโดยใช้สถานการณ์ เป็ นหลัก เรื่องประโยชน์ ทดแทนตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 สาหรับ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศกึ ษา บริษทั คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จากัด พบว่า หนังสือการ์ตูนโดยใช้สถานการณ์เป็ น
หลัก เรื่องประโยชน์ทดแทนตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.2533 สาหรับ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศกึ ษา บริษทั คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล
จากัด มีประสิทธิภาพ 95/90 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ และผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนและหลังแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
์
ระดับ .01
ดังนัน้ จากผลการวิจยั และผลทีไ่ ด้อภิปรายแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรอบรมที่ใช้ขนั ้ ตอนการพัฒนาตามรูปแบบ ADDIE Model และการ
ใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หานัน้ สามารถกระตุน้ ให้ผอู้ บรมได้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและเจตคติอย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มคี ุณภาพเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4โรงเรียนสุวรรณภูมพิ ทิ ยไพศาล สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 27จานวน 30 คน โดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าแบบประเมินเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสี
ฟ้าแบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าสถิตทิ ่ใี ช้ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
สรุปผลการพัฒนา
1. ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
( xˉ= 4.43, S.D.=0.64)แสดงว่าแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้ามีคุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้

xˉ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
2. ผลการพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด (xˉ =4.52, S.D.=0.50)แสดงว่าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
มีคุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้ xˉ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าอยู่ระดับพึงพอใจมาก
(xˉ =4.44, S.D.= 0.53)

คาสาคัญ:

แหล่งการเรียนรู,้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ก๊าซชีวภาพ
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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 10 th 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.บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) ได้ระบุไว้ใน มาตรา 22 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษาไว้วา่ กระบวนการจัดศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละ
จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกที่ทุกเวลา มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่
ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและ
นันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรูอ้ ่นื อย่างพอเพียง มีประสิทธิภาพ เกิดเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้(พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2545 : 13)
แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจาก
ผลจากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที
(Information and Communication Technology : ICT) เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการ
ขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม
สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9)
การเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็ นการนาเอาระบบอินเทอร์เน็ตออกมาใช้ในการศึกษาผ่านเว็บไซต์ซง่ึ สนับสนุ นการ
เรียนแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางในการเรียนในรูปแบบของเวิลด์ไวด์เว็บ เป็ นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนทีป่ ระยุกต์ใช้คุณลักษณะของ
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อินเทอร์เน็ต โดยนาเอาทรัพยากรทีม่ อี ยู่ในเวิลด์ไวด์เว็บ มาเป็ นสื่อกลางเพื่อให้เกิดการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่างๆ เนื่องจากเวิล ด์ไวด์เว็บเป็ น
บริการบนอินเทอร์เน็ตทีม่ ขี อ้ มูลหลายรูปแบบ ทัง้ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง (กิดานันท์มลิทอง 2548 : 259-261)การเรียนรู้
ผ่านเว็บไซต์จดั เป็ นรูปแบบการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการจัดการศึกษารูปแบบหนึ่งทีม่ ปี ระโยชน์มาก เพราะเป็ นการนาเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการค้นคว้าข้อมูลในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นการสนองตอบแนวคิดในการจัดการเรียนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
โดยลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต และเวิลด์ไวด์เว็บ มาออกแบบเป็ นเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ เชือ่ มโยงเป็ นเครือข่ายทีส่ ามารถ
เรียนรูไ้ ด้ทุกทีท่ ุกเวลา โดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชือ่ มโยงซึง่ กันและกัน (กิดานันมลิทอง2548 : 277)ซึง่ จะลดข้อจากัดในการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็ นทัง้ องค์ความรูใ้ นบทเรียนและแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ทอ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ิ
ปญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์
และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ข้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่ง
ขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกน
นา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผล
อย่างต่อเนื่องขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ มีความ
ต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการ
เรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรู้ตามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ใน
โรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความ
ร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียนเชือ่ มไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากในทุก ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรูอ้ กี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน
กลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตัง้ อยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาเภอ
ยางตลาด ห่างจากอาเภอยางตลาดประมาณ 11 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุป์ ระมาณ 20 กิโลเมตรซึง่ มีสมาชิกจานวน 36 คน
ได้รวมกลุ่มและมีกจิ กรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิกกลุ่มตามแนวคิดการพึง่ ตนเองนอกจากนี้ยงั ส่งเสริม
ปจั จัยการผลิตโดยการให้ความรูเ้ ทคนิคและวิธกี ารทาเกษตร ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มได้แก่ ทุนทีจ่ าเป็ นต่อการทาเกษตรขยายเครือข่ายการ
ทาเกษตรให้กว้างขวางขึน้ ให้กบั ประชาชนหน่วยงานในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ที่ เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย ระดับอาเภอ ระดับจังหวัดการ
แปรรูป ได้แก่ โรงสีขา้ วชุมชน ขนมพืน้ บ้าน และอื่นๆเป็ นการสร้างกระบวนการเรียนรูก้ ารทาเกษตรยังยื
่ นเพื่อนาไปสู่ภาวะชุมชน
พึง่ ตนเอง รวมถึงการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือนถือเป็ นอีกกิจกรรมหนึ่งทีก่ ลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลหนองตอกแป้น ได้ส่งเสริมให้สมาชิก
ในกลุ่มร่วมกันจัดทาก๊าซชีวภาพ เป็ นการนาก๊าซชีวภาพทีไ่ ด้จากมูลสัตว์มาใช้ในการประกอบอาหารในครัวเรือนจะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ปญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน และคุณค่าแหล่งการเรียนรูก้ ๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
กรณีศกึ ษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าเพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นาส่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาหวังว่า ผลจากการดาเนินงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์
ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มคี ุณภาพ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
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2.วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสุวรรณภูมพิ ทิ ยไพศาล สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 27
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสุวรรณภูมพิ ทิ ยไพศาล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษาเขต27จานวน 30 คนโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
2.2 เนื้อหาแหล่งการเรียนรู้
ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
2.3.2 แบบประเมินเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
2.3.3 แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
2.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท่มี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสี
ฟ้า
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.4.2ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.5 ระยะเวลามีนาคม – กรกฏาคม พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการออกแบบเว็บไซต์
ศูนย์การเรียนรูห้ นองตอกแป้น สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการประเมินผลและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งการเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ตน้ แบบจากคณะเทคโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและพัฒนาองค์ความรูข้ น้ึ สู่
เว็บไซต์
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน5 คนได้แก่ นายวีระพน ภานุ รกั ษ์, นางสาวอภิดา รุณวาทย์,
นายนราทิป ทองปาน, นายกีรติ ทองเนตร, นายธวัชชัย สหพงษ์
2.6.5 ประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยผูร้ ู้ จานวน 5 คนได้แก่นายสมเพทกองบัญชา, นายพลไกร ไชยลุม,
นายสุนนั มิทะลา, นายจารัส รักษานาม, นางสัว ประทุมชัย
2.6.6นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูร้ มู้ าทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาได้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าที่ http://www.itrmu.net/web/10rs21/
2.6.7 นาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน
2.6.8สรุปผลการวิจยั
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3.ผลการพัฒนา
3.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
3.1.1 องค์ประกอบของเว็บไซต์ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ ดังรูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 แสดงแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า

จากรูปภาพที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ โดยแบ่งองค์ประกอบของเว็บไซต์เป็ น 4 ส่วนดังนี้
1) ส่วนหัวเว็บไซต์เป็ นส่วนที่แสดงแบนเนอร์ชอ่ื เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูก้ ๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าและทีต่ งั ้ ของแหล่ง
การเรียนรู้
2) ส่วนซ้ายของเว็บไซต์เป็ นส่วนรายการแสดงหมวดหมู่เมนูเว็บไซต์ เพื่อเชือ่ มโยงไปยังหน้าเว็บเพจทีแ่ สดงข้อมูล
เพื่อขยายความตามหัวข้อ หมวดหมู่เมนูเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลเกีย่ วกับ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ เครือข่ายแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร เป็ นต้น
3) ส่วนกลางของเว็บไซต์จะเป็ นส่วนทีแ่ สดง ข้อมูลต่างๆ ทัง้ ตัวอักษร ภาพนิ่ง วีดทิ ศั น์ ของหัวข้อหมวดหมู่เมนู
เว็บไซต์และแสดงในส่วนของ เรื่องเด่น ข่าวประกาศประมวลภาพกิจกรรมเกีย่ วกับก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าต่างๆ เป็ นต้น
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4) ส่วนขวาของเว็บไซต์เป็ นส่วนทีร่ ะบุเจ้าของข้อมูลแหล่งการเรียนรูเ้ ป็ นลิง้ ค์สาหรับเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆที่
เห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ในรูปแบบของภาพโลโก้
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ดังผลทีแ่ สดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับการประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ
X
1. ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
4.60
1.2 ความถูกต้องของระบบการเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายนอก
4.20
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล
3.80
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
4.60
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
4.80
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.40
2. ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
4.60
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ
4.80
2.3 ความเหมาะสมของภาพและกิจกรรมที่นาเสนอ
3.60
2.4 ความเหมาะสมของวีดทิ ศั น์ทน่ี าเสนอ
4.60
2.5 ความเหมาะสมของการเชือ่ มโยงเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
4.80
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.48
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั / ความทันสมัยของการนาเสนอสารสนเทศ
4.80
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอ
4.60
3.3 คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ
3.60
3.4 ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.60
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
5.00
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.40
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด
4.43

S.D.

ระดับคุณภาพ

0.55
0.84
0.45
0.55
0.45
0.65

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

0.55
0.45
0.55
0.55
0.45
0.65

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก

0.45
0.55
0.55
0.55
0
0.65
0.64

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก

จากตารางที่ 1พบว่า การประเมินคุณภาพของเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก (xˉ = 4.43, S.D.=0.64) เมื่อ
พิจารณาระดับการประเมินรายด้านพบว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากทัง้ 3 ด้าน เมื่อพิจารณาคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า
ระดับการประเมินคุณภาพมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด จานวน 11 ข้อ และระดับเหมาะสมมาก จานวน 4ข้อ
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรู้ ประเมินโดยผูร้ ู้ จานวน 5 คน ดังผลทีแ่ สดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยผูร้ ู้
รายการ
1. ด้านความเหมาะสมขององค์ความรู้
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความเหมาะสมของตัวอักษร ได้แก่ แบบอักษร ขนาด สี มีความชัดเจน
ง่ายต่อการอ่าน
1.3 ความเหมาะสมของรูปภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
1.4 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อองค์ความรู้ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
2. ด้านความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1 ความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2.2 ความเหมาะสมของสื่อวีดทิ ศั น์(Video)
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X

S.D.

ระดับคุณภาพ

4.60
4.40

0.55
0.55

มากทีส่ ุด
มาก

4.40
4.60
4.50

0.55
0.55
0.51

มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.80
4.60

0.45
0.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

2.3
2.4
2.5
2.6

ความเหมาะสมของสื่อนาเสนอ(Powerpoint)
ความทันสมัยของสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ความสะดวกในการใช้ส่อื ที่พฒ
ั นาขึน้
ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
คะแนนเฉลีย่

4.60
4.40
4.20
4.60
4.53
4.52

0.55
0.55
0.45
0.55
0.51
0.50

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด (xˉ = 4.52, S.D.=0.50) เมื่อ
พิจารณาระดับการประเมินรายด้านพบว่าระดับการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ทัง้ ด้านความเหมาะสมขององค์ความรู้และด้าน
ความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อพิจารณาคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุดจานวน 6 ข้อ และระดับเหมาะสมมาก จานวน 4ข้อ
3.2 ผลการทดลองใช้
ผูว้ จิ ยั ได้นาเว็บไซต์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจ ที่
มีต่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าได้ดงั ผลที่แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
รายการ
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4. การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5.มีการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
6. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
7. เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
8. เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
9. เป็ นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจยั ได้
10. มีประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และ
ประชาชน
11. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
12. ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
13. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
14. ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
15. ความถูกต้องในการเชือ่ มโยงหน้าเว็บเพจ
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

X
4.47
4.43
4.46
4.27
4.27
4.40
4.20
4.63
4.70
4.73

S.D.
0.51
0.57
0.48
0.52
0.52
0.50
0.48
0.49
0.47
0.52

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.27
4.43
4.43
4.40
4.33
4.44

0.52
0.57
0.57
0.50
0.55
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3พบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องก๊าซ
ชีวภาพพลังงานสีฟ้าพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ=4.44, S.D.= 0.53) โดยมีความพึงพอใจเป็ น 2 ระดับ
คือ ระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด จานวน 3 ข้อ และระดับเหมาะสมมาก จานวน 12 ข้อ

4.สรุปและอภิ ปรายผล
การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแหล่ง
การเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มคี ุณภาพ2)เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าให้มคี ุณภาพ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง
ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
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สรุปผลการพัฒนา
1. ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( xˉ=
4.43, S.D.=0.64)แสดงว่าแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้ามีคุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้ xˉมี
ค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
2. ผลการพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด (xˉ =4.52, S.D.=0.50)แสดงว่าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้า
มีคุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้ xˉ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าอยู่ระดับพึงพอใจมาก (xˉ
=4.44, S.D.= 0.53)
อภิปรายผล
1. จากผลการพัฒนาได้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าทีม่ คี ุณภาพอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากเนื่องจากข้อมูลทัง้ ทางด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ประสิทธิผลของเว็บไซต์ และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้นนั ้ ได้ขนั ้ ตอน
การดาเนินการและจากการศึกษาวิเคราะห์ซง่ึ ได้ผา่ นการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ และสอดคล้องกลับผลการประเมินด้านประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
2. ได้องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าทีม่ คี ุณภาพเนื่องจากข้อมูล
ทัง้ ทางด้านความเหมาะสมขององค์ความรูแ้ ละความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ขนั ้ ตอนการดาเนินการและจากการศึกษาวิเคราะห์ซง่ึ
ได้ผา่ นการแนะนาและประเมินจากผูร้ ู้สอดคล้องกลับผลการประเมินข้อมูลทัง้ ทางด้านความเหมาะสมขององค์ความรูแ้ ละความเหมาะสมของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. ความพึงพอใจในการใช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าพบว่ามีความพึงพอใจ
ต่อการใช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ก๊าซชีวภาพพลังงานสีฟ้าของนักเรียนด้านต่างๆมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกุลชาดา โตโภชนพันธุ์ และคณะ(2551) เรื่อง การสร้าง
แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต: การหล่อพระจังหวัดพิษณุโลก ทีพ่ บว่าความคิดของนักเรียนต่อการการใช้แหล่งการเรียนรู้บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยเฉลีย่ อยู่ในระดับดีมาก

5.ประกาศคุณูประการ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องจนสมบูรณ์จาก
ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎ์ผวู้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณกลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลหนองตอกแป้นทีใ่ ห้ขอ้ มูลและองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการวิจยั ขอบพระคุณนาย
สมเพทกองบัญชา, นายพลไกร ไชยลุม,นายสุนนั มิทะลา, นายจารัส รักษานาม, นางสัว ประทุมชัย ผูร้ ใู้ นการตรวจสอบเนื้อหาในการ
การวิจยั ขอบพระคุณ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์, อาจารย์อภิดา รุณวาทย์, อาจารย์นราทิป ทองปาน, อาจารย์กรี ติ ทองเนตร, อาจารย์
ธวัชชัย สหพงษ์ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั และขอบพระคุณคณะครูกลุ่มประชากรตัวอย่างทีใ่ ห้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอบคุณเพื่อนร่วมชัน้ เรียน ทีใ่ ห้คาแนะนาและเป็ นกาลังใจในการทาการวิจยั มาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีในการวิจยั ครัง้ นี้ขอมอบและอุทศิ ต่อผูม้ พี ระคุณทุกๆท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาต่อไป

อ้างอิ ง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉบับที่ ๒)ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ , 2552.
พิสุทธา อารีราษฎร์ และวิทยา อารีราษฎร์. (ร่าง) รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน. มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
มนต์ชยั เทียนทอง. การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์. พิมพ์ครัง้ ที่ 3 : กรุงเทพฯ, 2554.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,
2552.

972

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิก,2548.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) กรุงเทพฯ:
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2539.
กิดานันท์มลิทอง. เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อรุณการพิมพ์, 2548.
วิชดุ า รัตนเพียร. “การเรียนการสอนผ่านเว็บ :ทางเลือกใหม่ของเทคโนโลยีการศึกษาไทย,” วารสารครุศาสตร์,2542.
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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ตเรื่อง การป้ องกันโรคติ ดต่อ สาหรับประชาชน
ที่ เข้ารับบริ การในโรงพยาบาลมหาสารคาม
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)
บทคัดย่อ
การพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้มี
คุณภาพ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ 3) เพื่อศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับ
ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จานวน 30 คน โดยวิธกี ารสุ่ม
อย่างง่ายด้วยวิธจี บั ฉลากโดยมีจานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) สื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกัน
โรคติดต่อสาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม 2) แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกัน
โรคติดต่อสาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง การพัฒนาสื่อการ
์
เรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม สถิตทิ ่ี
ใช้ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั
1.คุณภาพของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก ( เท่ากับ
4.63 ,S.D. เท่ากับ 0.49 ) แสดงว่าหลักสูตรอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
2.คะแนนค่าเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมโดยใช้ส่อื การเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท้ เ่ี ข้ารับการ
อบรมทีม่ ตี ่อรูปแบบการพัฒนาสื่อการเรียนรู้บนแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( เท่ากับ 4.30 , S.D. เท่ากับ 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. บทนา
ในช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผา่ นมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเจริญรุดหน้าอย่างมาก ทัวโลกสามารถ
่
ติดต่อสื่อสารเชือ่ มโยงกันได้อย่างง่ายดาย มีความสะดวกรวดเร็ว และมีประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านอย่างมหาศาล แต่ในขณะทีเ่ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีความเจริญรุดหน้าอยู่นนั ้
การบริหารงานของภาครัฐในปจั จุบนั กลับยังนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานและการบริการประชาชนได้ไม่มากเท่าที่ควร ทาให้ระบบราชการประสบปญั หาด้านการ
ปฏิบตั งิ านทีไ่ ม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เช่น สภาพการทางานทีล่ ่าช้า ข้อมูลขาดความถูกต้อง ไม่ทนั สมัยเป็ นต้น ดังนัน้
รัฐบาล จึงได้มนี โยบายทีจ่ ะพัฒนาระบบราชการ โดยการออกกฎหมายปฏิรปู ระบบราชการ และกาหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งต้อง
ดาเนินการพัฒนาระบบงานให้เป็ นรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ภายใต้แนวคิดของการยึดประชาชนเป็ นหลักให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของภาครัฐได้ตลอดเวลา ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว นโยบายรัฐบาลกาหนดให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
และปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมื่อ 5 สิงหาคม 2552 เห็นชอบให้ทุกกระทรวง กรม รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
และหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จัดทา และ/หรือ ปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
กระทรวงสาธารณสุข เป็ นหน่ วยงานทีส่ นับสนุนและจัดระบบการให้บริการสุขภาพ กากับ ดูแล และติดตามประเมินผล เพื่อให้
ประชาชน ได้รบั บริการสุขภาพแบบองค์รวมทีม่ คี ุณภาพอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม อีกทัง้ ยังมีบทบาทในการพัฒนาระบบ กลไก ในการ
บริหารงานให้เอือ้ ต่อการพัฒนาวิชาการ และการจัดบริการของหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เมืองไทยแข็งแรง คนไทย
แข็งแรง สนับสนุนและจัดระบบการให้บริการสุขภาพ กากับ ดูแล และติดตามประเมินผล เพื่อให้ประชาชน ได้ร ับบริการสุขภาพแบบองค์
รวมทีม่ คี ุณภาพอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 - 2556 ขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในกระทรวงให้สอดคล้องและสามารถ
เชือ่ มโยงข้อมูลกันได้
โดยมีการวิเคราะห์การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็ นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการทีม่ คี ุณภาพแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทัวถึ
่ ง ไอซีทถี อื เป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการสนับสนุนการ
ดาเนินงานในแต่ละกระบวนงานของการพัฒนาระบบสุขภาพและเพื่อตอบสนองบทบาทภารกิจหลักทุกด้าน
(แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 -2556 )
โรงพยาบาลมหาสารคามเป็ นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข ทีส่ นับสนุนและจัดระบบการให้บริการสุขภาพ เพื่อให้
ประชาชนในเขตจังหวัดมหาสารคามและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง มีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ ซึง่ จากข้อมูลสถิตขิ องผูท้ ม่ี ารับการ
รักษาพยาบาลโรคติดต่อทีโ่ รงพยาบาลมหาสารคาม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2554 มีดงั นี้
พ.ศ. 2550 มีผมู้ ารับบริการรักษาโรคติดต่อ ทัง้ สิน้ 13,474 ราย
พ.ศ. 2551 มีผมู้ ารับบริการรักษาโรคติดต่อ ทัง้ สิน้ 13,432 ราย
พ.ศ. 2552 มีผมู้ ารับบริการรักษาโรคติดต่อ ทัง้ สิน้ 18,732 ราย
พ.ศ. 2553 มีผมู้ ารับบริการรักษาโรคติดต่อ ทัง้ สิน้ 26,357 ราย
พ.ศ. 2554 มีผมู้ ารับบริการรักษาโรคติดต่อ ทัง้ สิน้ 26,404 ราย
(ข้อมูลจากศูนย์ขอ้ มูล โรงพยาบาลมหาสารคาม)
จากสถิตดิ งั กล่าว จะเห็นได้วา่ ผูท้ เ่ี ข้ามารับการรักษาพยาบาลโรคติดต่อ มีแนวโน้มสูงขึน้ เรื่อยๆ จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องมีการส่งเสริมการให้ความรูก้ บั ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ที่สามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยตนเอง เพื่อป้องกันมิให้โรค
แพร่กระจายกลายเป็ นโรคระบาดต่อไป ซึง่ การให้ความรูก้ ารป้องกันโรคติดต่อกับประชาชนผ่านสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เป็ นอีกทางเลือก
หนึ่ง ในการให้ความรูก้ บั ประชาชน เพราะสามารถให้ความรูไ้ ด้ในทุกที่ พกพาได้สะดวก และมีทงั ้ ภาพ และเสียง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ทา
ให้เข้าถึงองค์ความรูใ้ นการป้องกันโรคได้ง่าย ซึง่ ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ตให้เป็ นองค์ความรูท้ จ่ี ะ
เข้าถึงประชาชน เพื่อป้องกันโรคติดต่ออย่างยังยื
่ นสืบไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1.พัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้
มีคุณภาพ
2.เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ตเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
3เพื่อศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับ
บริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
2.วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามจานวน 30 คน โดยวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย
ด้วยวิธจี บั ฉลากโดยมีจานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน สานักทะเบียนละ 2 คน
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2.2 เนื้อหาการอบรม
2.2.1 การป้องกันโรคติดต่อด้วยการล้างมือ
2.2.2 การป้องกันโรคติดต่อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
2.2.3 การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
2.2.4 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1
2.2.5 การป้องกันโรคไข้เลือดออก
2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
2.3.1 สื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
2.3.2 แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม
2.3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาล
์
มหาสารคาม
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับ
ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์ 2551:
143-151)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.50 - 5.00 หมายความว่า
มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.50 - 4.49 หมายความว่า
มาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.50 - 3.49 หมายความว่า
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.50 - 2.49 หมายความว่า
น้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 - 1.49 หมายความว่า
น้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test โดยในการวิเคราะห์จะนาค่า t ทีค่ านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t ในตาราง
2.5 ระยะเวลา ช่วงเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลด้าน ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กระทรวงสาธารณสุข สถิตผิ มู้ าเข้ารับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2550 – 2554 นโยบายการป้องกัน
โรคติดต่อกรมควบคุมโรค การพัฒนาสื่อการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอน ADDLE MODEL งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต ได้แก่ การสร้างสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต แบบทดสอบ แบบความพึงพอใจ
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อ.ธวัชชัย สหพงษ์
2) อ.นราธิป ทองปาน
3) อ.นรากร ศรีวาปี
4) อ.วิญญู อุตระ
5) อ.ทองชัย ภูตะลุน
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
2.6.7 ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
2.6.8 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
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3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดให้มรี ะยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการ
อบรมดังตารางที่ 1

1
1
1
1
1

เวลา
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่
ชัวโมง
่

ตารางที่ 1 : ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
เนื้อหาการจัดอบรม
การป้องกันโรคติดต่อด้วยการล้างมือ
การป้องกันโรคติดต่อด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009 H1N1
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
รูปภาพที่ 1 ผูศ้ กึ ษาได้ทดลองอบรมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ผูศ้ กึ ษาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับ
ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ ผลการ
ประเมินวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็น
ผลการประเมิ น
รายการ
S.D
ระดับ
1.ด้านเนื้ อหาและการดาเนิ นเรื่อง
1.1ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์
4.25
0.63
เหมาะสมมาก
1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.20
0.45
เหมาะสมมาก
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
4.20
0.84
เหมาะสมมาก
1.4 ความเหมาะสมของลาดับขัน้ ในการนาเสนอเนื้อหา
4.20
0.45
เหมาะสมมาก
1.5 ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
4.00
0.71
เหมาะสมมาก
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความรูข้ องผูอ้ บรม
4.00
0.71
เหมาะสมมาก
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.15
0.63
เหมาะสมมาก
2.ด้านภาพ ด้านตัวอักษร และภาษา
2.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ประกอบ
4.60
0.55
เหมาะสมมาก
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รายการ
2.2 ขนาดของภาพทีใ่ ช้ประกอบการอบรม
2.3 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ ช้ประกอบการอบรม
2.4 ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
2.6 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ในการนาเสนอ
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
3. ด้านการจัดการ/การดาเนิ นการอบรม
3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม
3.2 ความชัดเจนของคาอธิบายในเนื้อหาการอบรม
3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการอบรม
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

4.60
4.40
4.40
4.40
4.40
4.46

ผลการประเมิ น
S.D
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55

ระดับ
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.60
4.40
4.40
4.47
4.36

0.55
0.55
0.55
0.55
0.58

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ
สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( = 4.36, S.D. = 0.58) และเมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า 1) ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.15
และค่า S.D. เท่ากับ 0.63 2) ด้านภาพ ด้านอักษรและภาษา ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า
เท่ากับ
4.46 และค่า s.d. เท่ากับ 0.55 3)ด้านการจัดการ/การดาเนินการอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า
เท่ากับ 4.47 และค่า s.d. เท่ากับ 0.55
3.2 ผลการทดลองใช้งานสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บแล็ต
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษาได้นาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บแล็ตที่พฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน
ในช่วงระหว่างการอบรมผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการทดสอบความรูค้ วามสามารถก่อนการอบรมและทดสอบความรูค้ วามสามารถหลังการอบรม
จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมอบรม ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนการอบรมและหลังการอบรม ทีร่ ะดับนัยสาคัญ = .05
คะแนนทดสอบ
จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
คะแนนเฉลีย่
t-test
คะแนนก่อนการอบรม
30 คน
8.67
16.65
คะแนนหลังการอบรม
30 คน
17.10
จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันเนื่องจากค่าสถิติ t-test
(16.65 ) โดยคะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( = 17.10) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับการอบรม ( = 8.67) สรุปได้วา่ ผลการทดสอบ
ความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้ส่อื การเรียนรูบ้ นแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างผลการประเมินสรุปได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับ
ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผลการประเมิน
รายการ
S.D.
ระดับ
1.ด้านความเหมาะสมกับการอบรม
4.40
0.67
พึงพอใจมาก
2.ด้านเนื้อหาในการอบรม
4.23
0.73
พึงพอใจมาก
3.ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม
4.27
0.78
พึงพอใจมาก
รวม
4.30
0.73
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้าอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
( = 4.30 , S.D =0.73) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( = 4.40 , S.D .= 0.67) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.23,S.D.
= 0.73) ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.27, S.D.= 0.78)
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4.สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม เป็ นการพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต ทีม่ คี ุณภาพ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่
ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่เป็ นเช่นนี้เพราะว่า ในการดาเนินการพัฒนาผูว้ จิ ยั ได้
ศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการ ของประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จากการสอบถามและการสนทนากลุ่มย่อย
ของผูท้ รงคุณวุฒิ รวมถึงข้อมูลสถิตขิ องผูเ้ ข้ามารับการรักษาพยาบาลโรคติดต่อในโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อให้ได้ส่อื การเรียนรูบ้ นแท็บ
เล็ต ทีส่ อดคล้องและตรงตามความต้องการของประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม จึงส่งผลให้งานวิจยั เป็ นไปตาม
จุดประสงค์ทก่ี าหนด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นราธิป ทองปาน (2554 : 86) เรื่อง รูปแบบการอบรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็ นกลุ่มตัวอย่างพบว่า รูปแบบการอบรมพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
นาไปใช้ในการฝึกอบรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้จากผลการประเมินเนื้อหาและหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด และผลการ
ประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด สรุปได้วา่ งานวิจยั รูปแบบการอบรมพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพตรงตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้
ในการพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาล
มหาสารคาม จากผลการศึกษา พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.คุณภาพของสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสม
มาก ( เท่ากับ4.63 ,S.D. เท่ากับ 0.49 ) แสดงว่าสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการ
ในโรงพยาบาลมหาสารคาม มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1 ซึง่ สอดคล้องกับ สักรินทร์ อยู่ผ่อง
(2550 : 102) เรื่องเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สาหรับวิชาชีพสาขาช่างอุตสหกรรม สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีว่ า่ มีความถูกต้องของข้อมูล มีความเหมาะสมของภาพ มีความเป็ นปจั จุปนั ความทันสมัย มีความเข้าใจ
ง่ายต่อการเรียนรู้
2.คะแนนค่าเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เฉลิม
ชัย วิโรจน์วรรณ (2550:147) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบารุงรักษาและแก้ไขปญั หาการใช้คอมพิวเตอร์
3.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมโดยใช้ส่อื การเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต ที่พฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูอ้ บรมทีเ่ ข้า
้
รับการอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนรูบ้ นแท็บเล็ต เรื่อง การปองกันโรคติดต่อ สาหรับประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( เท่ากับ 4.30 , S.D. เท่ากับ 0.73 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ซึง่ สอดคล้องกับ พิสุทธา อารีราษฏร์ (2548 : 165) การพัฒนารูปแบบกระบวนการปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยอาศัยคอมพิวเตอร์ สรุป
ได้วา่ ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ ในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และประชาชนชนทัวไป
่ เนื้อหาสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ มีความชัดเจน ถูกต้อง เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มี
การจัดหมวดหมู่ทาให้เข้าใจง่าย การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มีความต่อ เนื่อง ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
5.ประกาศคุณูประการ
การวิจยั ในครัง้ นี้ประสบผลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไข เติมเต็ม จนสมบูรณ์
จาก ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฏ์ และ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อ.ธวัชชัย สหพงษ์ , อ.นราธิป ทองปาน , อ.นรากร ศรีวาปี , อ.วิญญู อุตระ อ.ทองชัย ภูตะลุน
, อ.อภิดา รุณวาทย์ ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และขอบพระคุณ ประชาชนทีเ่ ข้ารับบริการใน
โรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้การช่วยเหลือและสนับสนุนแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์ ในการทาการวิจยั มาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์จากการวิจยั ครัง้ นี้ขอมอบและอุทศิ ต่อผูม้ พี ระคุณทุก ๆ ท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะสามารถพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆต่อไป
อ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556.
สถิตผิ เู้ ข้ามารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2550 - 2554
พิสุทธา อารีราษฏร์. การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา. มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2551
นาราธิป ทองปาน. รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
สักรินทร์ อยู่ผอ่ ง. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สาหรับวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิจยั และพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,2550.
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียนราษฏร
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บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียนราษฏร
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อศึกษาผลการทดลองในใช้หลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียนราษฏร จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนราษฎรภายในจังหวัดมหาสารคาม จานวน 30 คน โดยวิธกี าร
สุ่มอย่างง่ายด้วยวิธจี บั ฉลากโดยมีจานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน สานักทะเบียนละ 2 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) หลักสูตรการ
อบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา (Tablet) 2) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงาน
ทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร
์
อบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน
จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สถิตทิ ใ่ี ช้ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
ผลการวิจยั
1.คุณภาพของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก ( เท่ากับ
4.63 ,S.D. เท่ากับ 0.49 ) แสดงว่าหลักสูตรอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
2.คะแนนค่าเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมโดยใช้หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูอ้ บรมทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีม่ ตี ่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของ
บุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( เท่ากับ 4.30 , S.D. เท่ากับ 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
2.

criteria (3.50, S.D. 1.00).
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. บทนา
ประเทศไทยอาจยังห่างไกลจากสังคมอิเล็กทรอนิกส์ทค่ี นไทยรูเ้ ท่าทันสารสนเทศ หากระหว่างเดินทางเข้าสู่สงั คมดังกล่าวใน
บริบทของการ พัฒนาและส่งเสริมการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะได้มกี ารยกระดับความน่าเชือ่ ถือและไว้วางใจ (Trust & Confidence)
ในการทาธุรกรรมดังกล่าว ทัง้ ในส่วนของประชาชน ผูป้ ระกอบการ หรือหน่ วยงานของรัฐที่เกีย่ วข้อง ด้วยการทาให้สงั คมไทย มีการกากับ
หรือควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกีย่ วกับการให้บริการทางออนไลน์ ซึง่ มีธรรมาภิบาลทีเ่ ข้มแข็ง (e-Gouvernance) ทาให้คนไทยรูเ้ ท่าทันในการ
ทาธุรกรรมทางออนไลน์หรือพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ ตระหนักถึงปญั หาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการใช้ ICTในทางมิชอบและให้ความสาคัญ
กับมาตรฐานหรือมาตรการด้านความมันคงปลอดภั
่
ย ซึง่ เป็ นกลไก สาคัญที่ชว่ ยลดความเสีย่ งหรือปญั หาจากภัยคุกคามทางออนไลน์ให้กบั
ผูบ้ ริโภครวม ทัง้ มีมาตรการในการแก้ไขปญั หาการฉ้อโกงทางออนไลน์ทร่ี วดเร็วฉับไวและมีโครงสร้างพืน้ ฐานสาคัญทีจ่ าเป็ น และพร้อม
สาหรับการทาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มกี ฎหมายหรือกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ เข้าใจได้และบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกที่
สร้างแรงจูงใจให้ผปู้ ระกอบการหรือภาครัฐกล้าลงทุนหรือพร้อมทีจ่ ะจัดสรรงบประมาณสาหรับโครงสร้างพืน้ ฐาน ทีจ่ าเป็ นสาหรับการ
ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มแี อพพลิเคชันหลากหลายและมากมายเพื
่
่อให้กลายเป็ นมาตรการสาคัญทีท่ าให้ การทาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้รบั ความนิยมจากประชาชนซึง่ กลไกเหล่านี้จะทาให้ประเทศไทยมีระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ชือ่ ถือได้และมีความ
พร้อมสาหรับทุกคน
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2544-2553 ของประเทศไทย (IT 2010) ได้ให้ความสาคัญต่อบทบาทของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทีม่ ตี ่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสังคมไทยสู่สงั คม
แห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ ซึง่ แนวความคิดในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยสาหรับทุกกกระทรวง
ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ ใช้เป็ นแนวทางในการจัดทาหรือปรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้
สอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน (กระทรวงมหาดไทย. 2552:1)
ครม. มีมติ วันที่ 11 กันยายน 2550 ให้ขยายระยะเวลาในการบังคับใช้แผนแม่บท ฉบับที่ 1 ออกไปถึง พ.ศ. 2551
พร้อมมอบหมายให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสานงานบุคลากรของกระทรวงเข้าจัดทาแผนแม่บท ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย
แผนแม่บทเทคโนโลยีและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ถือเป็ นแผนประสานงานระดับชาติทม่ี สี าระสาคัญ
ควบคู่ไปกับการกาหนดนโยบายใหม่และการปรับให้มจี ุดเน้นในบางเรื่องทีเ่ ด่นชัดเพื่อตอบรับการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
สังคม อันจะช่วยนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามทีก่ าหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทีส่ ุด
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552-2556 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2553 เพื่อตอบสนองความต้องการเชิงนโยบายและการพัฒนาเพื่อตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย ทีม่ ุ่งเน้นการ
“บาบัดทุกข์ บารุงสุข” แก่ปวงประชาชนชาวไทย โดยมีสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็ นองค์กรหลักในการบูรณาการบริหารจัดการ
ของกระทรวงมหาดไทย
ในทานองเดียวกันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มี 2 บทบาท เช่นเดียวกับ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ลดระดับลงมาเป็ นระดับกรมและกองในภารกิจด้าน ICT โดยบทบาทระดับกรมได้ผลักดันให้เกิดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552-2556 ดังกล่าวข้างต้น พร้อมทัง้ มุ่งแก้ไขส่วนทีย่ งั เป็ น
จุดอ่อนของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ในการพัฒนาตามภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย สถาบัน สานัก ศูนย์ กอง และหน่วยงานเทียบเท่าในสังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียนจังหวัด
มหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
2.เพื่อศึกษาผลการทดลองในใช้หลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากร
งานทะเบียนราษฏร จังหวัดมหาสารคาม
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2.วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนราษฎรภายในจังหวัดมหาสารคาม
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนราษฎรภายในจังหวัดมหาสารคามจานวน 30 คน โดยวิธกี ารสุ่มอย่าง
ง่ายด้วยวิธจี บั ฉลากโดยมีจานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน สานักทะเบียนละ 2 คน
2.2 เนื้อหาการอบรม
2.2.1 ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ส่วนประกอบของ iPad 2
2.2.3 วิธกี ารใช้งาน iPad 2
2.2.4 การใช้แอพพลิเคชัน่
1) การตัง้ ค่าการใช้งาน
2) การถ่ายรูป และวีดโี อ
3) การใช้งาน iTunes
4) การใช้งาน Safari
5) ดูหนัง ฟงั เพลง
2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการ
2.3.1.หลักสูตรการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT
ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม
2.3.2 แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม
2.3.3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนา
์
ศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม
2.3.4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อหลักสูตรการอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์ 2551:
143-151)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.50 - 5.00 หมายความว่า
มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.50 - 4.49 หมายความว่า
มาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.50 - 3.49 หมายความว่า
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.50 - 2.49 หมายความว่า
น้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 - 1.49 หมายความว่า
น้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 สถิติ t-test โดยในการวิเคราะห์จะนาค่า t ทีค่ านวณได้ไปเปรียบเทียบกับค่า t ในตาราง
2.5 ระยะเวลา ช่วงเวลาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลด้าน ICT แผนแม่บทเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กระทรวงมหาดไทย การฝึกอบรมหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม กาหนดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง การพัฒนาหลักสูตรตาม
ขัน้ ตอน ADDLE MODEL งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้แก่ การสร้างคู่มอื แบบทดสอบ แบบความพึงพอใจ
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อ.ธวัชชัย สหพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
2) อ.นราธิป ทองปาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3) อ.นรากร ศรีวาปี ผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสูตรและการสอน
4) อ.วิญญู อุตระ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวัดและประเมินผล
5) อ.ทองชัย ภูตะลุน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านงานวิจยั
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2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9

ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
ทดลองใช้กบั นาร่อง (tryout) จานวน 30 คน
ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริงจานวน 30 คน
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตร
3.1.1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดให้มรี ะยะเวลาการอบรม 1 วัน โดยมีเนื้อหาและระยะเวลาการ
อบรมดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาในการอบรม
เวลา
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่
2 ชัวโมง
่
1 ชัวโมง
่

เนื้อหาการจัดอบรม
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
ส่วนประกอบของ iPad 2
วิธใี ช้งานเบื้องต้น iPad 2
การใช้งานแอพพลิเคชัน่ ได้แก่ การตัง้ ค่าการใช้งาน การถ่ายรูป และวีดโี อ การใช้งาน iTunes การใช้งาน Safari ดู
หนัง ฟงั เพลง
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต

รูปภาพที่ 1 ผูศ้ กึ ษาได้ทดลองอบรมกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การ
พัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม ผลการประเมินวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความคิดเห็น
ผลการประเมิน
S.D
ระดับ

รายการ
1.ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
1.1ความสมบูรณ์ของวัตถุประสงค์
1.2 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.4 ความเหมาะสมของลาดับขัน้ ในการนาเสนอเนื้อหา
1.5 ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
1.6 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความรูข้ องผูอ้ บรม
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
2.ด้านภาพ ด้านตัวอักษร และภาษา
2.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ประกอบ
2.2 ขนาดของภาพทีใ่ ช้ประกอบการอบรม
2.3 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ ช้ประกอบการอบรม
2.4 ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้
2.5 ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการนาเสนอ
2.6 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ในการนาเสนอ
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
3. ด้านการจัดการ/การดาเนินการอบรม
3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม
3.2 ความชัดเจนของคาอธิบายในเนื้อหาการอบรม
3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการอบรม
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

4.80
4.80
4.60
4.60
4.40
4.40
4.57

0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.55
0.5

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.40
4.40
4.80
4.60
4.40
4.60
4.53

0.55
0.55
0.45
0.55
0.55
0.55
0.51

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.80
5.00
5.00
4.93
4.63

0.45
0
0
0.26
0.49

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรม เพื่อ
พัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของบุคลากรงานทะเบียนจังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ในภาพรวมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ( = 4.63, S.D. = 0.49 ) และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 1) ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็น
โดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.57 และค่า S.D. เท่ากับ 0.50 2) ด้านภาพ ด้านอักษรและภาษา ผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.53 และค่า S.D. เท่ากับ 0.51 3)ด้านการจัดการ/การดาเนินการอบรม
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า เท่ากับ 4.93 และค่า S.D. เท่ากับ 0.26
3.2 ผลการทดลองใช้งานหลักสูตรอบรม
3.2.1 ด้านความรู้ ผูศ้ กึ ษาได้นาหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจานวน 30 คน ในช่วงระหว่าง
การอบรมผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการทดสอบความรูค้ วามสามารถก่อนการอบรมและทดสอบความรูค้ วามสามารถหลังการอบรม จากนัน้ นาข้อมูล
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมอบรม ผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนการอบรมและหลังการอบรม
คะแนนทดสอบ
จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม
คะแนนเฉลีย่
t-test
คะแนนก่อนการอบรม
30 คน
8.13
29.88
คะแนนหลังการอบรม
30 คน
26.33
ทีร่ ะดับนัยสาคัญ = .05
จากตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ของผูเ้ ข้ารับการอบรม ก่อนการอบรมและหลังการอบรมแตกต่างกันเนื่องจากค่าสถิติ t-test
(29.88 ) มีค่ามากกว่า t (ตามตาราง t, 29 , .05 ) = 1.699 โดยคะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( = 26.33) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเข้ารับ
การอบรม ( = 8.13) สรุปได้วา่ ผลการทดสอบความรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้าอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
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3.2.2 ด้านความพึงพอใจ หลังจากทดลองใช้หลักสูตรอบรมเรียบร้อยแล้ว ผูศ้ กึ ษาได้ประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการประเมินสรุปได้ดงั ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการศึกษาความพึงพอใจ
ผลการประเมิน
รายการ
S.D
ระดับ
1.ด้านความเหมาะสมกับการอบรม
1.1ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ประกอบ
4.57
0.50
พึงพอใจมาก
1.2 ความน่าสนใจของภาพทีใ่ ช้ประกอบการอบรม
4.37
0.72
พึงพอใจมาก
1.3 ความถูกต้องและความชัดเจนของภาษาทีใ่ ช้
4.60
0.56
พึงพอใจมาก
1.4 ความเหมาะสมของภาพทีใ่ ช้ในการนาเสนอ
4.53
0.63
พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.40
0.67
พึงพอใจมาก
2.ด้านเนื้อหาในการอบรม
2.1 ความเหมาะสมของลาดับขัน้ ในการนาเสนอเนื้อหา
4
0.71
พึงพอใจมาก
2.2 ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในแต่ละเรื่อง
4.33
0.61
พึงพอใจมาก
2.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากับระดับความรูข้ องผูอ้ บรม
4.20
0.84
พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.23
0.73
พึงพอใจมาก
3.ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม
3.1 ความน่าสนใจของการออกแบบการอบรม
4.00
0.71
พึงพอใจมาก
3.2 ความชัดเจนของคาอธิบายในเนื้อหาการอบรม
4.20
0.84
พึงพอใจมาก
3.3 ความสะดวกสบายของสถานทีท่ ใ่ี ช้ในการอบรม
4.37
0.72
พึงพอใจมาก
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.27
0.78
พึงพอใจมาก
จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจผูเ้ ข้าอบรม พบว่าผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
( = 4.30 , S.D =0.73) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก ( = 4.40 , S.D .= 0.67) ด้านเนื้อหาในการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.23,S.D.
= 0.73) ด้านความพึงพอใจต่อการอบรม ผูเ้ ข้าอบรมส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( = 4.27, S.D.= 0.78)

4.สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICTบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้
คอมพิวเตอร์พกพา (tablet) เป็ นหลักสูตรที่มคี ุณภาพ เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญและมีความพึงพอใจในระดับมาก ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะว่า ในการดาเนินการพัฒนาผู้ วจิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาและ
ความต้องการ ของบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฏร จังหวัดมหาสารคาม จากการสอบถามและการสนทนากลุ่มย่อยของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อให้
ได้หลักสูตรสอดคล้องและตรงตามความต้องการของบุคลากรด้านงานทะเบียนราษฏร จังหวัดมหาสารคาม จึงส่งผลให้งานวิจยั เป็ นไปตาม
จุดประสงค์ทก่ี าหนด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สักรินทร์ อยู่ผอ่ ง (2550 : 102) ได้วจิ ยั เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการ
สอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สาหรับวิชาชีพสาขาช่างอุตสหกรรม โดยใช้นกั ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมผูเ้ รียนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สามารถนาไปใช้ในการฝึกอบรม ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้จากผลการประเมินเนื้อหาและหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด และผลการประเมินความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด สรุปได้วา่ รูปแบบของการฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สาหรับ
วิชาชีพสาขาช่างอุตสหกรรม มีประสิทธิภาพตรงตามสมมติฐานที่ตงั ้ ไว้
ในการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICTบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(tablet) จากผลการศึกษาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1.คุณภาพของหลักสูตรที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในระดับเหมาะสมมาก ( เท่ากับ
4.63 ,S.D. เท่ากับ 0.49 ) แสดงว่าหลักสูตรอบรมเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
ICT ของบุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้
มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1 ซึง่
สอดคล้องกับ นราธิป ทองปาน (2554 : 86) เรื่องรูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีว่ า่ มีความถูกต้องของข้อมูล มีความเหมาะสมของภาพ มีความเป็ นปจั จุปนั ความทันสมัย มีความเข้าใจง่ายต่อการเรียนรู้
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2.คะแนนค่าเฉลีย่ หลังอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั เฉลิม
ชัย วิโรจน์วรรณ (2550:147) เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบารุงรักษาและแก้ไขปญั หาการใช้คอมพิวเตอร์
3.ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมโดยใช้หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูอ้ บรมทีเ่ ข้ารับการอบรม
ทีม่ ตี ่อรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรอบรมด้วยคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ของ
บุคลากรงานทะเบียน จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( เท่ากับ 4.30 , S.D. เท่ากับ 0.73 ) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ซึง่ สอดคล้องกับ พิสุทธา อารีราษฏร์ (2548 : 165) การพัฒนารูปแบบกระบวนการ
ปฏิรปู การเรียนรูโ้ ดยอาศัยคอมพิวเตอร์ สรุปได้วา่ ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ ในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์
นักวิจยั และประชาชนชนทัวไป
่ เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อมูลต่าง ๆ มีความชัดเจน ถูกต้อง เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้อง
กัน ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มีการจัดหมวดหมู่ทาให้เข้าใจง่าย การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มีความต่อเนื่อง ปริมาณ
ของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ

5.ประกาศคุณูประการ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องจนสมบูรณ์จาก ผศ.
ดร. วรปภา อารีราษฏ์ และ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ อ.ธวัชชัย สหพงษ์ , อ.นราธิป ทองปาน , อ.นรากร ศรีวาปี , อ.วิญญู อุตระ อ.ทองชัย ภูตะลุน
, อ.อภิดา รุณวาทย์ ทีก่ รุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และขอบพระคุณคณะผูเ้ ข้าอบรมเจ้าหน้าทีง่ านทะเบียน
ทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้การช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทาการวิจยั มาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีในการวิจยั ครัง้ นี้ขอมอบและอุทศิ ต่อผูม้ พี ระคุณทุก ๆ ท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาต่อไป
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ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2554.
[4] สักรินทร์ อยู่ผอ่ ง. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการทาแผนการสอนทีใ่ ช้ส่อื เคลื่อนไหว สาหรับวิชาชีพสาขาช่างอุตสาหกรรม.
วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิจยั และพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ,2550.
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การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
เรือ่ ง ครูภมู ิ ปัญญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
Pinyapat Kanjuck, Asst.Prof.Dr. Tharach Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University,THAILAND
(e-mail : karisazy@hotmail.com)

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตร
พอเพียงให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู ร
พอเพียงให้มคี ุณภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์
สูตรพอเพียง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภูมิ
ั
ปญญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง โดยวิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง 2) องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง 3) แบบประเมินแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมัก
อาหารสัตว์สตู รพอเพียง 4) แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู ร
พอเพียง 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู ร
พอเพียง สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง
อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( X = 4.61, S.D.= 0.54) 2.การพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ิ
ปญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงอยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.56, S.D.= 0. 66) 3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียงอยู่ระดับพึงพอใจมาก ( 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 webbased learning resources under the mentioned title was acceptable, as X was more than 3.5 and S.D. was not more than 1)
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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. บทนา
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 1 มาตรา 9 (6)
ได้กาหนดไว้วา่ การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยดึ หลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และหมวด 4 มาตรา 25
ได้กาหนดไว้วา่ รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอ
ศิลป์สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งเรียนรูข้ องครูภมู ิ
ปญั ญา แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ การระดมทรัพยากรท้องถิน่ จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีช่ มุ ชนเข้ามา
มีส่วนร่วม เพราะสถาบันการศึกษาอยู่ร่วมกับชุมชนมาช้านาน ได้อาศัยซึง่ กันและกันมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนให้รู้ จกั
ใฝร่ ใู้ ฝเ่ รียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (นิคม ชมภูหลง. 2545: 3–4) ดังนัน้ การเรียนรูจ้ งึ สามารถเกิดขึน้ ได้ตลอดเวลาทัง้ ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญมาก ซึง่ เทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับการจัดเก็บ การประมวลผล การนาเสนอผล และการ
สืบค้นสารสนเทศด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมทีท่ นั สมัยจึงเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการติดต่อผ่าน
เครือข่ายทีค่ รอบคลุมทัวโลก
่
ด้วยเหตุน้ที าให้อนิ เทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสาคัญ เนื่องจากอินเทอร์เน็ ตเป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
ทีค่ รอบครุมเครือข่ายย่อยทัวโลกสามารถเชื
่
อ่ มเข้าด้วยกัน โดยใช้มาตรฐานเดียวกันในการติดต่อสื่อสาร อินเทอร์เน็ตจึงเป็ นแหล่งสารสนเทศ
สาคัญสาหรับบุคคลในทุกวงการและทุกสาขาอาชีพสามารถค้นคว้าข้อมูลทีส่ นใจได้ทนั ที หรือแม้แต่การรับรูข้ า่ วสารที่ทนั สมัยทัวโลก
่
และ
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลก็สามารถตอบโต้กนั ได้สะดวกรวดเร็ว (กิดานันท์ มลิทอง. 2543 : 314-315) จากความสามารถดังกล่าว
จึงก่อให้เกิดการเชือ่ มโยงของกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมการเมืองและการศึกษาองค์กร รัฐบาล หน่ วยงานธุรกิจเอกชนให้
สามารถทาการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้ทวโลก”
ั่
โดยมุ่งเน้นให้มกี ารเรียนรูท้ เ่ี กิดจากการปฏิบตั จิ ริงใน
สภาพแวดล้อมจริง โดยมีฐานความเชือ่ ว่าจะทาให้ผเู้ รียนมีความรู้ และทัศนคติทด่ี ตี ่อสภาพแวดล้อม รักถิน่ ฐาน สามารถสืบทอดความรูจ้ าก
บรรพบุรุษ เป็ นการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ทิ ก่ี ่อให้เกิดทักษะ และนาไปสู่การประกอบอาชีพได้ ซึง่ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านเป็ นองค์คุณหนึ่งในการ
สร้างความเป็ นปึ กแผ่นมันคง
่ สร้างศักดิศรี
์ และเกียรติภมู ติ ่อสังคมไทย ทาให้บรรพชนดารงชีวติ ตามวิถไี ทยด้วยความสงบสุขและยาวนานแต่
ปจั จุบนั ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านกาลังจะเสื่อมสูญไปตามการหน้าที่ โดยพลวัตรทางสังคมจากกระแสแห่งโลกาภิวตั น์ ทาให้สภาพของสังคมเกิด
การเปลีย่ นแปลง วิถชี วี ติ ของคนไทยก็ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
ในสภาพของสังคมไทยทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงไป เนื่องจากกระแสโลกาภิวตั น์ ส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนในสังคมเป็ นอย่างยิง่
โดยเฉพาะระบบความคิด การดาเนินชีวติ ทีอ่ ยู่ภายใต้การใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง ซึง่ ไม่ได้เกิดจากภูมปิ ญั ญาหรือองค์ความรูข้ องตนเองต้องอาศัย
ภูมปิ ญั ญาจากตะวันตกทาให้มพี ฤติกรรมเลียนแบบตะวันตก ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านและความเป็ นไทยถูกละเลย เห็นได้จากการสนับสนุนสินค้า
จากต่างประเทศว่าเป็ นของมีรสนิยมเลิศหรูและทันสมัย อิทธิพลจากการเปลีย่ นแปลงส่งผลกระทบต่อคนชนบทและในเมือง จากงานวิจยั ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ พบว่า ปญั หาด้านภูมปิ ญั ญาไทยทีส่ าคัญทีส่ ุด คือ ภูมปิ ญั ญาไทยได้สญ
ู หายไปจากสังคมเป็ น
จานวนมาก โดยละเลยภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรุษที่ได้สะสมศักยภาพของชุมชนควรได้รบั สิทธิทจ่ี ะกาหนดวิถที างพัฒนาของตนเอง (อรสุดา
เจริญรัถ. 2543 : 16)
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรูค้ รูภมู ปิ ญั ญาและความสาคัญของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึง่ ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญก่อให้เกิดการ
เชือ่ มโยงของกิจกรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จึงเป็ นแหล่งสารสนเทศสาคัญสาหรับบุค คลในทุกวงการและทุกสาขาอาชีพสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลทีส่ นใจได้ทนั ที และเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีต่ ระหนักถึง
ความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ซึง่ ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่างๆใน
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ทอ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นต้น (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50) จากปญั หาที่แหล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง ของนาย
สุนนั มิทะลา เนื่องจากเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถได้นาเอาเทคโนโลยีพน้ื บ้านที่ได้รบั สืบทอดมาจากบรรพบุรุษและจากการศึกษาดูงาน
เกีย่ วกับวิธกี ารทาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงถ่ายทอดให้เกษตรกรเครือข่ายและผูท้ ส่ี นใจเข้ามาศึกษาดูงานในแหล่งการเรียนรู้ ได้เป็ น
อย่างดีเพื่อนาส่งขึน้ เว็บไซต์เผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา
ผูว้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการดาเนินงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์และ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรูใ้ ห้ดารงอยู่พฒ
ั นายังยื
่ นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง

2.วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากร คือ ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง ของนายสุนนั มิทะลา ตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัด
กาฬสินธุ์
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมัก
อาหารสัตว์สตู รพอเพียง โดยวิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน
2.2 ขอบเขตการเรียนรู้
ประกอบไปด้วยเนื้อหาแหล่งการเรียนรู้ องค์ความรูท้ งั ้ หมด 6 เรื่อง ได้แก่ 1.แนวคิดการทาเกษตรแบบพอเพียง 2.น้าหมักอาหารสัตว์
สูตรพอเพียง 3.การเลีย้ งไก่งวง 4.การเลีย้ งหมูป่า 5.การเลีย้ งกระบือ 6.การเลีย้ งไก่พน้ื บ้าน
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง
2.3.2 องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง
2.3.3 แบบประเมินแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
2.3.4 แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง
2.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท่มี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหาร
สัตว์สตู รพอเพียง
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 ค่าเฉลีย่ (Mean)
2.4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.5 ระยะเวลา
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 โดยทาการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1. แหล่งการเรียนรู้ 2.เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3.
หลักการออกแบบเว็บไซต์ 4.ครูภมู ปิ ญั ญา 5.สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 6.หลักการประเมิน 7.ทฤษฎีความพึงพอใจ 8.
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและพัฒนาองค์ความรูข้ น้ึ สู่เว็บไซต์
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายวีระพนธ์ ภานุรกั ษ์, นางสาวอภิดา รุณวาทย์
นายธวัชชัย สหพงษ์, นายนราธิป ทองปาน, นายกีรติ ทองเนตร
2.6.5 ประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสุนนั มิทะลา, นายทองบ่ ยุบุญชิต,นายสุธรรม
มูลเสนา,นายทรงเดช ก้อนวิมล, นายวิศษิ ฎ์ วิรุฬพัฒน์

3.ผลการพัฒนา
3.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
3.1.1. องค์ประกอบของเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ มีองค์ประกอบ ทัง้ หมด 4 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนหัวเว็บไซต์ เป็ นส่วนทีแ่ สดงชือ่ เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหาร
สัตว์สตู รพอเพียง ประกอบด้วยตราราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป้ายแหล่งเรียนรู้และรูปภาพพ่อสุนนั มิทะลา
2) ส่วนรายการเมนูดา้ นซ้าย เป็ นรายการเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็ นมา และหัวข้อหลักขององค์ความรู้
3) รายการเมนูดา้ นขวา เป็ นพืน้ ทีแ่ สดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็กสาหรับเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ทน่ี ่าสนใจ
4) รายการเมนูตรงกลาง เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับแสดงข้อมูลและข่าวประกาศต่าง ๆ ของแหล่งการเรียนรู้

989

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
การประเมินคุณภาพเว็บไซต์ประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ปรากฏดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับการประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ
1. ด้านประสิ ทธิ ภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
1.2 ความถูกต้องของระบบการเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายนอก
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
2. ด้านประสิ ทธิ ผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศที่นาเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ
2.3 ความเหมาะสมของภาพและกิจกรรมที่นาเสนอ
2.4 ความเหมาะสมของวีดทิ ศั น์ทน่ี าเสนอ
2.5 ความเหมาะสมของการเชือ่ มโยงเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
3. ด้านความเหมาะสมต่ อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั / ความทันสมัยของการนาเสนอสารสนเทศ
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศที่นาเสนอ
3.3 คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ
3.4 ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
คะแนนเฉลี่ยทัง้ หมด
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X

ผลการประเมิ น
S.D
ระดับคุณภาพ

4.60
4.80
4.20
4.40
4.00
4.40

0.55
0.45
0.84
0.55
0.00
0.58

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.80
4.60
4.80
4.80
4.80
4.76

0.45
0.55
0.45
0.45
0.45
0.44

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.60
4.60
4.80
4.60
4.80
4.68
4.61

0.55
0.55
0.45
0.55
0.45
0.48
0.52

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมัก
อาหารสัตว์สตู รพอเพียงประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ X = 4.61 และ S.D. = 0.52 เมื่อ
พิจารณาระดับการประเมินรายด้านพบว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด มี 2 ด้านคือ ด้านประสิทธิผลของ
( X = 4. 76) และด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ( X = 4.68) ส่วนด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.40)
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูป้ ระเมินโดยผูร้ ู้ จานวน 5 คน ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยปราชญ์ชาวบ้าน
รายการ
X
4.80
4.20
4.40
4.60
4.60
5.00
4.40
4.80
4.80
4.00
4.56

1. ความถูกต้องของเนื้อหาองค์ความรู้
2. ความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสือ
3. ความเหมาะสมของขนาดรูปภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
4. ความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
5. ความเหมาะสมของสื่อวิดทิ ศั น์ (Video)
6. ความเหมาะสมของสื่อทีน่ าเสนอ (Powerpoint)
7. ความทันสมัยของสื่อที่พฒ
ั นาขึน้
8. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อองค์ความรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
10. ความสะดวกในการใช้ส่อื ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
คะแนนเฉลี่ยทัง้ หมด

ผลการประเมิ น
S.D.
ระดับคุณภาพ
0.45
มากทีส่ ุด
0.45
มาก
0.55
มาก
0.55
มากทีส่ ุด
0.55
มากทีส่ ุด
0. 00
มากทีส่ ุด
0.55
มาก
0.45
มากทีส่ ุด
0.45
มากทีส่ ุด
0.71
มาก
0.54
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 5 คน ทีเ่ ข้าประเมินเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียงโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( X = 4.56 , S.D.
= 0.54 )
3.2 ผลการทดลองใช้
ผูว้ จิ ยั ได้นาเว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจ ทีม่ ตี ่อ
แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง ได้ดงั ผลทีแ่ สดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งการเรียนรูค้ รูภมู ปิ ญั ญา
รายการ
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4. การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5. มีการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
6. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
7. เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
8. เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
9. เป็ นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจยั ได้
10. มีประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และประชาชน
11. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
12. ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
13. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
14. ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
15. ความถูกต้องในการเชือ่ มโยงหน้าเว็บเพจ
คะแนนเฉลี่ยทัง้ หมด

991

X

4.53
4.70
4.33
4.13
4.17
4.27
4.47
4.70
4.77
4.63
3.63
4.40
3.63
3.93
4.87
4.34

ผลการประเมิ น
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
0.51
มากทีส่ ุด
0.47
มากทีส่ ุด
0.71
มาก
0.68
มาก
0.65
มาก
0.74
มาก
0.51
มาก
0.47
มากทีส่ ุด
0.43
มากทีส่ ุด
0.49
มากทีส่ ุด
0.49
มาก
0.50
มาก
0.56
มาก
0.58
มาก
0.35
มากทีส่ ุด
0.66
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้า
หมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.34 ,S.D. = 0.66 )
4. สรุปและอภิ ปรายผล
การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา
แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียงให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ อง
แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียงให้มคี ุณภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ( X = 4.61, S.D.= 0.54)
2. การพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียงอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก ( X = 4.56, S.D.= 0. 66)
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูค้ รูภมู ปิ ญั ญา : น้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ( X = 4.34, S.D.= 0.66)
อภิ ปรายผล
1. จากผลการพัฒนา ได้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สูตรพอเพียง
1.1 ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผเู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก แสดงว่าเนื้อหาของแหล่งการเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ทส่ี ามารถเผยแพร่ได้ อีกทัง้ ยังมีประโยชน์ในด้านการให้ความรู้ มีการนาเสนอสื่อ/สารสนเทศที่
หลากหลาย ความถูกต้องของระบบการเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายนอก ความง่ายในการเรียกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล ความเร็วในการนาเสนอ
สื่อและองค์ความรู้ ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ (2548 : 98100) การศึกษาค้นคว้าอิสระของ พรรณทิพา หัวหนองหาร (2547 : 64-69) พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากต่อการแสดงผลของ
ฐานข้อมูลสามารถแสดงผลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ด้านผลการแสดงผล ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ข้อมูลมีความเหมาะสม และเป็ นปจั จุบนั
1.2 ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์ผเู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศที่
นาเสนอ มีความเหมาะสมของสื่อทีน่ าเสนอมีความเหมาะสมของภาพและกิจกรรม มีความเหมาะสมของวีดทิ ศั น์ทน่ี าเสนอ มีความเหมาะสม
ของการเชือ่ มโยงเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติ ภักดีวฒ
ั นะกุล และทวีศกั ดิ ์ กาญจนสุวรรณ (2547 : 258-271)
กล่าวว่า โครงสร้าง รูปแบบและการจัดวางองค์ประกอบต่างๆโดยรวม ภายในเว็บไซต์ทเ่ี หมาะสมจะช่วยสื่อความหมายให้ง่ายต่อการรับรูแ้ ละ
สามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างทัวถึ
่ ง เช่นเดียวกับการจัดหน้าร้านทัวไป
่ เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น เนื้อหาหรือเว็บ เพจทีน่ าเสนอ ไม่ควรเป็ น
ข้อความเพียงอย่างเดียว ควรมีการผสมผสานระหว่างข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็ นสื่อปฎิสมั พันธ์กบั ลูก ค้า
นอกจากนี้ เนื้อหาทีน่ าเสนอจะต้องมีความชัดเจน เป็ นระเบียบ ถูกต้อง สวยงามและเป็ นปจั จุบนั
1.3 ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรูข้ องเว็บไซต์ผเู้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีความเป็ นปจั จุบนั /
ความทันสมัยของการนาเสนอสารสนเทศ มีความน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
มีคุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ มีความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจิตรา วิชาช่าง (2544 :
บทคัดย่อ) พบว่า ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมีความคิดเห็นต่อการออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ 1) ด้านเนื้อหา คือ เนื้อหามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความถูกต้อง และครอบคลุมเนื้อหาตามลาดับ 2) ด้านการออกแบบ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตมีความคิดเห็นด้านเทคนิคการผลิต คือ
ตัวอักษรใช้มคี วามชัดเจน รูปภาพมีความสอดคล้อง กับเนื้อหาการเชือ่ มโยงจากข้อความมีความถูกต้องเหมาะสม ด้านโครงสร้างเว็บเพจมี
ความสวยงาม ตามลาดับ 3) ด้านการเข้าถึงข้อมูล ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ต คือ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บและความเร็วในการ
โหลดข้อมูล และ 4) ด้านประโยชน์และคุณค่า คือ ผูใ้ ช้อนิ เทอร์เน็ตได้รบั ความรูเ้ พิม่ เติมจากข้อมูลบนเว็บและข้อมูลที่ได้รบั มีประโยชน์ต่อ
ผูใ้ ช้
2. จากผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์
สูตรพอเพียง สรุปได้วา่ มีระดับพึงพอใจมากที่สุด มีความถูกต้องของเนื้อหาองค์ความรูท้ ่พี ฒ
ั นาขึน้ มีความถูกต้องเหมาะสมกับการพัฒนา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) มีความเหมาะสมของสื่อวีดทิ ศั น์ (Video) ความเหมาะสมของสื่อ
ทีน่ าเสนอ (Powerpoint) มีความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมีความพึงพอใจมากในเรื่อง ความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสือ ความ
เหมาะสมของขนาดรูปภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ มีความทันสมัยของสื่อที่พฒ
ั นาขึน้ มีความสะดวกในการใช้ส่อื ที่พฒ
ั นาขึน้ ตามลาดับ ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดิแอสซ์ (Diaz. 2003 : Web Site) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา
พบว่าสิง่ ทีค่ วรคานึงในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษานัน้ ควรประกอบด้วยองค์ประกอบกว้าง ๆ 2 ด้าน คือ ความสามารถใน
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การให้ประโยชน์อย่างเต็มที่ทางด้านการศึกษา เช่น ความสมบูรณ์ของเนื้อหาขอบเขต การจูงใจ ประเภทของกิจกรรม การควบคุมการศึกษา
และด้านทีส่ องคือ ด้านการออกแบบหน้าจอสาหรับผูใ้ ช้ เช่น ความสวยงาม ความสอดคล้อง เป็ นต้น
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้ าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงมีระดับ
พึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด ในด้านความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ ทัง้ ยังมีประโยชน์ต่อ
นักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และประชาชนเป็ นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจยั ได้เนื้อหา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มีความถูกต้องในการเชือ่ มโยงหน้าเว็บเพจ เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมาก ในด้านความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสือ ความเหมาะสมของเนื้อหากับรูปภาพความสะดวกในการ
ค้นหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่ าสนใจ มีการปรับปรุงอยู่เสมอ มีการจัดลาดับ
เนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน ซึง่ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพเป็ นที่น่าพึงพอใจของผูใ้ ช้ อีกทัง้ ยังมีประโยชน์ในด้าน
การให้ความรู้ มีความรวดเร็วในการโหลดข้อมูลซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของวศิณ ชูประยูร (2531 : 121) : โสภณ เสือแก้ว(2542 : 59) ที่
วิจยั พบว่าการออกแบบทีด่ จี ะทาให้ได้ขอ้ มูลตรงตามความต้องการเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจในอันดับนึง 1 ความเร็วใน
การเชือ่ มโยงข้อมูลเนื่องจากสามารถเชือ่ มโยงได้รวดเร็ว ทันความต้องการ
5. ประกาศคุณูประการ
ขอขอบพระคุณอาจารย์ทป่ี รึกษา ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ที่ได้แนะนาแนวทางให้ความรู้ ให้คาปรึกษาด้วยดีมา
ตลอด

ขอกราบขอบพระคุณ นายสุนนั มิทะลา ครูภูมปิ ญั ญาหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียงและกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลหนองตอก
แป้นทีใ่ ห้ขอ้ มูลและองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการวิจยั ขอบพระคุณ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์, อาจารย์อภิดา รุณวาทย์, อาจารย์นราทิป ทอง
ปาน, อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์, อาจารย์กรี ติ ทองเนตร ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั และขอบพระคุณกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างทีส่ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาน้าหมักอาหารสัตว์สตู รพอเพียง
จานวน 30 คน ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้การช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการค้นคว้าอิส ระมาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีในการค้นคว้าอิสระครัง้ นี้ขอมอบและอุทศิ ต่อผูม้ พี ระคุณทุกๆท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาต่อไป
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การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
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ABSTRACT
การวิจัยครัง้ นีเ้ ปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุเพื่อ พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ีตอการเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กลุมตัวอยาง ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองปาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง
เครื่องมือที่ใช คือสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจc วิเคราะหขอมูลดวยสถิติคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช t-test แบบ
Dependent Samples
ผลการวิจัยพบวา สื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคุณภาพของสื่ออยูในระดับเหมาะสมมากที่สดุ
มีประสิทธิภาพ 86.48/83.61 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD
อยูในระดับมากที่สดุ

KEYWORDS: สื่ออิเล็กทรอนิกส เทคนิค STAD การเรียนรูแบบรวมมือ

Multimedia Development on the Topic of “Fractions”
by Using STAD Collaborative Learning Method for 7th Grade Students
Lamul Boonpa , Asst. Prof. Dr.Worapapha Arreerard.
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND.
Lunlawong15@hotmail.com

ABSTRACT
th

The objectives of this experimental research were to develop the multimedia learning program on the topic of “Fractions” for 7
grade students by using STAD collaborative learning method , compare the students’ post-test and pre-test scores and to study the
th
student satisfaction. The sample subjects were twenty four 7 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
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุล
ทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปนพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติทจี่ ําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอด
ชีวิต โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ โดยมุงสงเสริมผูเรียนมีคุณธรรม
รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยีสามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
ไดอยางสันติ [1]
ปจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรถอื เปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทโดยตรงกับระบบการศึกษา โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถ
นําเสนอและแสดงผลดวยระบบสือ่ ตางๆทั้งในดานขอมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอและสามารถสรางระบบการมีปฏิสัมพันธแบบโตตอบ
ทําใหการเรียนรูยุคใหมประสบความสําเร็จดวยดี [10] ในปจจุบันนักการศึกษา และนักศึกษา ไดมีการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชใน
บทบาทเปนผูสอนอยางกวางขวาง[8] ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกสผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ อาทิ ขอความ (Text) ภาพนิ่ง (Image)
เสียง (Sound) วิดีทัศน (Video) และภาพเคลื่อนไหว(Animation) รวมเขาดวยกันเปนรูปแบบสื่อประสม(Multimedia) ชวยสรางแรงจูงใจกระตุนให
ผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น อีกทั้งเปนรูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนไดตลอดเวลาตามวามตองการ ไมจํากัด
สถานที่ เปนวิธีการเรียนรูที่มีความสําคัญผูเรียนจะเปนบุคคลที่มีความสามารถในการแสวงหาความรูดวยตนเองผูเรียนไดฝกทักษะการคนหา
ความรูและประมวลความรูดวยตนเอง ซึ่งอาจทกใหเกิดการตอยอดความรูใหม สรางองคความรูหรือความคิดใหม [5] ปจจุบันหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนไดเห็นความสําคัญในการสงเสริมการสรางสรรคและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากขึ้นอยางเปนรูปธรรม เชน การพัฒนา
สื่อคอมพิวเตอรรวมทั้งสือ่ อิเล็กทรอนิกส (Multimedia) ตลอดจนพัฒนาบทเรียนใหเหมาะสมกับสื่อดังกลาวบนพื้นฐานบริบทของสังคมไทยเพื่อ
กระตุนการเรียนรูใหเกิดความสนุกสนานหลากหลายและกวางขวาง [13]
วิธีการกระตุน ใหนักเรียนเกิดการเรียนรูที่เหมาะสมและสําคัญอีกอยางหนึง่ ก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับแนวทางการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) โดยใชเทคนิค
STAD พบวาเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหวางทักษะของการอยูรวมกันในสังคม และทักษะดานเนื้อหาวิชาการ
ตางๆเปนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง(Student Centered) ซึ่งมีแนวคิดหรือความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ 1) การพึ่งพาและ
เกื้อกูลกัน 2) การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด 3) ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละกลุม 4) การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย 5) การเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (Group process) ทําใหเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น
ดังที่ สลาวิน [14] ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือ ซึ่งสรุปไดวา เปนการเรียนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4 คน นักเรียนมีความสามารถ
แตกตางกันไดทํางานรวมกัน มีการชวยเหลือกัน ปรึกษากันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อเปลีย่ นภาษาของครูมาเปนภาษาเด็ก
ทําใหเพื่อนรวมทีมเขาใจงายขึ้น มีเปาหมายรวมกันคือความสําเร็จของกลุม การเรียนแบบรวมมือเปนแนวคิด ที่จะชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวม
มากที่สุดและบรรลุตามวัตถุประสงคทกี่ ําหนดไว สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขนึ้
ผลการสํารวจสภาพของการจัดการเรียนการสอนของกลุมสาระเปนเบื้องตนพบวา มีปญหาดานสื่อการเรียนการสอน [2] เนื่องจาก
ขาดสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนรู และเพื่อใหนักเรียนไดใชในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง ผูศึกษาซึ่งเปนผูส อนโดยตรงพบวาผลจากการที่ขาด
สื่อดังกลาว ทําใหขาดความตอเนื่องในการเรียนรูของนักเรียน โดยที่นักเรียนไมสามารถทบทวนความรูที่เรียนผานมาได และไมสามารถศึกษาหา
ความรูใ หมหรือหัวขอใหมที่ตอเนื่องกันมาลวงหนาได ทําใหสงผลตอความรูความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้งนอกจากนี้ผลการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน พบวา นักเรียนมีศักยภาพในการเรียนรูที่แตกตางกัน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นเกณฑ
ระดับต่ํา ซึ่งเปนผลจากการขาดสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนรู ซึ่งสือ่ อิเล็กทรอนิกสเปนสื่อที่เหมาะสม นักเรียนสามารถศึกษา ทบทวนความรู
ไดดวยตนเองทั้งในเวลาเรียนและเวลาวาง ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจมากขึ้นสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตามเกณฑ 80/80
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนทีเ่ รียนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

2. วิธีการดําเนินการวิจัย
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1.1 ประชากรที่ใชในการทําการวิจัยในครัง้ นี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนในกลุม 13 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2554 จํานวน 3 โรงเรียน จํานวนนักเรียน 82 คน
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2.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบานหนองปาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จํานวน 1 หองเรียน รวมทั้งหมด 24 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพราะโรงเรียน
บานหนองปาน มีเครือ่ งคอมพิวเตอรพรอมใชงานเพียงพอ สื่อการเรียนวิชาคณิตศาสตรมีไมเพียงพอเหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรต่ํากวาโรงเรียน 2 โรงเรียนในกลุม
2.2 เนื้อหาการวิจัย
ดําเนินการวิจัย โดยใชเนื้อหาการเรียนรู เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 แบงเปนเนื้อหายอย 6 เรื่อง ดังนี้
2.2.1 ความหมายของเศษสวน
2.2.2 เศษสวนกับเสนจํานวน
2.2.3 เศษสวนที่เทากัน
2.2.4 การเปรียบเทียบเศษสวน
2.2.5 การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสวน
2.2.6 โจทยปญหาเศษสวน
2.3 เครื่องมือในการวิจัย
2.3.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึงสื่อที่พัฒนาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ประกอบดวยสื่องานนําเสนอพัฒนาดวยโปรแกรมไมโครซอฟท
เพาเวอรพอยท 2007 สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกสพัฒนาจากโปรแกรมเดสทอปออเทอร สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท และสื่อแอนิเมชั่น พัฒนาจาก
โปรแกรมมาโครมีเดียอะโดบีแฟรช
2.3.2 แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยยึดหลักขอประเมินตามโครงการ RMU – eDL ประกอบดวย เนื้อหา ดานสื่องานนําเสนอ
ดานเทคโนโลยีมัลติพอยท ดานหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดานสื่อภาพเคลื่อนไหว
2.3.3 แบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน โดยออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1
ฉบับ จํานวน 90 ขอ เพื่อใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูและระดับของพฤติกรรมที่ตอ งการวัด ใชจริง 30 ขอ
2.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ โดยพัฒนาแบบสอบถามความพึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธี
ของลิเคิรท
2.4 สถิติที่ใช
กระบวนการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการวิเคราะหขอมูลหลังจากสิ้นสุดการทดลอง โดยวิเคราะหความรูและความเขาใจของผูเรียน ดวยสถิติ
x , SD และ t – test แบบ dependent sample เพื่อวิเคราะหคุณภาพของสื่อเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นจากแบบประเมินผูเชี่ยวชาญ เปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียน และวิเคราะหความพึงพอใจ
ของผูเ รียนที่มีตอสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
2.5 ระยะเวลา ระหวางเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2555
2.6 ขั้นตอนดําเนินงาน
2.6.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรคณิตศาสตร
สื่ออิเล็กทรอนิกส การประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส การหาประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส ความพึงพอใจ รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD งานวิจัยที่เกี่ยวของ งานวิจัยในประเทศ และงานวิจัยตางประเทศ หลังจากนั้นไดดําเนินงานตามขั้นตอนวิธีระบบ ตามแนวทางของ
ADDIE ซึ่งมี 5 ขั้น ดังนี้
1) ขั้นการวิเคราะห เปนขั้นวางแผนหรือเตรียมการตาง ๆ โดยการรวบรวมขอมูล การกําหนดปญหา วิเคราะหสาเหตุของปญหา หัวขอ
ที่จะทําการวิจัย
2) ขั้นการออกแบบ (Design) กําหนดกรอบ โครงรางในการพัฒนาสือ่ การจัดการเรียนการสอนที่จะใชแกปญหา หรือพัฒนาผูเรียน
3) ขั้นการพัฒนา (Development) เปนขั้นที่นําสิ่งตาง ๆ ที่ไดออกแบบไวไปปรึกษาอาจารยทปี่ รึกษา และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4) ขั้นการทดลองใช (Implementation) นําสิง่ ตางๆ ในขอ 3) มาทดลองใช หาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ แลวนํา
สิ่งที่ไดไปใชจริง
5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําผลที่ไดจาการใชจริงมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปผล
2.6.2 การพัฒนาสือ่ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสตามลําดับขั้นตอนของ ADDIE Model คือ
1) ขั้นการวิเคราะหไดไดศกึ ษาเอกสาร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 หลักสูตรคณิตศาสตร หลักการออกแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2) ขั้นการออกแบบ ไดออกแบบโครงรางสื่อ 4 ประเภท คือ สื่องานนําเสนอ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท และ
สื่อแอนิเมชั่น นําโครงรางทีอ่ อกแบบไวไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและปรับปรุงแกไข
3) ขั้นการพัฒนา นําโครงรางสือ่ ทั้ง 4 ประเภทไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพสื่อ แลวแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา
4) ขั้นการทดลองใช (Implementation) เปนขั้นที่นําสื่อมาทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยนําไปทดลองแบบหนึ่งตอหนึง่ (One to
One Testing) กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากเด็กเกง ปานกลาง ออน ทําการทดลองทีละคนเพื่อหาความเหมาะสมและขอบกพรองของสื่อ
นําผลมาปรับปรุงแกไข หลังจากนั้นนําไปทดลองกับกลุมยอย (Small – group Testing) ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมออน
โดยมีอัตราสวน 3 : 3: 3 เพื่อหาขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ
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5) ขั้นการประเมินผล (Evaluation) นําสื่อที่ไดไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง ผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และสรุปผล
ผลการพัฒนาสือ่ ผูวิจัยไดพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดสอื่ จํานวน 4 ประเภท คือ สื่องานนําเสนอ สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีมัลติพอยท และสื่อแอนิเมชั่น ดังภาพ

สื่อ

สื่องานนําเสนอ
สื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส
สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท
สื่อแอนิเมชั่น
2.6.3 การนําไปหาคุณภาพและประสิทธิภาพ
1) นําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ดวยแบบประเมินคุณภาพ เกณฑเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญในงานนี้ ใชคาเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานไมเกิน 1.00 พิสุทธา อารีราษฎร
(2551)
2) นําสื่ออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นไปใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับกลุมตัวอยางจํานวน 24 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ตามเกณฑ E1/E2 ทั้งนี้ผูวิจัยไดตั้งเกณฑของ
ประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เทากับ 80/80 นําไปเทียบกับเกณฑ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ( 2528) ดังนี้
สูงกวาเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียน สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาเกินรอยละ 2.5 ขึ้นไป
เทากับเกณฑ เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียน เทากับหรือสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวมีคาไมเกินรอยละ 2.5
ต่ํากวาเกณฑเมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑแตไมต่ํากวารอยละ 2.5
โดยคา E1 จากรอยละของคะแนนระหวางเรียนของแตละเรื่อง และ E2 จากรอยละของคะแนนทีน่ ักเรียนสอบหลังเรียนครบทุกเนื้อหาแลว
2.6.4 ขั้นทดลอง เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบความรูทั้งกอนเรียน หลังเรียนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส นําสื่ออิเล็กทรอนิกสไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
จํานวน 24 คน ระหวางเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2555
2.6.5 ขั้นการศึกษาความพึงพอใจ หลังจากทดลองใชสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ผูวิจัยไดประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

3. ผลการวิจัย
3.1 สื่ออิเล็กทรอนิกส มีคุณภาพ ตามผลการประเมิน แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่อง เศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลการประเมิน
รายการ
S.D.
x
ดานเนื้อหา
5.00
0.00
สื่อนําเสนอ
4.80
0.41
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
4.87
0.35
สื่อมัลติพอยท
4.80
0.41
สื่อแอนิเมชั่น
4.77
0.43
คาเฉลี่ย
4.85
0.32

ระดับคุณภาพ
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นโดยเฉลี่ย สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผวู ิจัยสรางสรรคขนึ้ จํานวน 9 ชุด มีคุณภาพอยูในระดับเหมาะสมมาก
ที่สุด ( x  4.85 , S.D.  0.32)
3.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
จํานวน
นักเรียน
24

ผลรวมคะแนน
ระหวางเรียน(2160)X

ผลรวมคะแนน
ผลรวมX/A
ผลรวมY/A
E1
E2
หลังเรียน(720)Y
602
20.756
20.067
86.48
83.61
1868
จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส เมื่อนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน
พบวา มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.48 /83.61 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
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3.3 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน
S.D.
t-test
x
กอนเรียน
24
7.92
2.69
34.70
หลังเรียน
24
24.58
1.82
Df = 23
จากตารางที่ 3 พบวาผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x  24.58 , S.D.  1.82) ดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบ
รวมมือเทคนิค STAD สูงขึ้นกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( x  7.92 , S.D.  2.69) คา t คํานวณ เทากับ 34.70 ซึ่งมีคามากกวาคา t ตาราง เทากับ
1.714 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
3.4 ความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ ปรากฏผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือเทคนิค STAD
ผลการประเมิน
สื่ออิเล็กทรอนิกส
S.D.
ความพึงพอใจ
x
สื่องานนําเสนอ
4.81
0.44
มากที่สุด
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
4.76
0.53
มากที่สุด
สื่อเทคโนโลยีมัลติพอยท
4.68
0.47
มากที่สุด
สื่อแอนิเมชั่น
4.29
0.62
มาก
โดยรวม
4.64
0.52
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD
มีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x  4.64 , S.D.  0.52)

4. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องเศษสวน ประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
พบประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้
1. คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสทผี่ ศู ึกษาพัฒนาขึ้น ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x  0.85 , S.D. 
0.32) เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้นของ ADDIE โดยเนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
ไดออกแบบแบบประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส 5 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานสื่อนําเสนอ ดานสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ดานสื่อมัลติพอยท
และดานสื่อแอนิเมชั่น ในการประเมินสื่อที่สรางขึ้น จึงทําใหสื่ออิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาขึ้นมีคณ
ุ ภาพในระดับมากที่สุด ผลการวิจัยครั้งนี้
สอดคลองกับงานวิจัยของปยพร จตุรงค (2555) ไดทําการวิจัยการพัฒนาสื่อเล็กทรอนิกส โครงการ RMU eDL เรื่อง ขั้นตอนวิธกี ารเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอริ์เพือ่ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิกซอว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา สื่ออิเล็กทรอนิกส
มีคุณภาพอยูในระดับมาก (x  4.44 , S.D.  0.51) มะลิวัลย ศรีสารคาม (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักการทํางาน
ของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบการสอนรูปแบบซิปปา คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากที่สุด (x
 4.56 , S.D.  0.50) และประณต พายุบุตร (2554)ไดวิจัยการพัฒนาสือ่ เล็กทรอนิกสตามโครงการ RMU eDL เรื่อง การทําโครงงานเพื่อ
สรางสรรคชิ้นงานดวยโปรแกรม PowerPoint 2007 ประกอบการจัดการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา
คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับเหมาะมากที่สุด (x  4.73 , S.D.  0.45)
2. ประสิทธิภาพของการเรียนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.48
/83.61 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว เหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวาสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนสื่อทีน่ าสนใจ แตกตางจากบทเรียนที่เคยเรียนมากอน
พรอมทั้งผานการหาประสิทธิภาพ เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้นจนสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจัย
ของมะลิวัลย ศรีสารคาม (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส เรื่องหลักการทํางานของคอมพิวเตอร ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ประกอบการ
สอนรูปแบบซิปปา ผลการวิจัยพบวาสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการสอนรูปแบบซิปปา มีประสิทธิภาพเทากับ 84.13/88.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด (80/80) และบุญวัฒน ไชยชมพู (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง การใชโปรแกรมกราฟกขั้น
พื้นฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคจิกซอว มีประสิทธิภาพ
เทากับ 85.12/84.94 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด
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3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค
STAD พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x  24.58 , S.D.  1.82) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน ( x  7.92 , S.D.  2.69) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตงั้ ไวแสดงวา การสอนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกสทําใหคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน สาเหตุอาจเนื่องจากสื่อมีความหลากหลาย สวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหอยากเรียนรูมีแบบฝกทักษะใ หผูเรียนไดมีสวน
รวมมีปฏิสัมพันธทดี่ ตี อเพือ่ น ครู สามารถเรียนรูไดบอ ยตามที่ตองการ และเต็มตามศักยภาพ ผลการวิจัยครั้งนีส้ อดคลองกับงานวิจัยของสานิตย
นนทอาษา(2552) ไดศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยเทคนิค STAD ประกอบการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่อง
เกษตรพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 บุญวัฒน ไชยชมพู (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง การใช
โปรแกรมกราฟกขั้นพืน้ ฐาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนหลังเรียนของนักเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพรรณงาม จันออน (2555) ไดวิจัยการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสตามโครงการ RMU-eDL เรื่อง “ประโยชนและ
โทษจากการใชงานคอมพิวเตอร” ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของนักเรียนทีส่ ูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความพึงพอใจการเรียนดวยสือ่ อิเล็กทรอนิกส ประกอบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD โดยรวมอยูใ นระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ( x  4.64 , S.D.  0.52) เหตุที่เปนเชนนีอ้ าจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูด วยสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผศู ึกษาสรางขึ้นนั้น เปนสือ่ การ
เรียนการสอนที่แปลกใหม กระตุนความสนใจใหเรียนรูไดอยางสนุกสนาน ไมเบื่อหนาย นักเรียนไดปฏิบัตดิ วยตนเอง นอกจากนี้บรรยากาศในการ
เรียนที่เปนกันเองมีการตอบสนองและเราความสนใจ ผูเรียนสามารถเรียนซ้ําไดบอ ย ๆ ชวยใหมีโอกาสทบทวนขอมูลในการเรียนเพิ่มขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุคนธร คําสีหา (2555) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคจิกซอว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด(x  4.56 , S.D.  0.50) มะลิวัลย ศรีสารคาม (2555) ผูเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มากที่สุด (x  2.68 , S.D.  0.48) บุญวัฒน ไชยชมพู (2555) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่ใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือเทคนิคจิกซอว โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (x  4.51 , S.D.  0.50) และประณต พายุบุตร (2554) นักเรียนมีความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูในระดับมากทีส่ ุด(x  4.63 , S.D.  0.74)

5. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาคนควาอิสระนีส้ ําเร็จลุลวงดวยดีเพราะไดรับความกรุณาจาก ผูช วยศาสตราจารยดร.วรปภา อารีราษฎร อาจารยที่
ปรึกษาคนควาอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร ซึ่งกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการทําวิจัย
ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่กรุณาตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการศึกษา ตลอดจนใหคําปรึกษา คําแนะนําในการจัดทําและเก็บ
รวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่เปนประโยชนตองานวิจัย
ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผู
ศึกษา
ขอขอบคุณผูอ ํานวยการสุวรรณ บุตรวิเศษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปาน คณะครูอาจารยโรงเรียนบานหนองปาน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ตลอดจนนักเรียนทุกคนที่ไดใหความรวมมือในการหาประสิทธิภาพและการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนอยางดี ขอขอบคุณเพือ่ น ๆ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรศึกษาทุกคนที่ใหความชวยเหลือใหกําลังใจและความปรารถนาดี ตลอดจน
บุคคลและคณะบุคคลที่มิไดกลาวถึงทั้งหมด
คุณความดีและประโยชนอนั พึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของบิดา และมารดา ตลอดจนครู – อาจารย ที่อบรม
สั่งสอนและใหวิชาความรูอีกทั้งยังเปนกําลังใจชวยผลักดันใหผูศกึ ษาไดมีโอกาสประสบความสําเร็จดังมุง หวังไว
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เรือ่ ง ครูภมู ิ ปัญญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
The Development of Web-based Learning Resources: The Wisdom Teachers in
Traditional Medicinal Herbs for Animal Treatment
Penporn Raksaboon, Asst. Prof. Dr. Tharach Arreerard
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Rajabhat Mahasarakham University
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บทคัดย่อ
การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มคี ุณภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 26 จานวน 30 คน โดยวิธกี ารสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญา
สมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ 2) แบบประเมินเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้าน
รักษาสัตว์ 3) แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ สถิตทิ ่ี
ใช้ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจยั
1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.63, S.D.= 0.54) แสดงว่าแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษา
สัตว์มคี ุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้มคี ่าเฉลี่ย 3.5 ขึน้ ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1
2. การพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ อยู่
ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.63, S.D.= 0.53) แสดงว่าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญา
สมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์มคี ุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้มคี ่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ อยู่ระดับ
พึงพอใจมาก ( x = 4.42, S.D.= 0.53)

คาสาคัญ :

แหล่งการเรียนรู,้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ครูภมู ปิ ญั ญา, สมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์

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)

คาสาคัญ :

learning resource, internet network, wisdom teacher, traditional medicinal herb for animal treatment

1. บทนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญยิง่ ในการนาพาประเทศไปสู่ความเจริญ ความก้าวหน้าและการเป็ น
พลเมืองทีม่ คี ุณภาพทัดเทียมกับอารยประเทศ จากวิวฒ
ั นาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีส่ ่งผลต่อความเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้อมของโลกปจั จุบนั ทาให้นานาประเทศปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึน้
โดยกาหนดเป็ นนโยบายและแผนพัฒนาประเทศ รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นกระบวนการและหาวิธกี ารในการจัดระบบการศึกษาให้รองรับแผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงตามกระแสโลก (มนต์ชยั เทียนทอง, 2554 : 1)
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ เป็ นหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา ได้จดั ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2554-2556 โดยกาหนดสาระสาคัญเกีย่ วกับแหล่งการเรียนรู้ คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูด้ า้ นไอซี
ที และด้านอื่นๆทีป่ ระยุกต์ใช้ระบบไอซีทเี ป็ นเครื่องมือสาคัญ จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (Nation Learning Center : NLC) ด้วยการ
ประยุกต์ใช้ไอซีที เพื่อให้เป็ นศูนย์กลางการคนคว้าสาระความรู้ (Content) ในสาขาวิชาต่างๆ สาหรับการเรียนรู้ การวิจยั และการอ้างอิง
ทัวไป
่ นอกจากนี้จดั ให้มแี หล่งการเรียนรูไ้ อซีทใี นชุมชน/ท้องถิน่ ซึง่ ประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และสาระความรูท้ ่ี
เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ โดยเตรียมความพร้อมที่จะเชือ่ มโยงเข้ากับศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งชาติได้
พร้อมทัง้ มีการฝึกอบรมให้แก่ผเู้ รียนตามความเหมาะสมด้วย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็ นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ ด้านการวิจยั และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพได้ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการ
เรียนรูจ้ งึ ได้จดั ทามาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาแหล่งการเรียนรูข้ องประเทศไทยให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลกและการ
เปลีย่ นแปลงด้านการศึกษาตลอดจนพัฒนาสู่ความเป็ นสากล (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 2)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดทาโครงการ
“การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์สาหรับเผยแพร่
องค์ความรูต้ ่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 25 เป็ นแหล่งการเรียนรู้ไอซีที นอกจากนี้ยงั ได้รวบรวมองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ น
แหล่งการเรียนรู้ทเ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ น
ครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจาก ภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพืน้ ที่
เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ข้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั มีขอ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่ง
การเรียนรูแ้ กนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ
ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมากและวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่ง
การเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ เช่น
ในโรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้
ความร่วมมือต่างๆจากโรงเรียนเชือ่ มไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
จากผลการวิจยั ตามโครงการ การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของผูเ้ รียน
พบว่าสามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ด้าน แต่
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อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรู้อกี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณชน อาทิ องค์ความรูข้ องครูภมู ปิ ญั ญา นายเลื่อน หงสากล ซึง่ ครูภมู ปิ ญั ญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน จัดว่าเป็ นแหล่งการเรียนรู้
ประเภททีเ่ ป็ นทรัพยากรจากบุคคล เนื่องจากครูภมู ปิ ญั ญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลในท้องถิน่ ซึง่ เป็ นเจ้าของภูมปิ ญั ญาหรือ
นาภูมปิ ญั ญามาใช้ประโยชน์ในการดารงชีวติ ผ่านการเรียนรู้ การปรับตัว ผ่านประสบการณ์ พัฒนาต่อยอดและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
ได้อย่างเหมาะสม (สานักงานการปฏิรปู ทีด่ นิ เพื่อการเกษตรกรรม, 2554 : คานิยม) นายเลื่อน หงสากล เป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ สามารถถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละประสบการณ์การใช้สมุนไพรพืน้ บ้านในการรักษาสัตว์ ซึง่ การถ่ายทอดองค์ความรูข้ อง นายเลื่อน หงสากล จะจากัดเฉพาะ
ในครอบครัว เพื่อนบ้านและจากบุคคลทีม่ าศึกษาดูงานในพืน้ ทีเ่ ท่านัน้
จากความสาคัญดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ เพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ เว็บไซต์
เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาหวังว่า ผลจากการดาเนินงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่ง
การเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มี
คุณภาพ

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์

2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 26
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษาเขต 26 จานวน 30 คน โดยวิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ
2.2 เนื้อหาแหล่งการเรียนรู้
สมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์
2.3.2 แบบประเมินเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
2.3.3 แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษา
สัตว์

2.3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพร
พืน้ บ้านรักษาสัตว์
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean), ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2.4.3 เกณฑ์การวิเคราะห์ผล ใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 174)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูร้ ู้ ระดับทีย่ อมรับได้ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.5 ระยะเวลา ธันวาคม พ.ศ. 2554 – พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แหล่งการเรียนรู้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการออกแบบเว็บไซต์
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักการประเมินผลและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.6.2 ขอใช้พน้ื ทีเ่ ว็บไซต์ จากโครงการการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.6.3 ออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาองค์ความรูข้ น้ึ สู่เว็บไซต์
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2.6.4 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.5 ประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ นายวีระพน ภานุ รกั ษ์, นางสาวอภิดา รุณวาทย์,
นายนราทิป ทองปาน, นายกีรติ ทองเนตร, นายธวัชชัย สหพงษ์
2.6.6 ประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยผูร้ ู้ จานวน 5 คน ได้แก่ นายเลื่อน หงสากล, นายทองบ่ ยุบุญชิต, นายสุนนั
มิทะลา, นายปลด ศรีบุญเรือง, นายสุนทร พาขุนทด
2.6.7 นาข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญและผูร้ ู้มาทาการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา ได้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ ที่ http://www.itrmu.net/web/tuktik/
2.6.8 นาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ไปทดลองใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.8 สรุปผลการวิจยั

3. ผลการพัฒนา
3.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์
3.1.1 องค์ประกอบของเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาเว็บไซต์ โดยแบ่งองค์ประกอบของเว็บไซต์เป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนหัวเว็บไซต์ เป็ นส่วนที่แสดงชือ่ เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูค้ รูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ ส่วนหัว
เว็บไซต์จะปรากฏทัง้ ในหน้าโฮมเพจและเว็บเพจ
2) ส่วนซ้ายของเว็บไซต์ เป็ นส่วนรายการแสดงหัวข้อหลักขององค์ความรู้ เพื่อเชือ่ มโยงไปยังหน้าเว็บเพจทีแ่ สดง
ข้อมูลเพื่อขยายความตามหัวข้อหลักขององค์ความรู้ หัวข้อในส่วนซ้ายจะปรากฏทัง้ ในหน้าโฮมเพจและเว็บเพจ
3) ส่วนกลางของเว็บไซต์ เป็ นส่วนทีม่ เี นื้อทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในองค์ประกอบทัง้ หมด เมื่ออยู่ในหน้าโฮมเพจจะแสดงข้อมูล
เกีย่ วกับ เรื่องเด่น ข่าว ข้อมูลประจาวัน รายการออนไลน์ กลุ่มรูปภาพกิจกรรม กลุ่มรูปภาพสมุนไพรรักษาโรคต่างๆ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับแสดงข้อมูลความรูต้ ่างๆ เมื่อผูใ้ ช้คลิกหัวข้อในส่วนซ้ายของเว็บไซต์
4) ส่วนขวาของเว็บไซต์ เป็ นส่วนที่ระบุขอ้ มูลครูภมู ปิ ญั ญา ข้อมูลผูด้ แู ลระบบ เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ และเป็ น
พืน้ ทีแ่ สดงภาพแบนเนอร์สาหรับเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆทีเ่ ห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ จะปรากฏให้เห็นทัง้ ในหน้ า
โฮมเพจและเว็บเพจ

รูปภาพที่ 1 แสดงแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์
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3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพเว็บไซต์โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน
รายการ
S.D. ระดับคุณภาพ
X
1. ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
4.80 0.45 มากทีส่ ุด
1.2 ความถูกต้องของระบบการเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายนอก
4.80 0.45 มากทีส่ ุด
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้หรือการเข้าถึงข้อมูล
4.40 0.89 มาก
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
4.40 0.55 มาก
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
4.00
0
มาก
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.48 0.59 มาก
2. ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
5.00
0
มากทีส่ ุด
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ
4.40 0.55 มาก
2.3 ความเหมาะสมของภาพและกิจกรรมที่นาเสนอ
4.60 0.89 มากทีส่ ุด
2.4 ความเหมาะสมของวีดทิ ศั น์ทน่ี าเสนอ
4.40 0.55 มาก
2.5 ความเหมาะสมของการเชือ่ มโยงเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.60 0.58 มากทีส่ ุด
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั / ความทันสมัยของการนาเสนอสารสนเทศ
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศทีน่ าเสนอ
4.80 0.45 มากทีส่ ุด
3.3 คุณค่าของสารสนเทศทีน่ าเสนอ
5.00
0
มากทีส่ ุด
3.4 ความเหมาะสมของสารสนเทศต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.60 0.55 มากทีส่ ุด
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
5.00
0
มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
4.80 0.41 มากทีส่ ุด
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด
4.63 0.54 มากทีส่ ุด
จากตารางที่ 1 พบว่า การประเมินคุณภาพของเว็บไซต์โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.63, S.D.= 0.54)
เมื่อพิจารณาระดับการประเมินรายด้านพบว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุดจานวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิผลของ
เว็บไซต์ ( x = 4.60 ) และด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ( x = 4.80 ) ส่วนด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
( x = 4.48) เมื่อพิจารณาคุณภาพเป็ นรายข้อ พบว่า ระดับการประเมินคุณภาพมีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด จานวน 10
ข้อ และระดับเหมาะสมมาก จานวน 5 ข้อ
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรู้
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการประเมินคุณภาพ จากการประเมินคุณภาพองค์ความรู้
โดยผูร้ จู้ านวน 5 คน
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รายการ
1. ด้านความเหมาะสมขององค์ความรู้
1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา
1.2 ความเหมาะสมของตัวอักษร ได้แก่ แบบอักษร ขนาด สี มีความชัดเจน
ง่ายต่อการอ่าน
1.3 ความเหมาะสมของรูปภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
1.4 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อองค์ความรู้ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
2. ด้านความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2.1 ความเหมาะสมของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
2.2 ความเหมาะสมของสื่อวีดทิ ศั น์(Video)
2.3 ความเหมาะสมของสื่อนาเสนอ (Powerpoint)
2.4 ความทันสมัยของสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.5 ความสะดวกในการใช้ส่อื ที่พฒ
ั นาขึน้
2.6 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
คะแนนเฉลีย่

X

S.D.

ระดับคุณภาพ

5.00
4.80

0
0.45

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.80
4.80
4.85

0.45
0.45
0.37

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.60
4.40
4.60
4.80
4.00
4.60
4.50
4.64

0.55
0.55
0.55
0.45
0.71
0.55
0.57
0.53

มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่า การประเมินคุณภาพองค์ความรูโ้ ดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.64, S.D.= 0.53)
เมื่อพิจารณาระดับการประเมินรายด้านพบว่า ระดับการประเมินอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ทัง้ ด้านความเหมาะสมขององค์ความรู้ ( x =
4.85 ) และด้านความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( x = 4.50)
3.2 ผลการทดลองใช้
ผูว้ จิ ยั ได้นาเว็บไซต์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ ผลการสอบถามมีดงั นี้
ตารางที่ 3 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพร
พืน้ บ้านรักษาสัตว์
รายการ
S.D. ระดับความพึงพอใจ
X
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
4.43 0.50 มาก
2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4.33 0.61 มาก
3. ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4.70 0.47 มากทีส่ ุด
4. การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
4.23 0.43 มาก
5. มีการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ
4.27 0.52 มาก
6. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
4.33 0.48 มาก
7. เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
4.13 0.43 มาก
8. เนื้อหาสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4.73 0.45 มากทีส่ ุด
9. เป็ นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานวิจยั ได้
4.70 0.47 มากทีส่ ุด
10. มีประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และ
4.83 0.38 มากทีส่ ุด
ประชาชน
11. ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ
4.47 0.51 มาก
12. ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
4.07 0.45 มาก
13. ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร
4.40 0.62 มาก
14. ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล
4.23 0.50 มาก
15. ความถูกต้องในการเชือ่ มโยงหน้าเว็บเพจ
4.37 0.49 มาก
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด
4.42 0.53 มาก
จากตารางที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อ แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญา
สมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ พบว่า กลุ่มผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42 , S.D.= 0.53) โดยมีความพึงพอใจมาก
ทีส่ ุดในเรื่อง มีประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และประชาชน
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4. สรุปและอภิ ปรายผล
การพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มคี ุณภาพ 2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ของแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ให้มคี ุณภาพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
สรุปผลการพัฒนา
1. ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ อยู่ในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.63, S.D.= 0.54) แสดงว่าแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษา
สัตว์มคี ุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้ มีค่าเฉลี่ย 3.5 ขึน้ ไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีค่าไม่เกิน 1
2. ผลการพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์
อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( x = 4.63, S.D.= 0.53) แสดงว่าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ิ
ปญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์มคี ุณภาพ ในระดับทีย่ อมรับได้ x มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ อยู่ระดับ
พึงพอใจมาก ( x = 4.42, S.D.= 0.53)
อภิปรายผล
1. จากผลการพัฒนา ได้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพื้นบ้านรักษาสัตว์ทม่ี ี
คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์ไปปรึกษา
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ตามหัวข้อในการประเมิน แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพ ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ พรหมมาตร์ ศรีแก้วและคณะ (2549) พบว่า ผลการพัฒนาและประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรูเ้ สมือนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลเฉลีย่ โดยรวมมีความ
เหมาะสม อยู่ในระดับมาก (x = 4.24, S.D. = 0.21)
2. ได้องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์ทม่ี คี ุณภาพ
ทัง้ ด้าน ความเหมาะสมขององค์ความรูแ้ ละความเหมาะสมของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องจากการออกแบบองค์ความรูใ้ น
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์มคี วามถูกต้อง และสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก สอดคล้องกับการวิจยั ของ นฤมล กันหาและคณะ (2551)
พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ท : พิพธิ ภัณฑ์เมืองจิตร ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่องมีความ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ส่วนผลเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับดี (x = 4.21, S.D. = 0.47)
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษา
สัตว์ สรุปได้วา่ ผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจ ในด้านความเป็ นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสติ บุคลากร อาจารย์ นักวิจยั และประชาชน เนื้อหา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์มคี วามเหมาะสม น่าสนใจ เป็ นสื่อเพื่อใช้เผยแพร่ขา่ วสารประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่งานวิจยั ได้ ความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชือ่ ถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ความถูกต้องในการเชือ่ มโยงหน้าเว็บเพจ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ มีการจัดหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหาและทาความเข้าใจ การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นขัน้ ตอน มี
ความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ ความรวดเร็วในการโหลดข้อมูล เนื้อหา/ข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ปริมาณของเนื้อหามีเพียงพอกับ
ความต้องการ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิสุทธา อารีราษฎร์ และวิทยา อารีราษฎร์ (2554) พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ
ในทุกๆด้านและการติดตามผลหลังการอบรม พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมยังมีการปรับปรุงข้อมูลบางส่วนอยู่เสมอและมีการขยายผลการอบรมเพิม่

5. ประกาศคุณูประการ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณา ช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขข้อบกพร่องจนสมบูรณ์จาก
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎ์ และ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎ์ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายเลื่อน หงสากล ครูภมู ปิ ญั ญาสมุนไพรพืน้ บ้านรักษาสัตว์และกลุ่มเกษตรอินทรียต์ าบลหนองตอก
แป้นทีใ่ ห้ขอ้ มูลและองค์ความรูเ้ พื่อใช้ในการวิจยั ขอบพระคุณ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์, อาจารย์อภิดา รุณวาทย์, อาจารย์นราทิป ทอง
ปาน, อาจารย์กรี ติ ทองเนตร, อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือในการวิจยั และขอบพระคุณคณะครูกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการวิจยั
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ทีใ่ ห้การช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจในการทาการวิจยั มาโดยตลอด
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีในการวิจยั ครัง้ นี้ขอมอบและอุทศิ ต่อผูม้ พี ระคุณทุกๆท่าน และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะเป็ น
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาต่อไป
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การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้
เรื่อง การทาภาพสติ๊ กเกอร์ ด้วย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
Ooranan Pueanpueng,Asst.Dr.Worapapha Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND.
Ooranang-p@hotmail.com
บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1)พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพือ่ การเรียนรู้
เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 ให้มคี ุณภาพ 2).เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรม
การใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้
ได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วธิ กี ารสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธกี ารจับสลาก โดยมี
หน่วยสุ่มเป็ นห้องเรียน จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หลักสูตรอบรม
แบบประเมินหลักสูตร แบบวัดความรู้ แบบวัดความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
t-test (dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับเหมาะสมมาก ( X =4.29,S.D.=0.78) 2)
ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจหลักสูตรอบรม โดยมีคะแนนหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรม อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.56, S.D.= 0.69)
.
คาสาคัญ: การพัฒนาหลักสูตรอบรม, แท็บเล็ต , ไอแพด
Curriculum development using tablets: Sticker making with iPad2 for high school students
Ooranan Pueanpueng, Asst.Dr.Worapapha Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILAND.
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
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คานา
นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาของรัฐบาลปจั จุบนั ได้กาหนดนโยบายเร่งด่วนทีจ่ ะ
ดาเนินการในปีแรกเกีย่ วกับการ จัดหาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน โดยเริม่ ทดลองดาเนินการใน
โรงเรียนนาร่องสาหรับระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษาพ.ศ. 2555 ควบคู่กบั การเร่ง
พัฒนาเนื้อหาทีเ่ หมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต รวมทัง้ จัดทาระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาทีก่ าหนดไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และนโยบายเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครือ่ งมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพือ่ เป็นกลไกในการเปลีย่ นกระบวนทัศน์การ
เรียนรูใ้ ห้เป็นแบบผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพือ่ การศึกษา
พัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม”ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุก
ระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การ ศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพือ่ การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุง
ห้องเรียนนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่งดาเนินการให้ “กองทุนเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา” สามารถดาเนินการตามภารกิจได้ [1] แนวคิดทีจ่ ะนาเอาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษามาประยุกต์ใช้กบั
การเรียนรูข้ องนักเรียนในรูปแบบใหม่โดยการใช้แท็บเล็ต ( Tablet ) เป็นเครือ่ งมือในการเข้าถึงแหล่งเรียนรูแ้ ละ
แสวงหาองค์ความรูใ้ นรูปแบบต่างๆทีม่ อี ยู่ในรูปแบบทัง้ Offline และ Online ทาให้ผเู้ รียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ ฝึก
ปฏิบตั ิ และสร้างองค์ความรูต้ ่างๆได้ดว้ ยตัวเอง ซึง่ การจัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนี้ได้เกิดขึน้ แล้วใน
ต่างประเทศ ส่วนในประเทศไทยมีการจัดการเรียนการสอนทัง้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาในบางแห่ง
เท่านัน้ [2]
แท็บเล็ต เป็นนวัตกรรมใหม่ทางเทคโนโลยีและการสือ่ สารการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาหรับใช้เป็น
เครือ่ งมือเพือ่ การศึกษา และการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตลอดจน
ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการศึกษาทุกฝา่ ยทัง้ ผูบ้ ริหาร ครูอาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และ
นักเรียนทีต่ อ้ งมีความรู้ ทักษะและสร้างความพร้อมในกรอบแนวคิดให้ตรงกันทีจ่ ะนาไปสู่การปฏิบตั ริ ่วมกันได้อย่างลง
ตัวและเหมาะสม ดังนัน้ จึงเป็ นประเด็นทีส่ าคัญมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยต้องสร้างสมรรถนะทาง
คอมพิวเตอร์หรือ Computer Literary ให้เกิดขึน้ ในช่องทางการสร้างองค์ความรูใ้ นหลากหลายรูปแบบทัง้ การศึกษา
เรียนรู้ การฝึกอบรม การทดลองปฏิบตั ิ และการวิจยั ทัง้ นี้เพือ่ นาไปสู่ผลสาเร็จของการสร้าง Computer Literary ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาวิจยั ของ Becta ICT Research ซึง่ ได้ศกึ ษาผลการใช้แท็บเล็ตซีพปี ระกอบการเรียนการสอนใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาจานวน 12 โรงเรียนในประเทศอังกฤษช่วงระหว่าง ค.ศ. 2004-2005 การใช้แท็บเล็ต
(Tablet PC) โดยให้ผเู้ รียนและผูส้ อนมีแท็บเล็ตพีซเี ป็ นของตนเองอย่างทัวถึ
่ ง เป็ นปจั จัยสาคัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดการใช้
งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซชี ่วยเพิม่ แรงจูงใจของผูเ้ รียนและมีผลในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน รวมทัง้ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและการเข้าถึงองค์ความรู้
นอกห้องเรียนอย่างกว้างขวางรวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน สาหรับในด้านหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนนัน้ พบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซนี นั ้ ช่วยส่งเสริมให้มกี ารใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนทีม่ เี ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากขึน้
อย่างไรก็ตามการสร้างให้เกิดผลสาเร็จดังกล่าวนัน้ ต้องอาศัยปจั จัยสนับสนุนและการจัดการในด้านต่างๆจากผูบ้ ริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสนับสนุนให้มเี ครือข่ายสือ่ สารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเครือ่ งฉายภาพแบบไร้สาย
(Wireless Data Projector) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ให้สามารถสร้างและใช้งานให้เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทัง้ ควรจัดให้ม ี
การวางแผนจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนอย่างเป็นระบบ ซึง่ ท้ายทีส่ ุดจะพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซนี นั ้ จะสามารถสร้างให้
เกิดประโยชน์ทห่ี ลากหลายและมีความคุม้ ค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ทอ็ ป (Desktop) และคอมพิวเตอร์แล็บท็
อป (Laptop) ประกอบการเรียนการสอนทีม่ ใี ช้งานกันอยู่ในสถานศึกษาโดยทัวไป5]
่
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาสาหรับประเทศไทยทีใ่ ช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นเครือ่ งมือ
ในการจัดการเรียนการสอนยังไม่แพร่หลาย การฝึกอบรมเป็นกระบวนการในการเรียนการสอนเพือ่ ให้เกิดความรู้
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เสริมสร้างทักษะและแลกเปลีย่ นเจตคติตามความมุง่ หวังทีก่ าหนดไว้ อันนาไปสู่การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม ซึง่ อาจเป็น
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนหรือในสถานทีท่ างานก็ได้[6] และเป็นกระบวนการทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ให้บุคคลได้เรียนรูแ้ ละมี
ความชานาญ เพือ่ วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมุง่ ให้คนรูเ้ รือ่ งใดเรือ่ งหนึ่งโดยเฉพาะ และเพือ่ แลกเปลีย่ น
พฤติกรรมของคนไปในทางทีต่ อ้ งการ
จากเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาในฐานะผูส้ อนจึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรอบรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ โดยมุง่ เน้นการเพิม่ ศักยภาพของผูเ้ รียน ด้วยการทาการศึกษาในหัวข้อการพัฒนา
หลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาในครัง้ นี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ
ผูส้ นใจทัวไปที
่ จ่ ะนาความรูไ้ ปใช้พฒ
ั นาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์การศึกษา
1.เพือ่ พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย
iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มคี ุณภาพ
2.เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้
เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2
2. เครือ่ งมือและวิธกี ารดาเนินงาน
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จานวน 3
ห้องเรียน รวมทัง้ หมด 71 คน ของโรงเรียน เสือโก้กวิทยาสรรค์
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างการ
สุ่มโดยวิธแี บบ
จับสลาก จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาในการอบรม
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย
iPad2 สาหรับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึง่ แบ่งเนื้อหาออกเป็นดังนี้
2.2.1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
2.2.2 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับ iPad2
2.2.3 วิธกี ารใช้งาน iPad2 เบือ้ งต้น
2.2.4 การใช้งานแอปปลิเคชันกล้
่ องบน iPad2
2.2.5 การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2
2.3 เครือ่ งมือในการศึกษา
2.3.1 หลักสูตรอบรม
2.3.2 แบบประเมินหลักสูตรอบรม
2.3.3 แบบวัดความรู้
2.3.4 แบบวัดความพึงพอใจ
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2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
2.4.1 ค่าสถิติ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ t-test โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 143-151) [3]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.4.2 t-test โดยมีการวิเคราะห์ นาค่า t ทีค่ านวณได้นาไปเทียบกับค่า t จากตาราง
2.5 ระยะเวลา เดือนกุมภาพันธ์- มิถุนายน 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษาปี 2554 คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรอบรมตามรูปแบบ ADDIE Model
ทฤษฎีการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ความพึงพอใจ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง งานวิจยั ในประเทศ งานวิจยั
์
ต่างประเทศ
2.6.2 พัฒนาหลักสูตร
2.6.3 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.4 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ได้แก่
1) อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
2) อาจารย์อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
3) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การวัดผลและประเมินผล
4) อาจารย์ณฐั พงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม
5) อาจารย์บณ
ั ฑิติ สุวรรณโท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การสอน
2.6.5 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.6.6 ทดลองใช้กบั กลุ่มนาร่อง (try out) จานวน 30 คน
2.6.7 ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
2.6.8 ทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
2.6.9 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
3. วิธดี าเนินการวิจยั
3.1 ผลการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย
iPad2
3.1.1เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม ผูศ้ กึ ษาได้กาหนดเนื้อหาและระยะเวลาการอบรมดังเสนอในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เนื้อหาและระยะเวลาการอบรม
หัวข้อ
1.

2.

3.

4.
5.

เนื้อหา
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
1.1 ความหมายของTablet
1.2 ระบบปฏิบตั ิ การของTablet
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ ipad2
2.1 ระบบปฏิบตั ิ การiPad2
2.2 ส่วนประกอบ iPad2
วิธใี ช้งาน ipad2
3.1 การ เปิด/ปิดiPad2
3.2 การสังงานหน้
่
าจอสัมผัส
3.3 การดูแลรักษาiPad2 อย่างถูกวิธี
การใช้ แอปปลิเคชันกล้
่ องบน ipad2
การใช้กล้องบน iPad2
การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2
5.1 การใช้แอปฯ Photo Sticker บน iPad2
5.2. การใช้คาสังในเมนู
่
Create
5.3 การเพิม่ Clip Art ภาพ
5.4 การเพิม่ Affect ภาพ
5.5 การบันทึกภาพสติก๊ เกอร์
5.6 การเปิดดูภาพสติก๊ เกอร์

เวลาเรียน
ทฤษฎี/ปฏิบตั ิ
ชัวโมง
่
นาที
1
-

-

30

-

30

1

-

3

-

จากตารางที่ 1 เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ ipad2
วิธใี ช้งาน ipad2 การใช้แอปปลิเคชันกล้
่ องบน ipad2 การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพ
สติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 ผูศ้ กึ ษานาหลักสูตรอบรมให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพด้วยแบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม
รายการ

ผลการประเมิน

1. หลักการและเหตุผล
1.1 สภาพปญั หากับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรเหมาะสม
ั
1.2 ปญหาและความส
าคัญกับเป้าหมายของหลักสูตร
ั
1.3ปญหาและความส
าคัญกับจุดประสงค์ของหลักสูตร
รวม
2.วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม
2.1 จุดประสงค์กบั เนื้อหาสาระของหลักสูตร
2.2 จุดประสงค์กบั กิจกรรมการฝึกอบรม
2.3จุดประสงค์กบั การประเมินผลหลักสูตร
รวม
3.โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม
3.1 .เนื้อหากับกิจกรรมการฝึกอบรม
3.2 เนื้อหากับสือ่ ประกอบหลักสูตร
3.3 เนื้อหากับการประเมินผลหลักสูตร
3.4 เนื้อหากับระยะเวลาฝึกอบรม
รวม
4.กิจกรรมการฝึกอบรม
4.1กิจกรรมการฝึกอบรมกับสือ่ ประกอบหลักสูตร
4.2กิจกรรมการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลักสูตร
4.3กิจกรรมการฝึกอบรมกับเวลาทีก่ าหนด
4.4กิจกรรมการฝึกอบรมกับวัยผูเ้ รียน
รวม
5.สือ่ การอบรม
5.1สือ่ การอบรมกับจุดประสงค์หลักสูตร
5.2สือ่ การอบรมกับเนื้อหาหลักสูตร
รวม
6.การวัดผลการฝึกอบรม
6.1เครือ่ งมือวัดผลกับจุดประสงค์หลักสูตร
6.2เครือ่ งมือวัดผลกับเนื้อหาหลักสูตร
รวม
7.การประเมินผลการฝึกอบรม
7.1แบบประเมินผลการฝึกอบรมกับจุดประสงค์หลักสูตร
7.2แบบประเมินผลการฝึกอบรมกับเนื้อหาหลักสูตร
รวม
ค่าเฉลีย่ โดยรวม
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X

S.D.

แปลผล

4.20
4.20
4.60
4.33

7.60
7.40
8.20
0.82

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.20
4.20
4.20
4.20

7.80
7.40
7.80
0.77

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.40
4.20
4.20
4.40
4.30

7.80
7.60
7.60
7.80
0.80

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.40
4.20
4.60
4.20
4.35

7.80
7.40
8.20
7.80
0.81

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.20
4.20
4.20

7.40
7.80
0.79

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.40
4.20
4.30

7.80
7.60
0.82

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.20
4.40
4.30
4.29

7.60
7.80
0.82
0.78

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพือ่ การเรียนรู้
เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมใน
ระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.29 และค่า S.D. เท่ากับ 0.78 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
หลักการและเหตุผล ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.33 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.82 ด้านวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า
่ วชาญมีความเห็นโดยรวม
X เท่ากับ 4.22 และค่า S.D. เท่ากับ 0.77 ด้านโครงสร้างของหลักสูตรฝึ กอบรม ผูเ้ ชีย
ในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.80 ด้านกิจกรรมการฝึกอบรม
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.35 และค่า S.D. เท่ากับ 0.81 ด้าน
สือ่ การอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.20 และค่า S.D.
เท่ากับ 0.79 การวัดผลการฝึกอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ
4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.82 และด้านการประเมินผลการฝึกอบรม ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยรวมในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.30 และค่า S.D. เท่ากับ 0.82
3.2 ผลการทดลองใช้หลักสูตรอบรม
3.2.1 ด้านความรูผ้ ศู้ กึ ษาได้นาหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนจานวน 30 คน ในระหว่าง
การทดลองผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการทดสอบความรูก้ ่อนอบรมและหลังอบรม จากนัน้ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ t-test
เพือ่ เปรียบเทียบพัฒนาการความรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนอบรมและหลังอบรม
ดังตารางที่ 3
ดังตารางที่ 3 คะแนนเฉลีย่ ผลการเรียนรู้ จากการทดสอบก่อนอบรมและหลังอบรมของกลุ่มตัวอย่าง 30 คน
ทดสอบ
จานวนข้อ
ก่อนอบรม
30
หลังอบรม
30
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 (df29=1.69)

คะแนนเฉลีย่
12.33
25.47

t-test
29.76*

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่า t ทีไ่ ด้จากการคานวณเท่ากับ 29.76 ซึง่ สูงกว่าค่า t วิกฤต
ซึง่ เท่ากับ 1.69
จึงสรุปได้คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05
3.2.2 ด้านความพึงพอใจหลังจากทดลองใช้หลักสูตรอบรมเรียบร้อยแล้วผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการประเมิน
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างทีอ่ บรมด้วยหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ต
เพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2
รายการประเมิน
1.ด้านวิ ทยากร
1.1 การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากรมีความชัดเจน
1.2 ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
1.3 มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
1.4 การใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้
1.5 ความเป็นกันเองของวิทยากร
1.6 ความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม
รวม
2.ด้านกระบวนการอบรม
2.1 การถ่ายทอดตรงหัวข้อทีอ่ บรม
2.2 การถ่ายทอดเนื้อหาทีย่ ากให้งา่ ยและน่าสนใจ
2.3 สือ่ และอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการอบรมเหมาะสมและกระตุน้
ความสนใจ
รวม
3.ด้านความรู้ความเข้าใจ
3.1 ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม
3.2ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
3.3ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ iPad2
3.4วิธกี ารใช้งาน iPad2
3.5 การใช้แอปปลิเคชันกล้
่ องบน iPad2
3.6 การทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ยแอปปลิเคชันPhoto
่
Sticker
รวม
4.ด้านการนาไปใช้ประโยชน์
4.1 นาไปการประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้
4.2 นาไปการประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
รวม
5.ด้านสถานที่ระยะเวลา
5.1 ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม
5.2 ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม
5.3 ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม
รวม
ค่าเฉลีย่ รวม
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X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

4.37
4.90
4.83
3.93
4.73
4.87
4.61

0.72
0.31
0.46
0.91
0.52
0.35
0.67

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

4.87
4.80

0.35
0.41

เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก

4.30
4.23

0.70
0.84

เหมาะสมมาก

4.90
4.83
3.93
4.73
4.87
4.87
4.69

0.31
0.46
0.91
0.52
0.35
0.35
0.62

เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

4.87
4.80
4.83

0.35
0.41
0.38

เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

4.30
4.27
4.50
4.36
4.56

0.70
0.69
0.63
0.68
0.69

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 จะเห็นว่า ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5
ด้าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.56, S.D. = 0.69 ) และเมือ่ พิจารณาราย
ด้านพบว่า
ด้านวิทยากร นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61, S.D. = 0.67) ด้าน
กระบวนการอบรม นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23, S.D. = 0.84) ด้านความรูท้ ไ่ี ด้รบั
นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.69, S.D. = 0.62) ด้านการนาไปใช้ประโยชน์นกั เรียน
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.83, S.D. = 0.38) และด้านอาคารสถานที่ ระยะเวลา นักเรียน
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.68)
4. สรุปผลและอภิ ปรายผล
1.ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การ
ทาภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
เหมาะสมมาก โดยค่า X เท่ากับ 4.29 และค่า S.D. เท่ากับ 0.78 ทัง้ นี้เนื่องจากการพัฒนาและหาคุณภาพ
หลักสูตรอบรมได้ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยยึดหลักการสร้างตามรูปแบบ ADDIE Model ทาให้หลักสูตรอบรมที่
พัฒนาขึน้ มีความเหมาะสมสามารถนาไปใช้ในการจัดอบรมได้เนื่องจากผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นว่าทัง้ หลักการและ
เหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม โครงสร้างของหลักสูตรฝึกอบรม กิจกรรมการฝึกอบรม สือ่ การอบรม การ
วัดผลการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม มีความความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ความเหมาะสมระดับมากทัง้ นี้
เนื่องจาก การสร้างหลักสูตรการอบรมได้ศกึ ษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องในการสร้างหลักสูตรการอบรม สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนราธิป ทองปาน (2554:86) รูปแบบการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( X = 4.28, ค่า S.D =
0.67) ผลการวิจยั พบว่าคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2.ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การทา
ภาพสติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .05 แสดง
ว่าหลักสูตรอบรมทาให้นกั เรียนมีความรูท้ างการเรียนสูงขึน้ ทัง้ นี้เนื่องจากหลักสูตรอบรมทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ เป็น
หลักสูตรทีป่ ระกอบด้วยเนื้อหาเรียงลาดับจากง่ายไปหายากซึง่ การนาเสนอเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หน่วยคือ ความรูพ้ น้ื ฐาน
เกีย่ วกับแท็บเล็ต ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ ipad2 วิธใี ช้งาน ipad2 การใช้ แอปปลิเคชันกล้
่ องบน ipad2 การทาภาพ
สติก๊ เกอร์ดว้ ย iPad2 สอดคล้องกับงานวิจยั ของของ อังกรู พุทธิเนตร (2549:40) ทีไ่ ด้ทาการศึกษาวิจยั เรือ่ งการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ ง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยั พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังอบรมสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยภาพรวม เฉลีย่ ทัง้ 5 ด้าน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.56, S.D. = 0.69 ) ทัง้ นี้เนื่องจากผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาเอกสารในการจัดทาหลักสูตรการอบรม
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และการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเรือ่ งทีใ่ หม่และมีความน่ าสนใจในปจั จุบนั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสมศรี เพชร
โชติ (2550) พบว่าผูเ้ ข้ารับการอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์มคี วามพึงพอใจต่อกระบวนการฝึกอบรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่
ในระดับมาก และจรัสศรี รัตตะมาน (2551) ทีพ่ บว่าผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมผ่านเว็บ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก
5. กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รบั ความกรุณาอย่างยิง่ จาก ผศ.ดร.วรปภา อารี
ราษฎร์ อาจารย์ทป่ี รึกษาการค้นคว้าอิสระ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ซึง่ กรุณาตรวจสอบการดาเนินงานในทุกขัน้ ตอน
โดยละเอียด ผูศ้ กึ ษาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหาอาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/การสอน อาจารย์
อภิชาต เหล็กดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร/
การวัดผลและประเมินผล อาจารย์
ณัฐพงษ์ พลสยม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการอบรม อาจารย์บณ
ั ฑิต สุวรรณโท ทีก่ รุณาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญในการ
ตรวจสอบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั และคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุก
ท่านทีไ่ ด้ประสิทธิประสาทวิ
ชาความรูแ้ ก่ผวู้ จิ ยั ตลอดจนท่านผูอ้ านวยการโรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ นายมังกร ปทุม
์
พร และนักเรียนทัง้ กลุ่มทดลอง และตัวอย่าง ในการทาการศึกษาในครัง้ นี้
6. อ้างอิ ง
[1] สานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี.คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,2554 [ออนไลน์]
[2] สุรศักดิ ์ ปาเฮ.แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา:โอกาสและความท้าทาย.http://www.addkutec.3.com,2554 [ออนไลน์]
[3] พิสุทธา อารีราษฎร์.การพัฒนาซอฟต์แวร์ทางการศึกษา.มหาสารคาม:คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม,2551
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การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ ต
กรณี ศึกษาศูนย์คณ
ุ ธรรม นาชีวิตเศรษฐกิ จพอเพียง
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

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.พัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง 2.พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง 3.ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานการพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ครัง้ นี้ เป็ นกลุ่มผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ ที่ ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จานวน 30 คน โดยคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล
1) แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผลการประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรม
นาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ( x = 4.49 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.60 (S.D. = 0.60) แสดงว่าคุณภาพของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ ( x ) มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1
2. ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์
คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.72 ( x = 4.72 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.45 (S.D. = 0.45) แสดงว่าคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ ูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ ( x ) มีค่าเฉลีย่ 3.5 ขึน้ ไป S.D. มีค่า
ไม่เกิน 1
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์
คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66 ( x = 4.66 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 ( S.D. = 0.48 )

KEYWORDS: แหล่งการเรี ยนรู้, ปราชญ์ชาวบ้าน , ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
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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. บทนา
ในปจั จุบนั การเรียนรูใ้ นทุกทีท่ ุกเวลาเป็ นสิง่ จาเป็ นมาก จึงได้กาหนดพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ทีก่ าหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ
โดยที่แหล่งการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 25 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวน
พฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื ๆ หน่วยงานภาครัฐได้
สนับสนุน และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยได้มกี ารกาหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรู้ทุก
ระบบ ทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2548 : 11)
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนาเสนอสารสนเทศ และองค์ความรูผ้ า่ นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการ
บริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9) ส่งผลให้เกิดความพยายามในการนาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 3) โดยเนื้อหาที่
บรรจุเป็ นสื่อนัน้ ในปจั จุบนั จะเป็ นแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการนาหนังสือหนึ่งเล่มหรือหลายๆ เล่ม มา
ออกแบบใหม่ให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเหล่านัน้ ห้อยู่ในรูปตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
เสียง (สุพรรณี สุขทองสา, 2553 : 22)
การนาแหล่งเรียนรูใ้ น ชุมชน ท้องถิน่ ตลอดจนวิทยากรท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวน การ
เรียนการสอน จึงเป็ นวิถที างหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้การะบวนการเรียน การสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้ตามที่ตอ้ งการ การนาภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน
แหล่งเรียนรู้ มาใช้ในหลักสูตรการเรียน ให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ทพ่ี ฒ
ั นาตนเอง ให้รจู้ กั โลก รูช้ วี ติ รูธ้ รรมชาติ รู้ธรรมะเป็ นขุมทรัพย์ทาง
ปญั ญาและสร้างสังคมให้มคี วามเมตตาต่อกันมากขึน้ โดยเป็ นกิจกรรมที่ตงั ้ อยู่บนพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ และแหล่งเรียนรู้ เป็ นชุดความรูใ้ นชุมชนทีม่ กี ารใช้เพื่อการดาเนินวิถชี วี ติ ที่ได้ผลมาในอดีต สามารถดารงความสันติสุขแก่บุ คคล
ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างผสมกลมกลืน เป็ นกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ทีไ่ ด้เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะปราชญ์ชาวบ้านทีเ่ ป็ นผูเ้ ชือ่ มโยงชุดความรูท้ ่เี ป็ นภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ร่วมกับสถานศึกษาเข้าสู่
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในแต่ละท้องถิน่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางการดาเนินชีวติ และวิถปี ฏิบตั ทิ ่พี ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดารัส
ชีแ้ นะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังจะเห็นได้วา่ ปรากฏความหมายเป็ นเชิงนัยเป็ นครัง้ แรกในพระบรมราโชวาทและพระราช
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ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในปี 2517 ทีพ่ ระองค์ได้ทรงเน้นย้าแนวทางการพัฒนา บนหลักแนวคิดพึง่ ตนเอง เพื่อให้เกิดความ
พอมีพอกิน พอใช้ของคนส่วนใหญ่ โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงการมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุม้ กันที่ดใี นตัว และทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างเป็ นขัน้ เป็ นตอนทีถ่ กู ต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็ นกรอบในการ
ปฏิบตั แิ ละการดารงชีวติ (นายนิคม กกขุนทด, 2550 : 1)
แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผล
จากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information
and Communication Technology : ICT) เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้
ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุ
โทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการที่หลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ขน้ึ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การนาเสนอองค์ความรู้ของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ทอ่ี ยู่ในตัว คน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจากภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และเว็บไซต์
ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ ่เี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรเพื่อ
เผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์
แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การ
สร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ที่
เป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรู้ตามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ
ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียนเชื่อมไปยังชุมชน จะช่วยให้การ
ดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
แหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหลุบควัน ตาบลดงยาง
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็ นศูนย์เครือข่ายแห่งหนึ่งในจานวนศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทัง้ หมด 6 ศูนย์ ทีม่ อี ยู่ในจังหวัด
มหาสารคามได้ดาเนินการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เป็ นแหล่งเรียนรู้แก่นกั เรียน และผูส้ นใจทัวไป
่ ได้ศกึ ษา ค้นคว้า และเป็ นแหล่งอ้างอิง
จัดตัง้ เมื่อพุทธศักราช 2549 – ปจั จุบนั ผลการดาเนินงานพบว่า
1. ด้านส่วนตัว ทาให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สามารถแก้ไขปญั หาภาระหนี้สนิ ของครอบครัว และได้ผลดี 6 ออ ของการทา
การเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อบอุ่น อายุยนื และได้ออกกาลังกาย
2. ด้านส่วนรวม/สังคม ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปขยายผลสร้างเครือข่ายในชุมชน
ผลงานทีเ่ กิดจากความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมโครงการเกษตร
ผสมผสาน ส่งเสริมโครงการอนุรกั ษ์ป่าสาธารณะประโยชน์ของชุมชนตาบลดงยาง 500 ไร่ ส่งเสริมโครงการอนุรกั ษ์ดนิ - น้า
ส่งเสริมโครงการจุดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม การช่วยเหลือส่วน
ราชการ การจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูเ้ ครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน การจัดฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อขยายผลจัดสร้างเครือข่าย เป็ นจุดแลกเปลีย่ น
เรียนรูเ้ กษตรผสมผสานให้กบั ผูท้ ส่ี นใจ
ผูศ้ กึ ษา ในฐานะเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรูต้ าม
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ทีส่ ่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ในทุกเวลา และทุกสถานที่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่แหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ให้นกั เรียนและผูส้ นใจทัวไปได้
่
ศกึ ษา ค้นคว้าได้ทุกเวลา
และทุกสถานที่ จึงมีแนวคิดทีจ่ ะดาเนินการจัดทาองค์ความรูข้ องแหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง ขึน้ เว็บไซต์ในโครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์
คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
3.เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานการพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนา ชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง
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2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นกลุ่มผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ ณ ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จานวน 30 คน โดยคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
2.2 เนื้อหาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ได้แก่ เอกสาร Microsoft Word งานนาเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม Desktop Author และวีดทิ ศั น์ ได้องค์
ความรูท้ งั ้ หมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1.การทาน้าส้มควันไม้ 2.การทาน้ายาล้างจาน 3.การปลูกหม่อนเลีย้ งไหม 4.การทาน้าหมักชีวภาพ 5.การทา
เกษตรผสมผสาน 6.การผลิตปุ๋ย 7.การทาสบู่ 8.การทาบัญชีครัวเรือน 9.ด้านปศุสตั ว์
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
1. เว็บไซต์และแบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์
2. องค์ความรู้และแบบประเมินผูร้ ู้
3. เว็บไซต์และแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ x , S.D.
โดยนาค่าเฉลีย่ ไปเทียบกับเกณฑ์ดงั นี้
4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.50 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
2.5 ระยะเวลา
ตัง้ แต่วนั ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู,้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน, ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง, การพัฒนาสื่อ (สื่ออิเล็กทรอนิกส์), ทฤษฎีความพึงพอใจ, เอกสารและงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บต้นแบบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.6.3 พัฒนาองค์ความรูข้ น้ึ สู่เว็บไซต์
2.6.4 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.5 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ได้แก่ อาจารย์นราทิป ทองปาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประสิทธิภาพของ
เว็บไซต์, อาจารย์วนิ ยั โกหลา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์, อาจารย์กรี ติ ทองเนตร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์,
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์, อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
2.6.6 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.7 ประเมินคุณภาพองค์รโู้ ดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ได้แก่ นายล้วน กุลแก้ว ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเกษตรผสมผสาน นาง
ดวงจันทร์ พรอินทร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน เกษตรผสมผสาน นายสาคร ปะนามะเท ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านน้าส้มควันไม้ ผอ.อินเดีย เสีย่ งบุญ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเรียนการสอน นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยภู ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเกษตรผสมผสาน
2.6.8 ปรับปรุงแก้ไขตามนาแนะนา
2.6.9 เปิ ดเว็บไซต์ให้ผเู้ ยีย่ มชมประเมินความพึงพอใจ จานวน 30 คน
2.6.10 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 ผลการพัฒนาองค์ประกอบแหล่งเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาคุณธรรมนา
ชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง มีองค์ประกอบ ทัง้ หมด 4 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 ส่วนหัวเว็บไซต์ ประกอบด้วยตราราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ทางด้านซ้ายมือ ตราศูนย์
คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง ชือ่ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
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3.1.1.2 ส่วนรายการเมนูดา้ นซ้าย เป็ นรายการข้อมูลศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้
เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ ตามรายเบื้องยุคลบาทเศรษฐกิจพอเพียง วีดที ศั น์ ผูด้ ูแลระบบ ดาวน์โหลดเอกสาร
3.1.1.3 รายการเมนูดา้ นขวา เป็ นพืน้ ที่แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็กสาหรับเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ท่นี ่าสนใจ
3.1.1.4 รายการเมนูตรงกลาง เป็ นพืน้ ทีส่ าหรับแสดงข้อมูลและข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม
ของแหล่งการเรียนรู้
ได้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูแ้ สดงตัวอย่างดังภาพ

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ผูศ้ กึ ษานาเว็บไซต์ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินโดยใช้แบบประเมิน ผลการ
ประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการประเมินคุณภาพ
ผลการประเมิน

รายการ

(x)

1. ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ค่าเฉลีย่ รายด้าน
2. ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องค์ความรูท้ ่นี าเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมที่นาเสนอ
2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ท่นี าเสนอ
2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
ค่าเฉลีย่ รายด้าน
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/องค์ความรู้
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ ่นี าเสนอ
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( S.D. )

ระดับ

4.80
4.40
4.40
4.20
4.40
4.44

0.45
0.89
0.55
0.84
0.55
0.65

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.60
4.60
4.20
4.20
4.60
4.44

0.55
0.55
0.84
0.84
0.55
0.65

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก

4.60
4.40
4.80

0.55
0.55
0.45

มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

ผลการประเมิน

รายการ
3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ค่าเฉลีย่ รายด้าน
ค่าเฉลีย่ รวม

(x)

( S.D. )

ระดับ

4.60
4.60
4.60

0.55
0.55
0.50

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.49

0.60

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผลการประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ( x = 4.49 ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 (S.D. = 0.60)
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรู้ ผูศ้ กึ ษานาเว็บไซต์ให้ผทู้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 คน ประเมินโดยใช้แบบประเมิน
ผลการประเมินดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ระดับการประเมินคุณภาพคุณภาพองค์ความรู้
ผลการประเมิน
รายการ
(x)
(S.D.)
ระดับ
มากทีส่ ุด
1. ความถูกต้องขององค์ความรู้
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
3. ความเหมาะสมของสื่อ e-Book
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
4. ความเหมาะสมของสื่อ วีดที ศั น์
4.80
0.45
5. ความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสือ
6. ความเหมาะสมของรูปภาพ
7. ความถูกต้องของรูปภาพ
8. ความทันสมัยของสื่อที่พฒ
ั นาขึน้
9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
10. ความสะดวกในการใช้ส่อื /องค์ความรู้
ค่าเฉลีย่ รวม

4.60
4.80
4.80
4.80
5.00
4.60
4.72

0.55
0.45
0.45
0.45
0.55
0.45

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.72
( x = 4.72 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 (S.D. = 0.45)
3.2 ผลการวิจยั
3.2.1 ผูว้ จิ ยั เปิ ดเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้ผใู้ ช้ทเ่ี ข้ามาที่ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้เยีย่ มชม จานวน 30 คน
ประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระดับการประเมินความพึง่ พอใจ
ผลการประเมิน
รายการ
(x)
(S.D.)
ระดับ
มากทีส่ ุด
1. การออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม
4.83
0.38
มากทีส่ ุด
2. คาแนะนาสาหรับการใช้เว็บไซต์
4.60
0.50
มากทีส่ ุด
3. ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
4.53
0.51
มากทีส่ ุด
4. สื่อแต่ละประเภทมีความน่าสนใจ
4.80
0.41
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รายการ
5. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
6. ขนาดของตัวอักษรทีใ่ ช้
7. ความชัดเจนของรูปภาพ
8. เสียงบรรยายมีความชัดเจน
9. การเชือ่ มโยง (Links) ภายในและภายนอกเว็บไซต์
10. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั นาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ค่าเฉลีย่ รวม

(x)

ผลการประเมิน
(S.D.)

4.70
4.67
4.60
4.50
4.63
4.77
4.66

0.47
0.48
0.50
0.57
0.49
0.43
0.48

ระดับ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66
( x = 4.66 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ( S.D. = 0.48 )

4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
1. การประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง สรุปว่า คุณภาพของการพัฒนาการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.49 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.60 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาแล้วประเมิน
คุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการปรับปรุงตามคาแนะนาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถใช้งานง่าย ง่ายต่อการเข้าถึง มีรปู ภาพทีเ่ หมาะสม
เนื้อหาทีถ่ กู ต้องทันสมัยซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วชิราภรณ์ คชสีห์ (2551 : 68) ทีท่ าการวิจยั เกีย่ วกับแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ต้องมีการพัฒนาเว็บไซต์ให้
มีความน่าสนใจอยู่เสมอเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน
2. การประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.45 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการศึกษาในด้านเนื้อหา ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาแล้วประเมิน
คุณภาพจากผูท้ รงคุณวุฒิ มีการปรับปรุงตามคาแนะนาอย่างสม่าเสมอ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กัญญา นันตะนะ (2555 : 118) ที่ทา
การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มคี วามเหมาะสมมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้พฒ
ั นาแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศกึ ษาศูนย์คุณธรรมนาชีวติ เศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันทัง้ 10 ด้าน ระดับ
ความพึงพอใจมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เพราะเว็บไซต์มคี วามน่าสนใจ ง่าย
ต่อการค้นข้อมูล การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ บุษบา ช่วยแสง (2553 : 73) ทีท่ าการวิจยั เกีย่ วกับ
การพัฒนาแหล่งเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า ความพึง
พอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมากทีส่ ุดและผลเฉลีย่ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานค้นคว้าอิสระฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรัช อารีราษฎร์ และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วรปภา
อารีราษฎร์ ที่ได้แนะนาแนวทางให้ความรู้ ซึง่ ให้คาปรึกษาด้วยความเอาใจใส่แนะนาข้อคิดต่างๆ รวมถึงผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่านทีใ่ ห้ความ
อนุเคราะห์ เสียสละเวลาส่วนตัวในการตอบแบบสอบถาม ผูท้ รงคุณวุฒทิ ใ่ี ห้ความอนุเคราะห์ในการตรวจทานเนื้อหา ขอขอบคุณ พ่อล้วน
กุลแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านพร้อมครอบครัว คณะวิทยากรประจาศูนย์ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์และตอบแบบสอบถามพร้อมทัง้ ให้
คาแนะนา จนสาเร็จลงได้ ผูศ้ กึ ษาขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

1025

คุณค่าและประโยชน์ยงั พึงประสงค์ทไ่ี ด้รบั จากการศึกษาครัง้ นี้ ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณ บิดา – มารดา ตลอดจนครู – อาจารย์
ทุกท่าน พร้อมทัง้ ผูม้ พี ระคุณ

หนังสืออ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]

กัญญา นันตะนะ.การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องข้อมูลและสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ าร
งานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2555
ถนอมพร (ตันพิพฒ
ั น์) เลาหจัสแสง. Designing e-Learning : หลักการออกแบบและการสร้างเว็บเพื่อการเรียนการสอน. เชียงใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545.
บุษบา ช่วยแสง. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี.
อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2553
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธา อารีราษฎร์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อารีราษฎร์. (ร่าง) รายงานผลการศึกษาการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน. มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อสานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2548.

1026
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ให้มคี ุณภาพ 2) พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ กลุ่มผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ท่ศี นู ย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ตาบลศรีสุข อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม โดยวิธกี ารคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 30 คน เครื่องมือในการวิจยั ได้แก่ 1) เว็บไซต์ของแหล่งเรียนรู้
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน โดยใช้ URL :
http://www.itrmu.net/khamphanl 2) องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ 3) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยัง้ ยืนชุมชน 4) แบบประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อแหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน สถิตทิ ่ี
ใช้ คือ ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจยั
1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรม
ยังยื
่ นชุมชน เมื่อพิจารณาโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 ( X = 4.46 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.51 ( S.D. = 0.51 ) แสดงว่าการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน มีคุณภาพในระดับทีย่ อมรับได้ X มีค่าเฉลีย่ 3.50 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1.0
2. การพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 ( S.D.
= 0.58 ) แสดงว่าองค์ความรูข้ องการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน มีเนื้อหาที่ถกู ต้องเหมาะสมในระดับทีย่ อมรับได้ X มีค่าเฉลีย่ 3.50 ขึน้ ไป S.D. มีค่าไม่เกิน 1.0
3. ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ต่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ระดับความพอใจมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.54 ( S.D. = 0.54 )

KEYWORDS: ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ,ครูภูมปิ ญั ญาไทย
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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.

บทนา

ปจั จุบนั เทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็ นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ทเ่ี ชือ่ มต่อคอมพิวเตอร์นบั
ล้านเครื่องทัวโลก
่
กลายเป็ นแหล่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ทาให้การติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยศักยภาพ
ของอินเทอร์เน็ต จึงทาให้อนิ เทอร์เน็ตได้กา้ วเข้ามามีบทบาทสาคัญอย่างยิง่ ต่ อทุกสังคมโลก ในทุกสถาบันและทุกสาขาอาชีพเพื่อประโยชน์
ในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร ในวงการการศึกษาในปจั จุบนั แนวโน้มของการเรียนการสอนกาลังเปลีย่ นแปลงไป รูปแบบการศึกษาแบบใหม่
ส่งผลให้พฤติกรรมการเรียนรูเ้ ปลีย่ นไปด้วยผูเ้ รียนแสวงหาความรู้และเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยครูผสู้ อนเปลีย่ นแปลงบทบาทจากผูป้ ้ อนความรู้
เป็ นผูใ้ ห้คาแนะนาและแนะแนวทางในการแสวงหาความรู้ อินเทอร์เน็ตจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในด้านการศึกษา ซึง่ ผูเ้ รียนและผูส้ อน
สามารถใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายทีม่ อี ยู่ ทวโลกอย่
ั่
างไร้ขอบเขตจากัด
ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตทาให้ผเู้ รียนไม่วา่ จะอยู่ทใ่ี ดก็สามารถเรียนได้ ลดค่าใช้จ่ายในการเรียนและการเดินทางและควรจัดการเรียนรูใ้ ห้
เกิดขึน้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และยึดหลักผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด การทารายงาน หรือการค้นคว้าหาข้อมูล ในบางครัง้ นัน้ ไม่จาเป็ นต้อง
ไปทีห่ อ้ งสมุดหรือเปิ ดตาราค้นคว้า เพราะสารสนเทศและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้รวบรวมผลงานของบุคลากรสาขาต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543)
ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงได้กาหนดบทบทในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2545 ใน
มาตราที่ 25 รัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอ
ศิลป์ สวนสัตว์ สาวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กฬี าและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และ
แหล่งข้อมูลอื่นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ หมวด 3 มาตรา 18(3) กล่าวถึงแหล่งการเรียนรูใ้ นเรื่องศูนย์การเรียนไว้วา่ ศูนย์การ
เรียน ได้แก่ สถานทีเ่ รียนทีห่ น่ วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่ว นท้องถิน่
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบัน
สังคมอื่นเป็ นผูจ้ ดั (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548 : 9-11)
แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผล
จากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที
(Information and Communication Technology : ICT) เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการ
ขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม
สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9)
ซึง่ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ตามสาระยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยัง้ ยืน ทีก่ ล่าวว่า มุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สงั คมแห่งการเรียนรู้ อย่างยัง้ ยืน
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ให้ความสาคัญกับการนาหลักปฏิบตั ติ ามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกมิติ ทัง้ ร่างกายทีส่ มบูรณ์ แข็งแรง
มีสติปญั ญาทีร่ อบรู้ และมีจติ ใจทีส่ านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภมู คิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง รวมทัง้ การ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่งและเอือ้ ต่อการพัฒนาคน ดังนี้ 1) การส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติ 2) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รียน 3) สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และปจั จัย
สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติสานักนายกรัฐมนตรี, 2554 : 45 – 46 )
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2550-2553 โดยความร่วมมือจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามพร้อมและศักยภาพ เพื่อจัดฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรูค้ วามเข้าใจในการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ฯ ถ่ายทอดความรู้ เพื่อการสร้างเกษตรกรอาสาเป็ นผูน้ าในการขยายผลและพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านเพื่อให้มคี วาม
พร้อมและศักยภาพในการฝึกอบรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาปรับเปลีย่ นแนวคิดและรูปแบบในการทามาหากินการประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวติ ให้แก่เกษตรกรทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วยการพึง่ พาตนเองอย่างเหมาะสมกับภูมนิ ิเวศน์และภูมสิ งั คม รวมถึงการ
สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรให้มคี วามเข้มแข็ง สามารถพึง่ พากันเพื่อดาเนินการผลิต การตลาด รวมทัง้ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อมในชุมชน ทีส่ อดคล้องกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ บนพืน้ ฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554 : 1)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ่ี
เป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย
ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพื้นทีเ่ ว็บไซต์ และเว็บไซต์ของ
แหล่งการเรียนรู้จากโครงการ และผูเ้ ช้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การ
จัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการ
พัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก
และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรู้
ในตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรู้ตามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และ
โรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียนเชือ่ มไปยังชุมชน
จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับ
มากในทุก ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรูอ้ กี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรม
ยังยื
่ นชุมชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นแหล่งเรียนรูอ้ กี แหล่งหนึ่งทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เ พื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน ตัง้ อยู่ท่ี บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ นแหล่งเรียนรู้ทใ่ี ห้ความรู้ แก่นกั เรียน และผูส้ นใจ
ทัวไป
่ ได้ศกึ ษา ค้นคว้า และเป็ นแหล่งอ้างอิง จัดตัง้ เมื่อพุทธศักราช 2549 – ปจั จุบนั ผลการดาเนินงานพบว่า ทาให้วถิ ชี วี ติ ครอบครัวดี
ขึน้ มีอาหารทีป่ ลอดภัยบริโภคอย่างพอเพียง เหลือจากการบริโภคก็ขายมีรายได้จากแปลง ลดรายจ่ายในครอบครัว เพิม่ ความหลากหลาย
สร้างภูมคิ ุม้ กันต่อครอบครัวและเป็ นทีย่ อมรับของผูค้ นทัวไป
่ เป็ นแบบอย่างและจุดเรียนรูใ้ ห้กบั เกษตรกรทัวไป
่ ได้จดั ตัง้ กลุ่มอาชีพเพื่อปลูก
ผักปลอดสารพิษบริโภคและขายเพิม่ รายได้ให้กบั กลุ่มในชุมชน และได้รบั เลือกจากชาวบ้านให้เป็ นผูน้ าด้านพัฒนาในชุมชนเป็ นการแบ่งปนั
แลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ผลผลิตต่อญาติพน่ี ้องเกษตรกร อาหาร เมล็ดพันธุ์ รวมทัง้ เทคนิคต่าง ๆ ทีม่ คี วามเอือ้ อาทรต่อพืช สัตว์
และสิง่ แวดล้อม อีกทัง้ ยังได้ถ่ายทอดแนวคิดเกษตรยังยื
่ นกับสมาชิก, เกษตรกรผูส้ นใจ, เด็กและเยาวชน และ หน่ วยงาน หรือ องค์กร
ต่างๆ
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ปญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
เผยแพร่ส่สู าธารณชน และคุณค่าแหล่งการเรียนรู้ การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชมุ ชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้
ศึกษาจึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ชาวบ้าน กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยัง้ ยืน เพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาหวังว่า ผลจากการดาเนิ นงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไป
่
ในการนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรม
ยังยื
่ นชุมชน
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์
เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน
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3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานเว็บไซต์การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน

2.

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั

ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์ท่ศี นู ย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ตาบลศรีสุข อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่างเดือนพฤษภาคม โดยวิธกี ารคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาแหล่งการเรียนรู้
ได้แก่ เอกสารประเภท Microsoft Word งานนาเสนอ presentation โดยใช้ Microsoft Power Point หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม DeskTop_Author และวีดทิ ศั น์ทน่ี าเสนอภาพและเสียง แหล่งการเรียนรูป้ ระกอบไปด้วยองค์ความรู้
ทัง้ หมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1. การทาปุ๋ยหมักชีวภาพ 2. การเผาถ่านเพื่อสกัดน้าส้มควันไม้ 3. การขยายพันธุพ์ ชื
4. การทาแปลงผักถาวร/การปลูกผักปลอดสารพิษ 5. การทาบ่อเลีย้ งปลาดุก/กบพลาสติก 6. การทาเกษตรผสมผสาน 7. การเลีย้ ง
จิง้ หรีด 8. การทาบัญชีครัวเรือน 9. การทาเกษตรผสมผสาน
2.3 เครื่องมือในการวิจยั
2.3.1 เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
2.3.2 องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้
2.3.2 แบบประเมินเนื้อหาองค์ความรู้
2.3.3 แบบประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรู้
2.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ( X ) ( S.D. )
หาค่าเฉลีย่ เลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D. ) ค่าเฉลีย่ ที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ค่าเฉลีย่
ความหมาย
4.51 – 5.00
เหมาะสมมากทีส่ ุด
3.51 – 4.50
เหมาะสมมาก
2.51 – 3.50
เหมาะสมปานกลาง
1.51 – 1.50
เหมาะสมน้อย
1.00 – 1.50
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
2.5 ระยะเวลา วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาข้อมูล เอกสาร และงาน วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ 1. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 2. ศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน 3. เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน การเรียนรู้
6. การออกแบบเว็บไซต์แหล่ง. 7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8. ทฤษฎีความพึงพอใจ 9. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ตน้ แบบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และทาการอบรมการใช้งาน
เว็บไซต์
2.6.3 พัฒนานาองค์ความรูแ้ ละสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทส่ี ร้างนาขึน้ บนเว็บไซต์
2.6.4 นาเว็บไซต์ท่ไี ด้ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.5 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสื่อและองค์
ความรู้ 2. อาจารย์กรี ติ ทองเนตร ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสื่อและองค์ความรู้ 3. อาจารย์วนิ ยั โกหลา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคและวิธกี าร 4.
อาจารย์นราธิป ทองปาน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านด้านเทคนิคและวิธกี าร 5. อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการเรียนการสอน
2.6.6 ประเมินองค์ความรูโ้ ดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. นายคาพันธุ์ เหล่าวงษี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเกษตร
ทฤษฏีใหม่ 2. นางธดาพร คาผิว ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ 3. นางสาวมนทิรา วงษ์รกั ษา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
4. นายทินกร ทองรัตน์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 5. นายปราการ ไชยรส ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2.6.7 จากนัน้ เปิ ดเว็บไซต์และทาการประเมินความพึงพอใจของแหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน กรณีศกึ ษาศูนย์
เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ผศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ จากการเยี่ยมชมโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
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3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ศนู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน มีองค์ประกอบ ทัง้ หมด 8 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 ส่วนหัวเว็บไซต์ ประกอบด้วยตราราชภัฏมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โลโก้ศนู ย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน
พืน้ หลังของส่วนหัวเว็บไซต์มขี อ้ ความและรูปภาพประกอบ
3.1.1.2 หมวดหมู่เมนูบนเว็บไซต์ เป็ นรายการเมนู ประกอบด้วย ข้อมูลพืน้ ฐานของศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยัง้ ยืน
ชุมชน องค์ความรู้ เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ เกมเกีย่ วกับการเกษตร รายการโทรทัศน์นาเสนอศูนย์เรียนรู้ วีดทิ ศั น์
แนะนาศูนย์เรียนรู้ ผูด้ แู ลระบบ และเอกสารดาวน์โหลดต่าง ๆ
3.1.1.3 เรื่องเด่น เป็ นพืน้ ทีแ่ สดงภาพโดยมีการสไลด์โชว์จากภาพกิจกรรมทีจ่ ดั ขัน้ เว็บไซต์
3.1.1.4 หมวดหมู่ขา่ วประกาศ เป็ นการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของเว็บไซต์
3.1.1.5 แกลเลอรี่ เป็ นการแสดงภาพในหมวดหมู่ท่ผี ใู้ ช้จดั สร้างขึน้ เอง หมวดหมู่ภาพจะมีการรสไลด์โชว์จนครบทุก
หัวข้อ
3.1.1.6 ป้ายโฆษณา เป็ นการแสดงเว็บไซต์ทจ่ี ะทาการลิงค์ไปยังส่วนเว็บไซต์อ่นื ๆ ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องเพื่อดูขอ้ มูลในรูป
แบการใช้งานอย่างง่าย
3.1.1.7 จานวนผูเ้ ยีย่ มชมเว็บไซต์ ในส่วนนี้มหี น้าทีแ่ สดงข้อมูลผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์โดยมีจานวนที่แสดงออกเป็ น
ตัวเลข
3.1.1.8 เป็ นส่วนของผูด้ ูแลระบบ มีหน้าทีเ่ พิม่ ข้อมูลและจัดตกแต่งดูแลระบบของเว็บไซต์

สัญรูปที่ 1 เว็บไซต์การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรม
ยังยื
่ นชุมชน
3.1.2 ผลการประเมิน ผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินจากผูเ้ ชียวชาญ จานวน 5 ท่านโดยใช้เกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผลการประเมิ น

รายการ
1. ด้านประสิทธิภาพ
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
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(X)

( S.D. )

ระดับ

5.00
5.00
4.40
4.40
4.40

0.00
0.00
0.55
0.55
0.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก

ผลการประเมิ น

รายการ

(X)

( S.D. )

ระดับ

คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
2. ด้านประสิทธิผล
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องค์ความรูท้ ่นี าเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมที่นาเสนอ
2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ท่นี าเสนอ
2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/องค์ความรู้
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ ่นี าเสนอ
3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
คะแนนเฉลีย่ รายด้าน

4.64

0.49

มากทีส่ ุด

4.40
4.80
4.40
4.60
4.40
4.52

0.55
0.45
0.89
0.55
0.55
0.59

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

4.40
4.80
5.00
4.80
4.60
4.72

0.55
0.45
0.00
0.45
0.55
0.46

มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

4.63

0.51

มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญพบว่าผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 ( X = 4.63 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51
3.1.3 ผลการประเมิน ผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินจากจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่านโดยใช้เกณฑ์การประเมิน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินจากจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ผลการประเมิน
รายการ
( S.D. )
ระดับ
( X)
1. ความถูกต้องขององค์ความรู้
2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point
3. ความเหมาะสมของสื่อ eBook
4. ความเหมาะสมของสื่อ วีดทิ ศั น์
5. ความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสือ
6. ความเหมาะสมของรูปภาพ
7. ความถูกต้องของรูปภาพ
8. ความทันสมัยของสื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่อที่พฒ
ั นาขึน้
10.ความสะดวกในการใช้ส่อื /องค์ความรู้
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

4.20
4.40
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.60
4.20
4.40
4.48

0.84
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.84
0.55
0.58

มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่าผลการประเมินคุณภาพขององค์ความรูข้ องเว็บไซต์การพัฒนาแหล่ง
การเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน เมื่อพิจารณาโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58
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3.2 ผลการทดลองใช้ กับกลุ่มผูใ้ ช้ทวไปที
ั ่ เ่ ข้ามาประเมินเว็บไซต์
3.2.1 ผูศ้ กึ ษาเปิ ดเว็บไซต์การพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน ได้เยีย่ มชม จานวน 30 คน ประเมินโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจผลการประเมิน
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินโดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน

รายการ

( X)

1. การออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม
2. คาแนะนาสาหรับการใช้เว็บไซต์
3. ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
4. สื่อแต่ละประเภทมีความน่าสนใจ
5. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
6. ขนาดของอักษรทีใ่ ช้
7. ความชัดเจนของรูปภาพ
8. เสียงประกอบมีความชัดเจน
9. การเชือ่ มโยง (Links) ภายในเว็บไซต์
10. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

( S.D. )

ระดับ

4.67
4.23
4.27
4.73
4.30
4.10
4.90
4.30
4.03
4.23

0.48
0.57
0.52
0.45
0.60
0.31
0.31
0.47
0.41
0.57

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก

4.38

0.54

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานพบว่าผลการประเมินคุณภาพขององค์ความรูข้ องเว็บไซต์การ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54

4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผล พบว่า การพัฒนาแหล่งเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน
1. ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญที่มตี ่อการพัฒนาแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน จาแนกออกเป็ นรายด้านสรุปได้วา่ ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.46 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 ด้านประสิทธิผล ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 สรุปได้วา่ คุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด
โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์เข้ารับคาปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
และความครอบคลุมความพึงพอใจทีจ่ ะประเมิน แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มเี พื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพ
ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฉัตรพร ฦาชา (2553 : 98) พบว่า การจัดแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปรากฏว่าทุกข้อมีระดับคุณภาพเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.80 และ S.D. อยู่ในช่วง
0.12-0.21 แสดงว่าคุณภาพการจัดแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์อยูในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด
2. ผลการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒพิ บว่าผลการประเมินคุณภาพขององค์ความรูข้ องเว็บไซต์การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.48 ( X = 4.48 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ เนื่องมาจากการ
ออกแบบองค์ความรูใ้ นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ความถูกต้องและสวยงามของสื่อสามารถเข้าใช้งานได้ง่ายซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ อัจฉราพร พลนิกร (2554 : บทคัดย่อ) ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพในระดับเหมาะสม
มากทีส่ ุด ( X = 4.66, S.D. = 0.50 ) และ 2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ท่มี ตี ่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ทีส่ ุด ( X = 4.53, S.D. = 0.54 ) สรุปได้วา่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเมื่อนามาใช้จดั การเรียนรู้ได้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานพบว่าผลการประเมินคุณภาพขององค์ความรูข้ องเว็บไซต์การพัฒนาแหล่ง
การเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาศูนย์เรียนรูเ้ กษตรกรรมยังยื
่ นชุมชน เมื่อพิจารณาโดยภาพ
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รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.38 ( X = 4.38 ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เพราะการการ
ออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม สื่อมีหลากหลายแบบและเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร. พิสุทธา อารีราษฎร์ และผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อารีราษฎร์ (2554 : 50) พบว่า ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
เว็บไซต์แหล่งเรียนรูเ้ ฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ ( X = 4.43, S.D. = 0.68 ) มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึง
พอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ อยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูน
ลาพัน 3) ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างคือ ได้แก่ ผูม้ าศึกษาดูงานที่แหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์
ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกโดย วิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ 1) องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน 2) แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) แบบประเมินคุณภาพ
องค์ความรู้ 4) แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
สถิตทิ ใ่ี ช้ mean,SD
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 ) 2) คุณภาพองค์
ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.56 และ S.D = 0.50 ) 3) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่า
สัตว์ป่าดูนลาพัน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X = 4.37 และ S.D = 0.65 )
คาสาคัญ : แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน

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. บทนา
โลกปจั จุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน อาทิความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ติดต่อสื่อสาร การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้วฒ
ั นธรรมซึง่ กันและกัน จึงจาเป็ นทีแ่ ต่ละประเทศจะต้องปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อยู่ตลอดเวลาและพร้อมทีจ่ ะเผชิญสถานการณ์อนั ท้าทายในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการดารงชีวติ ของคนต้องอาศัยการเรียนรูเ้ พื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ การเรียนรูจ้ งึ เป็ นครรลองของชีวติ ทีเ่ กิดได้ทุกแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวติ ตัง้ แต่ปฏิสนธิจนตาย โดยเริม่ จากการ
เรียนรูจ้ ากครอบครัว ชุมชน ศูนย์การเรียน สถาบันศาสนา แหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ กว้างไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก
(กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 7)
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แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผลจากการที่ การพัฒนา
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT)
เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ น
ตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2551 : 9)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอ
องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ทอ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรร
พืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ช้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ ่เี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั
การจัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จาก
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจาก
ในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรูต้ ามสถานที่ต่าง ๆ เช่น ใน
โรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียน
เชือ่ มไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน ตัง้ อยู่ในเขตท้องทีต่ าบลนาเชือก อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม บริเวณ เขตอุทยานป่าดูน มีเนื้อที่ ประมาณ 343 ไร่
ประกอบด้วยพืน้ ทีบ่ ริเวณทีต่ งั ้ สานักงาน บ้านพักเจ้าหน้าที่ ใช้เป็ นสถานทีฝ่ ึกอบรม ละเข้าค่ายพักแรม มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 40 % ของพืน้ ที่ และพืน้ ทีอ่ ยู่อาศัยของปู
ทูลกระหม่อม สัตว์ป่า และนกนานาชนิดเป็ นสถานทีเ่ ทีย่ วชมธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม มีพน้ื ทีป่ ระมาณ 60 % ของพืน้ ที่ ป่าดูนลาพันมีค่ วามสมบูรณ์ ซึง่ ทาให้
ประชาชนทีอ่ ยู่อาศัยในบริเวณโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ในการดารงชีพมาเป็ นระยะเวลานาน เพราะเป็ นแหล่งอาหาร เป็ นแหล่งสมุนไพร เป็ นแหล่งเชือ้ เพลิง และเป็ นแหล่ง
เลีย้ งสัตว์ ต่อมาเมื่อประชาชนมีจานวนเพิม่ มากขึน้ มีความต้องการอาหาร ยารักษาโรคและเชือ้ เพลิงเพิม่ มากขึน้ ทาให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากป่านี้เป็ นจานวนมาก
รวมถึงการตัดไม้ในป่าเพื่อนาไปใช้ในการสร้างทีอ่ ยู่อาศัยและเป็ นเชือ้ เพลิง ทาให้ป่าถูกใช้ประโยชน์และทรัพยากรในป่าถูกทาลายไปบางส่วน ในขณะเดียวกันมีกลุ่ม
ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยู่ในหมู่บ้านรอบ ๆ ป่าดูนลาพันเห็นสภาพป่าและทรัพยากรถูกทาลายดังกล่าว ทาให้เกิดความรูส้ กึ ห่วงใยต่อการดารงสภาพป่าของป่าดูนลาพัน ประกอบ
กับมีความเชือ่ เรื่องผีป่ตู า สิง่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ร่ กั ษาป่าทาให้ประชาชนรวมกลุ่มกันเพื่อยุตกิ ารทาลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติในป่า โดยกลุ่มประชาชนนี้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมอนุ รกั ษ์ป่าด้วยใจรักษ์และตระหนักในคุณค่าของป่า ต่อมมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 กลุ่มอนุ รกั ษ์ป่าดูนลาพันได้มแี นวคิดทีจ่ ะให้กลุ่มมีแนวทางการปฏิบตั งิ านที่
ชัดเจนมีคณะกรรมการทางานและรับผิดชอบอย่างเป็ นรูปธรรม จึงได้ร่วมกันจัดตัง้ ชมรมอนุรกั ษ์ดนู และปูทูลกระหม่อมขึน้ โดยมีอาจารย์บวั เรียน วาปี สา เป็ นผูน้ าในการ
ก่อตัง้ และได้รบั เลือกเป็ นประธานชมรมคนแรก ใช้ช่อื ชมรมว่า “ชมรมอนุรกั ษ์ปทู ูลกระหม่อม” มีวตั ถุประสงค์เพื่ออนุ รกั ษ์ป่าดูนลาพันและทรัพยากรธรรมชาติภายในป่าดูน
ลาพัน (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน, 2553:1-27)
จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ด้าน แต่
อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรู้อกี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรู้ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าดูนลาพัน เป็ นแหล่งเรียนรูอ้ กี แหล่งหนึ่งทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน ตัง้ อยู่ในท้องที่ ตาบลนาเชือก
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากทีว่ า่ การอาเภอนาเชือกประมาณ 3 กิโลเมตร บริเวณพืน้ ทีป่ ่าแห่งนี้เป็ นพืน้ ที่ทเ่ี หมาะแก่การศึกษาวิจยั งานด้านการ
อนุรกั ษ์ ซึง่ ชาวบ้านได้ให้ความเคารพนับถือมีความเชือ่ ว่าเป็ นดินแดนทีม่ คี วามศักดิสิ์ ทธิรั์ กษา เป็ นดอนปู่ตา เป็ นป่าวัฒนธรรมหรือป่าประเพณี ทุกปี จะมีการเลีย้ งผี
ปู่เจ้าปู่ ผีป่า มีการบอกกล่าวก่อนชาวบ้านจะลงนา และทีส่ าคัญทีส่ ุด คือมีปปู ่าชนิดเดียวในโลกทีอ่ าศัยอยู่คอื ปูทลู กระหม่อม หรือชาวบ้านเรียกว่าปูแป้ง ซึง่ เป็ นปูท่ี
มีสสี วยงามมาก ซึง่ ลักษณะกระดองมีสมี ่วงเปลือกมังคุด ขอบเบ้าตา ขอบกระดอง ขาเดินทัง้ 4 คู่และก้ามหนีบทัง้ 2 ข้าง มีสเี หลืองส้ม ปลายข้อสุดท้ายและปลายก้าม
หนีบมีสขี าวงาช้าง การค้นพบปูทลู กระหม่อมได้รบั การตีพมิ พ์ในวารสาร “Crustaceana” ซึ่งเป็ นวารสารชัน้ นาของโลก
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ปญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน
และคุณค่าแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามเพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาหวังว่า
ผลจากการดาเนินงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้มคี ุณภาพ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม
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2. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูม้ าศึกษาดูงานทีแ่ หล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูม้ าศึกษาดูงานที่แหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม คัดเลือกโดย
วิธกี ารสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาองค์ความรู้
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) งานนาเสนอ (Power Point) เอกสาร PDF และวีดทิ ศั น์ ซึง่ ประกอบด้วย จานวน 7 เรื่อง คือ
่าดูนลาพัน
1. ข้อมูลทัวไปของป
่
2. ประวัตคิ วามเป็ นมาของป่าดูนลาพัน
3. สมุนไพรในป่าดูนลาพัน
4. ทรัพยากรสัตว์ป่า
5. ความเชือ่ เรื่องศักดิสิ์ ทธิ ์ เกีย่ วกับป่าดูนลาพัน
6. สภาพพืน้ ทีป่ ่า
7. ปูทลู กระหม่อม สัตว์ทส่ี าคัญประจาป่าดูนลาพัน
2.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
3. แบบประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
4. แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
โดยแบ่งแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็ น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ุด
กาหนดคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ เมื่อตรวจให้คะแนนแต่ละข้อแล้ว นาคะแนนทุกคนมาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลีย่ มาเทียบกับ
เกณฑ์ แปลความหมายเป็ นระดับ โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ 4.51–5.00 หมายถึง มากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.51–4.50 หมายถึง มาก
ค่าเฉลีย่ 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51–2.50 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00–1.50 หมายถึง น้อยทีส่ ุด

2.5 ระยะเวลา มกราคม – มิถุนายน 2555

2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรให้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม
2.6.3 พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เพื่ออัพโหลดขึน้ สู่เว็บไซต์ทค่ี ณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสรรให้
2.6.4 นาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคามทีไ่ ด้ ไปปรึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
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2.6.5 ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ประสิทธิผลของเว็บไซต์ และความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ราธิป ทองปาน ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์กรี ติ ทองเนตร

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

อาจารย์วนิ ยั โกหลา

ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.6.6 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.6.7 ประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ด้าน การอนุรกั ษ์ ส่งเสริมและพืน้ ฟู
ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
1. นายสมศักดิ ์ บุญคุม้

ตาแหน่ง ผูช้ ว่ ยหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน

2. นายสุมติ ร มารศรี

ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ ระจาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน

3. นางกาญจนา ฝากไธสง ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ ระจาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน
4. นายฉวี ยอดแก้ว

ตาแหน่ง เจ้าหน้าทีป่ ระจาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน

5. นายบัวเรียน วาปี สา

ตาแหน่ง อดีตกรรมการบริหารจัดการอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูป่าดูนลาพัน

2.6.8 ปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
2.6.9 ทดลองใช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
กับกลุ่มตัวอย่าง
2.6.10 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
2.6.11 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

3. ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึง่
องค์ประกอบของเว็บไซต์ จะแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 ส่วนบนของเว็บไซต์ จะเป็ นหัวเว็บชือ่ แหล่งการเรียนรู้ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน
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3.1.1.2 ส่วนด้านซ้ายของเว็บไซต์ จะเป็ นเมนู ซึง่ แบ่งออกเป็ น 8 เมนู

3.1.1.3 ส่วนด้านขวาของเว็บไซต์ จะเป็ นลิงค์หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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3.1.1.4 ส่วนกลางของเว็บไซต์จะเป็ นส่วนแสดงเนื้อหาทีเ่ ลือก

ส่วนกลางของเว็บไซต์ จะเป็ นส่วนแสดงเนื้อหาทีเ่ ลือกจากเมนู
ทางด้านซ้ายของเว็บไซต์

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน
อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

X

1.ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย

4.80

1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน

5.00

1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล

4.60

1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้

4.60

1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

4.40
4.68

เฉลีย่

SD

ระดับคุณภาพ

0.45

มากทีส่ ุด

-

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.55

มาก

0.48

มากทีส่ ุด

-

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.55

มาก

0.71

มากทีส่ ุด

0.58

มากทีส่ ุด

2.ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศที่นาเสนอ

5.00

2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ

4.60

2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ

4.60

2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ทน่ี าเสนอ

4.00

2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้

4.60
4.56

เฉลีย่
3.ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
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รายการประเมิน

ผลการประเมิน

X

3.1 ความเป็ นปจั จุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/องค์ความรู้

4.20

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ

4.60

3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ

5.00

3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ องผูเ้ รียน

4.60

3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ

4.60
4.60

เฉลีย่
เฉลีย่ ทัง้ หมด

4.61

SD
0.45

ระดับคุณภาพ
มาก

0.55

มากทีส่ ุด

-

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.55

มากทีส่ ุด

0.50

มากทีส่ ุด

0.52

มากทีส่ ุด

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญที่มตี ่อ แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 )
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม
รายการประเมิน

ผลการประเมิน

X

SD

ระดับคุณภาพ

1. ความถูกต้องขององค์ความรู้

4.80

0.45

มากทีส่ ุด

2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

3. ความเหมาะสมของสื่อ e-book

4.20

0.45

มาก

4. ความเหมาะสมของสื่อ pdf

4.80

0.45

มากทีส่ ุด

5. ความเหมาะสมของสื่อ วิดทิ ศั น์

4.40

0.55

มาก

6. ความเหมาะสมของตัวหนังสือ

5.00

-

มากทีส่ ุด

7. ความเหมาะสมของรูปภาพ

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

8. ความทันสมัยของสื่อทีพฒ
ั นาขึน้

4.20

0.45

มาก

9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาขึน้

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

10. ความสะดวกในการใช้องค์ความรู้

4.40

0.55

มาก

4.56

0.50

มากทีส่ ุด

ด้านความถูกต้องขององค์ความรู้

คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ตี ่อ องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูเ้ ขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61 และ S.D = 0.52 )
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณี ศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์
่ปาดูนลาพัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

X

SD

ระดับความพึงพอใจ

1 ความสวยงามของเว็บไซต์

4.47

0.57

มาก

2. ความรูท้ ่ไี ด้รบั

4.33

0.48

มาก

3. ความง่ายต่อการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ

4.60

0.50

มากทีส่ ุด

4. ความเร็วของระบบ

4.60

0.50

มากทีส่ ุด

5. ความเหมาะสมของปุ่มควบคุม เช่น เมนู สารบัญ ปิ ด

4.70

0.47

มากทีส่ ุด

6. รูปแบบตัวหนังสือทีใ่ ช้อ่านง่าย

4.60

0.56

มากทีส่ ุด

7. ความน่าสนใจ ชวนให้ตดิ ตาม

3.73

0.83

มากทีส่ ุด

8. ความสะดวกในการเชือ่ มโยงโดยการคลิก

4.20

0.48

มาก

9. ความง่ายในการเปิ ดอ่านโดยการคลิก

4.27

0.74

มาก

10. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย

4.23

0.77

มาก

4.37

0.65

มาก

ด้านความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อคุณภาพของเว็บไซต์

คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

จากตารางพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษาเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลาพัน อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.37 และ S.D = 0.65 )

4. สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากผลการศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.61) และเมื่อ
นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.37)
เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์เข้าปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม่าเสมอ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มคี ุณภาพเพื่อให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมิน เมื่อได้คุณภาพของเว็บไซต์แล้วนาเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้ประเมินความพึงพอใจ พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมาก ผูใ้ ช้ให้ความสนใจในการเข้าชมเว็บไซต์
เป็ นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั ติ ามนโยบายสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ั้
พรหมมาต ศรีแก้ว รัตติยา กล้าหาญ และศุภเชษฐุ์ ปนประเสริ
ฐ (2551: 133) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรูเ้ สมือนบน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.21) 2) แหล่งเรียนรู้
เสมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.65/82.22 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนด 3) ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อแหล่งเรียนรูเ้ สมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.32 และ S.D = 0.11 )
อรชุน เณรจิบ (2552:171) ได้ทาการวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิ ดร้านเบ
เกอรี่ ผลการวิจยั พบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพ การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิ ดร้านเบเกอรี่
อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.33 และ S.D = 0.94 )และ 2) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนด้วยแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์
์
จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิ ดร้านเบเกอรี่ มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.5 3) ความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิ ดร้านเบเกอรี่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.58)
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ABSTRACT
งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตร
พัฒนา 2) ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา และ 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียง
ยืน จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคคลทัวไป
่ จานวน 30 คน ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม และใช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ทีส่ ร้างโดยคณะเทคโนโลยีและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตร
พัฒนา และ2) แบบประเมินความพึงพอใจของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตบิ รรยาย หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.57, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.55) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ระดับ
มากทีส่ ุด ได้แก่ ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ และด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ (ค่าเฉลีย่ = 4.68, ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.48; ค่าเฉลีย่ = 4.56, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.51 ตามลาดับ) และด้านประสิทธิผลของ
เว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.48, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.65) สาหรับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ พบว่า
ส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อเว็บไซต์ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.73, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.51)
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ ระดับพึงพอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
(ค่าเฉลีย่ = 4.93, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 0.25) การออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม (ค่าเฉลีย่ = 4.83, ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน =0.38) และสือ่ แต่ละประเภทมีความน่าสนใจ (ค่าเฉลีย่ = 4.80, ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน =0.41)
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครัง้ นี้คอื เว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ นี้มคี ุณภาพและสามารถเข้าถึงได้งา่ ยสาหรับเป็นแหล่งการ
เรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
KEYWORDS: เว็บไซต์ ,แหล่งการเรียนรู,้ ปราชญ์ชาวบ้าน
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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
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ทเ่ี ชือ่ มต่อกันไปทัวโลกจึ
่
งทาให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลทีม่ ี
ขนาดใหญ่การติดต่อสือ่ สารรวดเร็วและมีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาด้วยศักยภาพของอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตจึง
ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อทุกสังคม ทุกอาชีพ เพือ่ ประโยชน์ในการสือ่ สารแลกเปลีย่ นข้อมูลซึง่ กันและกัน
การศึกษาของไทยก็เช่นกันมีแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงไปในรูปการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองและการแสวงหาความรูค้ รูผสู้ อน
ลดบทบาทเป็ นเพียงผูค้ อยให้คาแนะนาไม่ใช่เป็ นผูป้ ้ อนความรูเ้ หมือนแต่กอ่ น ผูเ้ รียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้
ขีดจากัด อันเป็นแนวทางทีส่ อดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไข้เพิม่ เติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ซึง่ ได้ส่งเสริมให้จดั ตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบให้พอเพียงและมีประสิทธิภาพ
ซึง่ ระบุว่าควรจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ทุกเวลา ทุกสถานที่ แหล่งการเรียนรูต้ ามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไข้เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 จาแนกได้ 9 ประเภท ได้แก่ (1) ห้องสมุด (2)
พิพธิ ภัณฑ์ (3) หอศิลป์ (4) สวนสาธารณะ (5) สวนสัตว์ (6) สวนพฤกษศาสตร์ (7) อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (8) ศูนย์กฬี าและนันทนาการ (9) แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ น่ื ๆ อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ
(สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546 : 8)
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แหล่งเรียนรูไ้ อซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษา
ทุกระบบ เนื่องจากผลจากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสือ่ สาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) เป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลือ่ นความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสือ่ โทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้า
ด้วยกันเพือ่ สร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการ
เรียนรู้ จึงได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้สอ่ื
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การนาเสนอองค์ความรูข้ อง
แหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัว
คน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์
ชาวบ้านจากภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพืน้ ที่
เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ข้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ ่ี
เกีย่ วข้องในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรเพือ่ เผยแพร่ต่อไป
ข้อเสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรูแ้ กนนา

นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้ม ี

เพือ่ สร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้

กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอืน่ ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนา
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ มีความต้องการ
อบรมเป็นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูช้ ุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เนื่องจากในชุมชน
ประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
และแหล่งการเรียนรูต้ ามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน ในปา่ ชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนด
แหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียนเชือ่ มไปยัง
ชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
จากผลการวิจยั

สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยทีผ่ เู้ ข้ารับการอบรมมี

ความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรูอ้ กี เป็นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่
มีโอกาสพัฒนาเป็นองค์ความรูใ้ นรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่ส่สู าธารณชน

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรี

เนตรพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูอ้ กี แหล่งหนึ่งทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่สู่
สาธารณชน ตัง้ อยู่ท่ี 52 หมู่ 3 ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์

ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนาได้ดาเนินการด้านเกษตรพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ในการทาเกษตรแบบผสมผสาน โดยได้
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นาระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาทาการเกษตรแบบผสมผสานได้อย่างลงตัวและสามารถคืนทุนได้ภายใน
ระยะเวลาเพียง 2 ปี ครึง่ เท่านัน้ โดยเน้นว่า" น้าเป็นแหล่งเกิดของระบบสมดุลธรรมชาติ" ซึง่ จากการทดลองแบบลอง
ผิดลองถูกทาให้รวู้ ่าธรรมชาติทจ่ี ะมีการสมดุล ได้ตอ้ งมีน้ าเป็ นปจั จัยหลักและน้ าทีใ่ ช้จดั การในบริเวณในแปลงได้จาก
พลังงานแสงอาทิตย์เท่านัน้ ซึง่ ระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์มอี ายุการใช้งาน 25 ปี และยังได้รบั การคัดเลือก
กระทรวงพลังงานให้เป็นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรูใ้ นการนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียพ์ ร้อมชุดสาธิต เพือ่ ให้
ผูท้ ส่ี นใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรูแ้ ละนาไปเป็นแนวทางการประหยัดพลังงานได้ บนเนื้อที่ 22 ไร่ ของบริเวณภายใน
ศูนย์ได้จดั แบ่งเป็นดังนี้ พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย 3 ไร่ พืน้ ทีท่ านา 6 ไร่ พืน้ ทีส่ ระน้า 2 ไร่ พืน้ ทีป่ า่ 3 ไร่พน้ื ทีเ่ ลีย้ งสัตว์
4 ไร่ พืน้ ทีป่ ลูกผัก,ผลไม้,สมุนไพร 4 ไร่ กิจกรรมทีถ่ ่ายทอดให้กบั ผูท้ ส่ี น ได้แก่ การทาบ้านด้วยก้อนดิน ลูกปะคบ
สมุนไพร การทานาอินทรียด์ ว้ ยวิธหี มักฟาง น้ ายาล้างจาน ผักปลอดสารพิษ การเลีย้ งหมูหลุม บัญชีครัวเรือน ปุ๋ย
คอกหมัก น้าส้มควันไม้ การเลีย้ งปลา การเลีย้ งกบ น้ายาล้างชาระสิง่ สกปรก เตาเผาถ่าน 200 ลิตร การเพาะเห็ด
ฟาง การดาเนินถ่ายทอดกิจกรรมของศูนย์ปราชญ์ได้มกี ารกาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมจานวน 1 หลักสูตร คือ
หลักสูตร “การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ การพึง่ พาตนเองอย่างยังยื
่ น” ซึง่ เนื้อหาของหลักสูตรจะเน้นการให้ผเู้ ข้า
รับการฝึกอบรมได้ปฏิบตั จิ ริง ซึง่ มีวทิ ยากรผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นผูม้ าถ่ายทอดความรู้ และ
เป็นการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทงั ้ ผูท้ ถ่ี ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละผูท้ เ่ี ข้ารับการฝึกอบรมให้สามารถนาไปปฏิบตั ไิ ด้
อย่างง่ายและเห็นผลจากการนาแนวความคิดดังกล่าวไปดาเนินการ
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรูป้ ญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสือ่
อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่ส่สู าธารณชนและคุณค่าแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนาผู้
ศึกษาจึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษา ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ ป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ เว็บไซต์เพือ่ เผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูว้ จิ ยั หวังว่า ผล
จากการดาเนินงาน

จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอ
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
2. เพือ่ หาคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่บุคคลทัวไปที
่ เ่ ข้ามาเยีย่ มแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จานวน 100 คน
2.กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ได้แก่บุคคลทัวไปที
่ เ่ ข้ามาเยีย่ มแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จานวน 30 คน
คัดเลือกแบบบังเอิญ
2.2 เนื้อหาองค์ความรู้
องค์ความรูข้ องแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา ตาบลกู่ทอง อาเภอเชียงยืน
จังหวัดมหาสารคาม ขึน้ เว็บไซต์ท่ี ได้รบั จัดสรรให้ตามโครงการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
จัดแบ่งองค์ความรูเ้ ป็น 16 ประเภท
2.2.1 การทาน้ายาล้างชาระสิง่ สกปรกปลอดสารเคมี
2.2.2 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
2.2.3 การทาน้ายาล้างจาน
2.2.4 น้าส้มควันไม้
2.2.5 การทานาอินทรียด์ ว้ ยวิธหี มักฟาง
2.2.6 การเลีย้ งหมูหลุม
2.2.7 การทาปุ๋ยหมัก
2.2.8 แปลงสาธิตปลูกผักปลอดสารพิษ
2.2.9 การทาบ้านด้วยก้อนดิน
2.2.10 ลูกปะคบ
2.2.11 บัญชีครัวเรือน
2.2.12 ปุ๋ยคอกหมัก
2.2.13 น้าส้มควันไม้
2.2.14 การเลีย้ งปลา
2.2.15 การเพาะเห็ดฟาง
2.2.16 การเลีย้ งกบ
2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
การดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้มเี ครือ่ งมือ 3 ชนิด เพือ่ ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ จากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องดังนี้
1. เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
3. แบบประเมินความพึงพอใจของแหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ค่าเฉลีย่ ( x ),ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินความพึงพอใจทีไ่ ด้จากผูเ้ รียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์.
2551 : 174)
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ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนในงานศึกษานี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.5 ระยะเวลา เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้สอ่ื เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพือ่ การเรียนของผูเ้ รียน, แหล่งการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา เว็บไซต์
เครือข่ายอินเตอร์ สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนแบบ ADDIE และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บต้นแบบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
2.6.3 ออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ และพัฒนาองค์ความรูเ้ ข้าสู่เว็บไซต์
2.6.4 ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.5 ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน ได้แก่ อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์วนิ ยั โกหลา
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ อาจารย์นราธิป ทองปาน อาจารย์กรี ติ ทองเนตร
2.6.6 ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.7 เปิดเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้ทวไปประเมิ
ั่
นทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
2.6.8 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
3. RESULTS
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 องค์ประกอบของเว็บไซต์ ผูศ้ กึ ษาได้ศกึ ษาองค์ประกอบ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
3.1.1.1 ส่วนหัวของเว็บ เริม่ จากการตกแต่งหัวเว็บให้สวยงาม โดยใช้ photoshop 7 และตกแต่งการ
เคลือ่ นไหวโดยใช้ Flash cs3

3.1.1.2 ส่วนเมนู เป็นการจัดหมวดหมูใ่ ห้กบั ข้อมูลให้กบั เว็บไซต์ เพือ่ เข้าศึกษาข้อมูลทีอ่ ยู่ในเว็บไซต์
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3.1.1.3 ส่วนเนื้อหา เป็นส่วนทีแ่ สดงเนื้อของเว็บเมือ่ ผูใ้ ช้คลิกทีแ่ ถบเมนู ข้อความ รูปภาพ วีดทิ ศั น์ ก็
จะปรากฏในส่วนของเนื้อหา

3.1.1.4 ส่วนลิง้ ภายนอก เป็ นปุม่ ลิง้ ไปภายนอกเว็บของเรา เช่น ปุม่ ลิง้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็
จะไปยังเว็บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ ผูว้ จิ ยั นาเว็บไซต์ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ประเมิน โดยใช้
แบบประเมินคุณภาพ ดังผลการประเมินตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
x
1. ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
4.56
0.51
มากทีส่ ุด
1.1 การนาเสนอสือ่ /สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
4.80
0.45
มากทีส่ ุด
1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน
4.80
0.45
มากทีส่ ุด
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล
4.40
0.55
มาก
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสือ่ และองค์ความรู้
4.40
0.55
มาก
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
4.40
0.55
มาก
2. ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
4.48
0.65
มาก
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
4.80
0.45
มากทีส่ ุด
2.2 ความเหมาะสมของสือ่ /องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
4.40
0.55
มาก
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
4.00
1.00
มาก
2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ทน่ี าเสนอ
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
4.60
0.55
มากทีส่ ุด
3. ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
4.68
0.48
มากทีส่ ุด
ั
3.1 ความเป็ นปจจุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/ 4.60
0.55
มากทีส่ ุด
องค์ความรู้
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
4.40
0.55
มาก
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รายการประเมิน
x

3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ค่าเฉลีย่

5.00
4.60
4.80
4.57

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
0.00
มากทีส่ ุด
0.55
มากทีส่ ุด
0.45
0.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 1 พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นเกีย่ วกับคุณภาพของเว็บไซต์ อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด ( x = 4.57) เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.68)
รองลงมาคือด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.56) และด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์ อยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.48)
3.2 ผลการทดลองใช้เว็บไซต์
3.2.1 ผูว้ จิ ยั ได้เปิดเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้ทวไปเข้
ั่
าเยีย่ มชมแล้วทาการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผูเ้ ข้าเยีย่ มชมเว็บไซต์จานวน 30 คน ใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ดังผลการประเมินตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ
รายการประเมิน
4.83
4.53
4.93
4.80
4.73
4.57
4.67
4.77
4.73

ผลการประเมิน
S.D.
ระดับ
0.38
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.57
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.25
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.41
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.64
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.57
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.66
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.50
พึงพอใจมากทีส่ ุด
0.45
พึงพอใจมากทีส่ ุด

4.77

0.50

พึงพอใจมากทีส่ ุด

4.73

0.51

พึงพอใจมากทีส่ ุด

x

1. การออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม
2. คาแนะนาสาหรับการใช้เว็บไซต์
3. ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล
4. สือ่ แต่ละประเภทมีความน่าสนใจ
5. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
6. ขนาดของตัวอักษรทีใ่ ช้
7. ความชัดเจนของรูปภาพ
8. เสียงบรรยายมีความชัดเจน
9. การเชือ่ มโยง (Links) ภายในและภายนอก
เว็บไซต์
10.ความรูท้ ไ่ี ด้รบั นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
ค่าเฉลีย่

จากตารางที่ 2 พบว่า ผูใ้ ช้สว่ นใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อเว็บไซต์มคี วามพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ทีส่ ุด ( x =4.73) เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูล อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ( x =
4.93) การออกแบบเว็บไซต์มคี วามสวยงาม อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ( x = 4.83) สือ่ แต่ละประเภทมีความ
น่าสนใจ อยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ( x = 4.80)
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4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
จากผลการวิจยั เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูศ้ นู ย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านศรีเนตรพัฒนา
ตาบลกู่ทอง
อาเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.57) และเมือ่
นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากทีส่ ุด ( x = 4.73)
เหตุทเ่ี ป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์เข้าปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม่าเสมอ แล้วนา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มคี ุณภาพเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน เมือ่ ได้คุณภาพของเว็บไซต์แล้ว
นาเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้ประเมินความพึงพอใจพบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมากทีส่ ุด ผูใ้ ช้ให้ความสนใจในการเข้าชมเว็บไซต์
เป็นจานวนมาก
ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั ติ ามนโยบายสอดคล้องกับ 1) งานวิจยั ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พิสุทธา อารีราษฎร์ และ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา อารีราษฎร์(2554)ได้ทาการวิจยั รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ น
การใช้สอ่ื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมการอบรม จานวน 90 คน สามารถผลิต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้จานวน 90 เรือ่ ง ตามประเภทแหล่งการเรียนรู้ ซึง่ ผลประเมินคุณภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทผ่ี ู้เข้ารับการอบรมผลิตขึน้ มีคุณภาพโดยรวมในระดับมาก นอกจากนัน้ ผูเ้ ข้า
รับการอบรมบางส่วนได้พฒ
ั นาองค์ความรูเ้ พิม่ ในรูปแบบทีเ่ ป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเวิรด์ หรือเอกสารพีดี
เอฟ (PDF File) หรือภาพวีดทิ ศั น์การจัดพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ คณะผูว้ จิ ยั ดาเนินการจัดพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และจัดการอบรมการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้แก่บุคลากรตามมาตรา 25 จานวน 90 คน ผลการอบรมพบว่า เว็บไซต์ของผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีความครบถ้วนขององค์ประกอบหลักทัง้ ส่วนหัวเว็บไซต์ ส่วนรายการเมนู
หลักส่วนแสดงข้อมูลของแต่รายกาย ส่วนเชือ่ มโยงเว็บไซต์อ่นื ๆ แหล่งการเรียนรูม้ เี นื้อหา/ข้อมูลเหมาะสม ครบถ้วน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มเี นื้อหา/องค์ประกอบทีค่ รบถ้วน และเว็บไซต์มคี วามน่าสนใจ การตกแต่งเว็บไซต์การนาเสนอ
ข้อมูล/องค์ความรูเ้ พิม่ ส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในทุกๆ ด้านการติดตามประเมินผลหลังการอบรม
พบว่า หลังการอบรม มีผเู้ ข้ารับการอบรมจานวน 36 คน ทีม่ กี ารปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์อยู่เสมอ ผูเ้ ข้ารับการอบรมมี
การขยายผลการอบรมเพิม่ ได้แก่ สมาคมครูภมู ปิ ญั ญาไทยภาคตะวันออก ได้ขยายผลจัดการอบรมให้แก่ครูภมู ิ
ั
ปญญาไทยภาคตะวั
นออก จานวน 20 คน และสมาคมครูภมู ปิ ญั ญาไทยภาคเหนือ ได้ขยายผลจัดการอบรมให้แก่ครู
ั
ภูมปิ ญญาไทยภาคเหนื
อ จานวน 50 คน ในขณะเดียวกันผูเ้ ข้ารับการอบรมได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ ศรีสร้อย
บรรณารักษ์ ชานาญการ ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดขอนแก่น ส่งผลงานแหล่งเรียนรูเ้ ข้าร่วมประกวดยกย่องได้รบั รางวัลวุฒบิ ตั รยกย่องผูม้ ผี ลงานด้านเครือข่าง
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 2) งานวิจยั ของนฤมล กันหา, ปรึชญา นิลนารถ, ยุพากิน ตลาเลีย้ ง (2551: 160) ได้ทา
การวิจยั การพัฒนาแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ร ผลการวิจยั พบวา 1) ผลการ
ประเมินคุณภาพของแหล่งแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต : พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ร ด้านเนื้อหาและการดาเนิน
เรือ่ งมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด ส่วนผลเฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับดี ( x = 4.21, S.D. = 0.47) 2) แหล่งเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ร มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.78/81.63 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 3)
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
:
์
พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ร ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) งานวิจยั ของ
กุลชาดา โตโกชนพันธุ,์ มยุร ี ขวบสันเทียะ, สุทธิยา ปิ่นมณี (2551:47) ได้ทาการวิจยั การสร้างแหล่งเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต : การหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบวา 1) การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเรือ่ งการหล่อพระจังหวัดพิษณุโลกผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในระดับมาก ( x = 4.24)
และมีประสิทธิภาพ 87.33/89.17 ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ทก่ี าหนดผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียนจากแหล่งเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นระดับ .05 และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียน
เกีย่ วกับแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรือ่ งการหล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
( x = 4.08)
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ABSTRACT
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ให้มคี ุณภาพ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรียนรูแ้ บบ5E ด้วยตามเกณฑ์ 80/80 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อน
์
เรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E 4) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูแ้ บบ5E ด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และ5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูก้ ารเรียนรูแ้ บบ5E กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 13 คน
คัดเลือกโดยวิธเี จาะจง เครื่องมือทีใ่ ช้ คือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาศึกษาปี ท่ี 1 แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบสอบ ถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตคิ ่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
์
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการวิจยั พบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
1.
2.
3.
4.
5.

คุณภาพของสื่ออยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( X = 4.54 และ S.D.=0.50)
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ5Eด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มคี ่าเท่ากับ 91.46/90.17
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
์
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7845 แสดงว่านักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.45
ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

( X = 4.75 และ S.D. =0.45)

KEYWORDS: สื่ออิเล็กทรอนิกส์, ระบบจานวนเต็ม, 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
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้การศึกษาเป็ นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละปจั จัยเกือ้ หนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ความสุข เปิ ดโอกาสให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ ห้เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติดงั กล่าวได้กาหนดให้มกี ารจัดทาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อความเป็ นไทย ความเป็ น
พลเมืองทีด่ ขี องชาติ การดารงชีวติ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจัดทาสาระของหลักสูตรในส่วนที่
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เกีย่ วกับปญั หาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็ นสมาชิก ทีด่ ขี องครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การ
จัดการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานมุ่งเน้นความสาคัญทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถคุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มคี วามสมดุลโดยยึดหลักผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้ความสาคัญต่อความรูเ้ กีย่ วกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม [1]
คณิตศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มคี วามคิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบระเบียบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปญั หา และสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบ ทาให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปญั หาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
และคณิตศาสตร์ยงั เป็ นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่นื ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง มีประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจสติปญั ญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทา
เป็ น แก้ปญั หาเป็ น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข [4]
การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ทผ่ี า่ นมา ผูเ้ รียนส่วนหนึ่งยังมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนอยู่ในระดับต่า ทัง้ นี้ เกิดจากตัวครูผสู้ อนและตัวผูเ้ รียน
์
เอง กล่าวคือ ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รียน ครูขาดการฝึกให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ อันได้แก่ การคิด การแก้ปญั หา ครูมกั จะให้ผเู้ รียนแก้โจทย์ปญั หาโดยนาสูตร นิยามทีท่ ่องจาไว้มาฝึกและทาตามขัน้ ตอนที่ครูสอนมากกว่าที่
จะให้ผเู้ รียนฝึกกระบวนการคิด การแก้ ปญั หา การให้เหตุผล เพื่อนาไปใช้แก้ปญั หาจริงในชีวติ ประจาวันให้เหมาะกับสังคมและบริบท ตาม
สภาพแวดล้อมของผูเ้ รียน นอกจากนัน้ ยังใช้วธิ ยี ดึ ครูเป็ นศูนย์กลาง ทาให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูน้ ้อยมาก [3] ทัง้ นี้ เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็ นวิชา
ทีว่ า่ ด้วยการคิดคานวณ การคิดรวบยอด และเป็ นทักษะวิชาทีม่ โี ครงสร้าง แสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล สื่อความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์และเป็ นนามธรรม
และยากต่อการเรียนรู้และทาความเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วได้ [3]
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่าการนาเทคโนโลยีในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กน็ ่าจะ ช่วยให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร์ได้ดยี งิ่ ขึน้ ดังที่ เอกวิทย์ แก้วประดิษฐ์ (2545 : 35) ได้กล่าวว่าในปจั จุบนั เนื้อหาความรูแ้ ละข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ มีจานวนมาก
ขึน้ ทีต่ อ้ งเรียนรู้ ดังนัน้ เพื่อให้วธิ กี ารศึกษาไดพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพจึงต้องประยุกต์เทคโนโลยี ใหม่ๆเข้ามาช่วยในการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ เทคโนโลยีสาคัญทีป่ ระยุกต์ใช้ได้ อย่างกว้างขวางสามารถใช้เป็ นสื่อกลางถ่ายทอดความรู้ได้ทงั ้ ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงและการมีปฏิสมั พันธ์
กันคือสื่อในลักษณะทีเ่ ป็ นอิเล็กทรอนิกส์นนเอง
ั่
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าระคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ เี นื้อหาเป็ น
นามธรรม บรรยาย ผูส้ อนจึงจัดทาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ ที งั ้ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สี เสียง และการตกแต่งข้อความให้นกั เรียนสนใจอยากเรียน การ
นาเสนอเนื้อหา ในการเรียน การสอนมีความน่าสนใจกระตุน้ ให้นกั เรียนอยากเรียนรู้ นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและ เข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนได้อย่าง
รวดเร็ว มีการทาสาเนาให้ศกึ ษาได้ตลอดเวลา รวมทัง้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจชวนคิดในกรรมการเรียนรูใ้ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเรียนรูแ้ บบ5Eเป็ นวิธใี นการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะทีเ่ น้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลางให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง จนอาจเรียกได้วา่ เป็ นการเรียนรูแ้ บบค้นพบ(Discovery Learning) การเรียนการสอนแบบวัฏจักร
การเรียนรูเ้ ป็ นการสอนทีใ่ ช้ทฤษฎีของเพียเจต์ในการสร้างเพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีความสามารถทางสติปญั ญาการเรียนการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรูน้ ้ี
ในระยะแรกได้พฒ
ั นามาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางด้านสติปญั ญาของเพียเจต์มขี นั ้ ตอน3 ขัน้ คือ ขัน้ สารวจ (Exploration) ขัน้ เกิดความคิด (Concept
Introduction) และระยะการนาความรูไ้ ปใช้ (Concept Application) (Renner and Marek. 1990 : 185-199) ต่อมาได้มนี กั การศึกษานาเสนอวิธกี ารนี้มา
ใช้และมีการพัฒนาเพิม่ อีกเป็ น 4 ขัน้ คือ ขัน้ สารวจ (Exploration)ขัน้ อธิบาย (Explanation) ขัน้ ขยายความรู้ (Expansion) ขัน้ ประเมินผล (Evaluation)
การสอนสืบเสาะแบบวัฏจักรการเรียนรู้ (Learning Cycle) ซึง่ มี 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ สร้างความสนใจ(Engagement) เป็ นการนาเข้าสู่บทเรียนทีน่ ่าสนใจซึง่
อาจเกิดจากความสงสัยหรือเริม่ จากตัวของนักเรียนเองเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนสร้างคาถามหรือกาหนดประเด็นทีจ่ ะศึกษา ขัน้ สารวจและค้นพบ
(Exploration) การวางแผนกาหนดแนวทาง การสารวจตรวจสอบ ตัง้ สมมติฐานกาหนดทางเลือกทีเ่ ป็ นไปได้ลงมือปฏิบตั เิ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูล วิธกี าร
ตรวจสอบทีห่ ลากหลาย ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) นาเอาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์ แปรผล สรุปผล และมีการนาเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ต่าง ๆ ซึง่ การค้นพบอาจเป็ นได้ทงั ้ การสนับสนุนหรือโต้แย้งสมมุตฐิ านที่ตงั ้ เอาไว้ขนั ้ ขยายความรู้(Expansion) เป็ นการนาความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ไปเชือ่ มโยงกับ
ความรูเ้ ดิมหรือแนวคิดทีค่ น้ คว้าเพิม่ เติมหรือแบบจาลองหรือข้อสรุปทีไ่ ด้ไปใช้อธิบายสถานการณ์อ่นื ๆ และขัน้ ประเมินผล (Evaluation) เป็ นการ
ประเมินผลการเรียนรูด้ ้วยกระบวนการต่าง ๆ ว่านักเรียนมีความรูอ้ ะไรบ้าง อย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด และนาความรูท้ ่ไี ด้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่น ๆ
[4]
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาสื่อประสม ในกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
1 และได้นาเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบ 5E มาประยุกต์ใช้ร่วมกับบทเรียนด้วย การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มุ่งหวังเพื่อพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ระบบจานวนเต็ม
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1ให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E

MATERIALS AND METHODS
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 กลุ่มสถานศึกษาที่ 13 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ซึง่ มีจานวน 3 โรงเรียน จานวน 3 ห้องเรียน และมีจานวนผูเ้ รียนทัง้ สิน้ 82 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นผูเ้ รียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน ซึง่ เป็ นโรงเรียนหนึ่งในกลุ่มสถานศึกษากลุ่ม
13 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนผูเ้ รียน 13 คน ได้มาโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง

1055

เนื้อหาองค์ความรู้
ผูศ้ กึ ษาได้พฒ
ั นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 รูปแบบได้แก่
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
2. งานนาเสนอ (Power Point)
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึง่ พัฒนาองค์ความรู้ เรื่องระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ประกอบการสอนรูปแบบ 5E จานวน 8 เรื่อง คือ
1 จานวนเต็ม
2 การเปรียบเทียบจานวนเต็ม
3 ค่าสัมบูรณ์
4 การบวกจานวนเต็ม
5 การลบจานวนเต็ม
6 การคูณจานวนเต็ม
7 การหารจานวนเต็ม
8 สมบัตบิ างประการของระบบจานวนเต็ม
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้มี 4 ชนิด ดังนี้
1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จานวน 8 เรื่อง
2. แบบประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาขึน้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เป็ นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
์
จานวน 20 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน
สถิตทิ ใ่ี ช้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
ระยะเวลา ช่วงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1. ขัน้ ตอนการดาเนิ นการศึกษา
ในการดาเนินการศึกษาค้นคว้า มีขนั ้ ตอนดังนี้
1.1 ขัน้ การวิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนศึกษาสภาพปญั หาการจัด การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อจาแนกกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ กระบวนการแก้ปญั หา จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม การวัดและ
ประเมินผล วิเคราะห์สาระการเรียนรูเ้ กีย่ วกับกระบวนการแก้ปญั หาโดยละเอียด กาหนดเป็ นหน่วยการเรียนรู้ และเนื้อหาย่อยโดยละเอียด ศึกษา
หลักการ วิธกี าร ทฤษฎี และเทคนิควิธสี ร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสารต่าง ๆ และงานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้อง และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1.2 ขัน้ การออกแบบ เป็ นขัน้ ตอนการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในบทเรียน แบบทดสอบ
แบบฝึกทักษะ/กิจกรรม และสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ5E
1.3 ขัน้ การพัฒนา เป็ นขัน้ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบ5E และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ
1.4 ขัน้ การทดลองใช้ เป็ นขัน้ การนาเครื่องมือใช้กบั กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
ได้จากการทดลอง
1.5 ขัน้ การประเมินผล เป็ นขัน้ การนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และสรุปผลการทดลองเขียนรายงานผล
การศึกษา
2. แบบแผนการทดลอง
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการศึกษาทีม่ รี ปู แบบการศึกษาเป็ นแบบกึง่ ทดลอง โดยใช้แบบแผนการทดลอง One-Group Pre-test Post-test
Design [6] รายละเอียด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
โดยที่
E
T1
T2
X

E
T1
หมายถึง กลุ่มทดลอง
หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง
หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง
หมายถึง จัดการเรียนรูด้ ว้ ยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ5E

X

T2

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ด้วยตนเอง โดยทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนบ้าน
หนองป้าน อ.วาปี ปทุม จ.มหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 13 คน เพื่อนาผลจากการทดลองมาวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และความพึงพอใจของผูเ้ รียน หลังจากทีเ่ รียนโดยใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบ 5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยมีลาดับขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
3.1 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 20 ข้อ
3.2 ชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบถึงการใช้ส่อื ประสมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
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3.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รปู แบบการเรียนรูแ้ บบ 5E ด้วยสื่อประสม ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
3.5 ทดสอบระหว่างเรียน เมื่อผูเ้ รียนเรียนเนื้อหาและทากิจกรรมในแต่ละหน่ วยเสร็จแล้ว ให้ผเู้ รียนทดสอบท้ายบทเรียนด้วย
แบบทดสอบระหว่างเรียน
3.6 ทดสอบหลังเรียน หลังจากผูเ้ รียน เรียนเนื้อหาและทากิจกรรมครบทุกหน่ วยแล้ว จึงทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน จานวน 20 ข้อ
3.7 สอบถามข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ
3.8 รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้ทงั ้ หมดนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธที างสถิติ
3.9 สรุปผลการทดลอง
4. ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีกาหนดระยะเวลาในการทดลองและเก็บข้อมูล ในช่วงปี การศึกษา 2555
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาแล้ว ผูศ้ กึ ษานาข้อมูลทีจ่ ดั เก็บและรวบรวมมาวิเคราะห์ดงั นี้
1. วิ เคราะห์ผลการประเมิ นคุณภาพสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากผูเ้ ชีย่ วชาญ มาวิเคราะห์ระดับความเหมาะสมโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ [6]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานไม่เกิน 1.00
2. วิ เคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
ผูศ้ กึ ษานาคะแนนรวมจากการทาแบบทดสอบหลังเรียน จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ข้อมูล ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E
และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิหลั
์ งเรียน มาคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ทัง้ นี้ผศู้ กึ ษาได้ตงั ้ เกณฑ์ของ
ประสิทธิภาพในงานศึกษา ครัง้ นี้เท่ากับ 80/80โดยผูศ้ กึ ษาได้ยดึ หลักการยอมรับ ประสิทธิภาพของบทเรียนของ ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์. (2528:215) ที่ได้
กาหนดประสิทธิภาพของบทเรียนไว้ 3 ระดับคือ
1) สูงกว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียน สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้มคี ่าเกินร้อยละ2.5ขึน้ ไป
2) เท่ากับเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้มคี ่าไม่เกินร้อยละ2.5ขึน้ ไป
3) ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ากว่าเกณฑ์แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ2.5ขึน้ ไป
3. วิ เคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียน
ผูศ้ กึ ษาได้นาคะแนนทัง้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทัง้ 30 คน จากการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E
มาคานวณด้วยสถิติ t-test (dependent) โดยได้ตงั ้ ระดับนัยสาคัญทางสถิตไิ ว้ทร่ี ะดับ .05 เมื่อคานวณค่าสถิติ t-test ได้แล้ว ผูศ้ กึ ษาได้เปิ ดค่า t จากตาราง
และนาค่า t ทีไ่ ด้จากการคานวณและจากตารางมาเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยได้ตงั ้ สมมติฐานไว้ดงั นี้
H0 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียนไม่สูงกว่าก่อนเรียน
H1 : คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. วิ เคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ5E ด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูศ้ กึ ษานาคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 คน ตลอดจนคะแนนเต็ม มาคานวณหาค่า
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [5] โดยค่าดัชนีประสิทธิผลทีค่ านวณได้ ในงานวิจยั นี้จะใช้ค่าตัง้ แต่ .50 หรือร้อย
ละ 50 ขึน้ ไป [5]
5. วิ เคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้จากผูเ้ รียน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
ในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ [6]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
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เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00

RESULTS
3.1 ผลการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผูศ้ กึ ษาได้พฒ
ั นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 3 ชนิด ได้แก่
1. สื่อนาเสนอ
2. หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผลการประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผูศ้ กึ ษาได้นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ไป ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน ประเมินคุณภาพโดย
ใช้แบบประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีผ่ ศู้ กึ ษาพัฒนาขึน้ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์

S.D.

รายการ

การแปล
ความหมาย

1. ด้านเนื้อหา

4.64

0.49

มากทีส่ ุด

2. ด้านสื่อนาเสนอข้อมูล (PowerPoint)

4.52

0.51

มากทีส่ ุด

3. ด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-Book)

4.56

0.51

มากทีส่ ุด

4. ด้านสื่อประสม

4.44

0.51

มาก

4.54

0.50

มากทีส่ ุด

เฉลีย่ โดยรวม

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์มคี ุณภาพในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.64 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และคุณภาพระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.44 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51
คุณภาพโดยรวมในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มคี ุณภาพในแต่ละด้านในระดับมากและมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.44– 4.64 และค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.49 – 0.51
2. ผลการวิ เคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ 5E
ผูศ้ กึ ษาได้นาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 13 คน ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E นักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
โรงเรียนบ้านหนองป้าน โดยนาคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบย่อยในแต่ละเรื่อง จานวน 8 เรื่อง รวม 80 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียน
หลังจากเรียนครบทัง้ 8 เรื่อง นาคะแนนมาคานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์80/80 ผลการหาประสิทธิภาพปรากฏ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบ5e เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
เกณฑ์ E1/E2

N

คะแนนเต็ม

คะแนนรวม

คะแนนเฉลีย่

ค่าร้อยละ

คะแนนระหว่างเรียน

13

80

1040

73.17

91.46

คะแนนสอบหลังเรียน

13

20

260

18.03

90.17

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5e เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบ5E เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 91.46/90.17 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
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3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ
5E
ผูศ้ กึ ษานาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองป้าน จานวน 13 คน ทีเ่ รียนด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ประกอบ การสอนแบบ 5E มาวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง โดยคานวณค่าสถิติ t-test (dependent) เพื่อทดสอบ
สมมุตฐิ าน ผลการเปรียบเทียบดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิ เคราะห์คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
การทดสอบ

N

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลีย่

SD

สถิติ t

คะแนนก่อนเรียน

13

20

11.08

1.61

12.36

คะแนนหลังเรียน

13

20

18.08

0.76

df =13

* ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
พบว่านักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 โดยค่า t ทีค่ านวณได้มคี ่า 12.36 ซึง่ มากกว่าค่า t ตาราง 13, .05 (1.771)
4. ผลการวิ เคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลของสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อ ง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 ภาคเรีย นที่ 1 ปี
การศึก ษา 2555 โรงเรีย นบ้า นหนองป้านจานวน 13 คน ผู้ศึก ษานาคะแนนรวมก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง มาคานวณโดยใช้สูตรหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 ผลการวิ เคราะห์ดชั นี ประสิ ทธิ ผลของสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E

จานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม

13

20

คะแนนรวม
ก่อนเรียน

หลังเรียน

144

235

ดัชนีประสิทธิผล
0.7845

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5Eมีค วามก้า วหน้ า ทางการเรีย น โดยมี
คะแนนหลัง เรียนมากกว่า ก่อ นเรียนคิดเป็ น ค่า ดัชนีป ระสิท ธิผ ล มีค่าเท่า กับ .7845 หมายความว่า นักเรีย นมีค วามก้า วหน้ า ทางการเรีย นเพิ่ม ขึ้น
ร้อ ยละ 78.45
5. ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E
หลังจากการจัดการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ5E โดยใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ผศู้ กึ ษาได้นาแบบสอบถามไปประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนแล้วนาคะแนนมาหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาระดับความพึงพอใจดังตารางที่ 6
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E
ข้อทีป่ ระเมิน
1. ขนาดของตัวหนังสือทีใ่ ช้
2. รูปแบบตัวหนังสือทีใ่ ช้อ่านง่าย
3. ขนาดของรูปภาพทีใ่ ช้
4. ความชัดเจนของรูปภาพทีใ่ ช้
5. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
6. กิจกรรมเสริม/คาถามชวนคิด
7. การทาแบบทดสอบโดยการคลิก
8. ความสะดวกการเปิ ดอ่านโดยการคลิก
9. สะดวกในการใช้ป่มุ คาสัง่
10.บทเรียนน่าสนใจชวนติดตาม
รวม

X

S.D.

ความหมาย

4.69
4.69
4.69
4.69
4.77
4.77
4.85
4.85
4.69
4.77
4.75

0.48
0.48
0.48
0.48
0.44
0.44
0.38
0.36
0.48
0.44
0.45

พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด
พึงพอใจมากทีส่ ุด

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E พบว่า นักเรีย นมี
ความพึง พอใจโดยรวมที่เ รียนรู้ ดว้ ยด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5Eที่พฒ
ั นาขึ้น มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.75 ซึ่ง อยู่ใ น ระดับ มาก และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ระดับพอใจปานกลางถึงพอใจมาก โดยทีค่ ่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.69
– 4.85 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.38-0.48
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION
ผลการวิจยั
1. คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้พฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็น

X

โดยรวมในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( = 4.54, S.D. = 0.50)
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนรู้แบบ5E มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.46/90.17
3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรู้แบบ5E ที่ผู้
ศึกษาพัฒนาขึน้ มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลของของการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ5E ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทาให้นกั เรียนมีความรู้
เพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียน มีค่าเท่ากับ 0.7845 คิดเป็ นร้อยละ78.45
5. ความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่เรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกาเรียนรูแ้ บบ5E มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (

X=

4.75, S.D. = 0.45)
อภิปรายผล
1. คุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ( = 4.54 , S.D. = 0.50) เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่าผูว้ จิ ยั ได้ ดาเนินการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ สามชนิด ทีม่ เี นื้อหา
เดียวกันทัง้ สามชนิด ตามขัน้ ตอน ของ ADDIE Model ซึง่ มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผนดาเนินการสร้าง ปรับปรุง แก้ไข โดยได้รบั คาแนะนา
จากอาจารย์ทป่ี รึกษา และผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ทางด้านเนื้อหา
2. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ5E สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 91.46/90.17 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเกิดกระบวนการเรียนรูต้ ามจุดประสงค์รอ้ ยละ
์
91.46 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนเฉลีย่ ร้อยละ 90.17 ซึง่ ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะว่า สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ผา่ นขัน้ ตอนการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหา มีการกาหนดจุดประสงค์การเรียนรูท้ ช่ี ดั เจน
และลาดับขัน้ ตอนการทางาน ทุกขัน้ ตอนในการพัฒนาได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และคาแนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษา มีการทดลอง
ใช้ก่อนนาไปใช้จริง นาข้อสังเกตและข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่์ อนเรียน และหลังเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรู้แบบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ พบว่าคะแนน
ผลสัมฤทธิเฉลี
างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
์ ย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ มีคะแนนผลสัมฤทธิแตกต่
์
ซึง่ เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ แสดงว่าการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาให้นกั เรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิสู์ งขึน้ มีความก้าวหน้า
ทางการเรียน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแ้ บบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถทบทวนบทเรียนด้วย
ตนเองได้ตามความพร้อมของนักเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ผา่ นการตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ และนาไปทดลองใช้ก่อนจะนามาใช้เก็บข้อมูลจริ ง จึงทาให้
มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แบบ5E สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตงั ้ ไว้ จึงน่าจะเป็ นสาเหตุทาให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
์
ของ คงทัต ทองพูน (2551 : 91) ได้ศกึ ษา การพัฒนาคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ “เบลนเดอร์” พบว่า ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหรือผลคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ รียนรูจ้ ากบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนโปรแกรมกราฟิก 3 มิติ “เบลนเดอร์”
กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เท่ากับ 0.65 แสดงให้เห็นว่า
์
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 65 และสอดคล้องกับ ประสงค์ กรุงเก่า (2552 : บทคัดย่อ)
ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องเลขยกกาลัง กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูง
์
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญที่ 0.5 มยุรี ปะวันนา (2554 : 89-91) ได้ศกึ ษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 พบว่า ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนคอมพิวเตอร์พบว่า คะแนนก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยุทธนา จินดามัย (2553 : 65)ได้ศกึ ษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 4 ผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนหลัง
์
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1ประกอบการ
เรียนรู้ ที่ผวู้ จิ ยั สร้างขึน้ ทาให้นกั เรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ จากก่อนเรียน คิดเป็ นร้อยละ 77.98 เห็นได้วา่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ5Eด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อ ช่วยให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้ มีความก้าวหน้าและพัฒนา การทางการเรียนเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก สื่อ
์
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องระบบจานวนเต็ม ผ่านการสร้างทีเ่ ป็ นระบบ มีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ม่ี ขี นั ้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรมชัดเจน เป็ นกิ จกรรมทีส่ ่งเสริม
ให้นกั เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นักเรียนได้สบื ค้นแสวงหาความรูจ้ ากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทท่ี นั สมัย น่าสนใจ ซึง่ เป็ นกิจกรรมการเรียนทีแ่ ปลกใหม่ท่ี
นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน ทาให้นกั เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย และเกิดความสนใจในการเรียน จนทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูเ้ พิม่ สูง ขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสรวิชญ์ บุตรพรม(2554 : บทคัดย่อ) พบว่า มีดชั นีประสิทธิผลการเรียนรูค้ ดิ เป็ นร้อยละ 76.0 ของ ระเบียบ บังคมเนตร (2554: 87)
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.6796 คิดเป็ นร้อยละ 67.96 และยุทธนา จินดามัย (2553 : 65) พบว่า ดัชนีสทิ ธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
มีค่าเท่ากับ 0.8017 คิดเป็ นร้อยละ 80.17 ความพึงพอใจของผูเ้ รียน อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก ( = 4.45, S.D.=0.54) และความคงทน
หลังจาก
5. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้แบบ5E ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 2.61
,S.D. = 0.47 )ทัง้ นี้เนื่องมาจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทีผ่ วู้ จิ ยั จัดทาขึน้ มีทงั ้ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดที ศั น์ ตัวอักษรกราฟิกต่าง ๆ อีกทัง้ ยังมี
แบบทดสอบท้ายหน่วยเพื่อเป็ นการประเมินผูเ้ รียนได้อกี ด้วย นอกจากนี้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์ยงั ให้บรรยากาศในการเรียนทีเ่ ป็ นกันเอง มีก ารตอบสนองและ
เร้า ความสนใจ ขณะเดียวกันผูเ้ รียนสามารถเรียนซ้าได้บ่อย ๆ
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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
Contents
1. Satisfaction of the course content.
2. Content that is not too difficult.
Learning activities
3. Step I Introduction
4. Step II Task
5. Step III Action
6. Step IV Publication
7. Self-study by using Tablet.
8. Counseling by the teacher
Assessment
9. Appropriate test methods.
10. To get an appreciation for learning.
average

X

S.D.

level

4.56 0.51
4.61 0.50

highest
highest

4.72
4.56
4.78
4.56
4.72
4.67

0.46
0.51
0.43
0.51
0.46
0.49

highest
highest
highest
highest
highest
highest

4.56 0.51
4.61 0.50
4.63 0.48

highest
highest
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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รูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

A Model of eDLTV Development and Promotion for Intern Students of the
Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University
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1
Kook.k.s@hotmail.com , 2Dr.worapapha@hotmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1)เพือ่ ศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) เพือ่ พัฒนาและ
ทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ 3) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูและครูพเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในปีการศึกษา 2554 จานวน 95 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยวิธเี จาะจง คือ
นักศึกษาทีฝ่ ึกประสบการณ์วชิ าชีพครูในโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม จานวน 20 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ สือ่ eDLTV
แบบสารวจความต้องการและแนวทาง รูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั มีดงั นี้ 1) ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากการสารวจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 95 คน ด้วยแบบสารวจความต้องการและแนวทาง พบว่า 1.1) ด้านความ
ต้องการสือ่ eDLTV พบว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต้องการนาสือ่
ไปใช้เพือ่ การศึกษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม ใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาเรียนรูร้ ะหว่างฝึกสอน ต้องการให้มหาวิทยาลัยสอนหรือให้
นักศึกษาศึกษาสือ่ eDLTV ก่อนการออกฝึกสอน โดยนักศึกษาต้องการนาสือ่ eDLTV ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในชัน้ เรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสอ่ื eDLTV ต้องการให้ครูพเ่ี ลีย้ งมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรูจ้ ากสือ่ และมีส่วนร่วมใน
การนาสือ่ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักศึกษาต้องการใช้สอ่ื เป็นสือ่ เสริมและสือ่ หลัก สาหรับการ
สอน ตามลาดับ 1.2) ด้านแนวทางการพัฒนาต่อยอด พบว่า นักศึกษาต้องการสาเนาสือ่ ในรายวิชาทีส่ อน มากกว่าการ
สาเนาสือ่ ทัง้ ชุด ต้องการพัฒนาสือ่ PowerPoint หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัลติพอยน์ สือ่ วีดทิ ศั น์ สือ่ เคลืน่ อไหวใน
รูปแบบต่าง ๆ และสือ่ บนเครือข่าย ตามลาดับ 2) ผลการพัฒนาและทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
พบว่า มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ 4 ขัน้ ตอน คือ 1.การนาเสนอสือ่ 2.การสาเนาสือ่ 3. การพัฒนาต่อยอด และ 4. การ
ติดตามผล โดยจัดให้นกั ศึกษามีสอ่ื ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามสาระการเรียนรูท้ น่ี กั ศึกษารับผิดชอบ และ
ส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดโดยการอบรมการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กบั นักศึกษา และติดตามประเมินผลจากการ
นิเทศก์การสอน และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อรูปแบบ
การเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยสารวจจากนักศึกษา จานวน 30 คน พบว่า นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู มีความพึงพอใจการดาเนินงานตามรูปแบบ ร้อยละ 96.67 และครูพเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการ
สอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ร้อยละ 90.00
KEYWORDS: อีดแี อลทีว ี สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ครูพเ่ี ลีย้ ง
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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
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [1] โดยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน บนระบบ e-Learning (eDL-Square)
ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (NECTEC) ในวันที่ 5 กันยายน 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ เพือ่ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นหน่วยงานกลางในการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้งานระบบ eDLTV ใน
การเรียนการสอนให้กบั โรงเรียน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมให้โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการนาระบบ eDLTV ไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพือ่ ให้มกี ารวิจยั และเพือ่ พัฒนาต่อยอด ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน โดยการใช้ประโยชน์จากระบบ eDL-Square ส่งเสริมการใช้ระบบ eDL-Square ในการรวบรวม เผยแพร่
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเพือ่ ให้คาปรึกษา แนะนาแก่โรงเรียน ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของ
โรงเรียนในชนบท (ทสรช.) ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในภาคตะวันนออกเฉียง
เหนือ เกีย่ วกับการใช้งานระบบ eDLTV ในการเรียนการสอน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม การเผยแพร่
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์การใช้ eDLTV โดย สวทช.
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การศึกษาทาง ทีช่ อ่ื ว่า “อีดแี อลทีว”ี หรือ eDLTV (Electronic Distance Learning via
Television) [2] เป็นสือ่ ทีม่ ลู นิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ได้จดั ทาขึน้ เพือ่ ร่วมเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยการนาเนื้อหาวีดทิ ศั น์การสอนทีถ่ ่ายทอด
การเรียนการสอนออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน
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จังหวัดประจวบคีรขี นั ธุ์ ซึง่ เป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ สือ่ eDLTV บรรจุเนื้อหาสาระของสือ่
จากการสอนในระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนวังไกกังวล จานวน 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ [5] คือ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา และภาษาอังกฤษ โดยจัดทาเป็นสือ่ วีดที ศั น์การสอนประกอบด้วย สไลด์ประกอบการ
สอน ใบงาน ใบความรู้ และแบบทดสอบ รวบรวมและจัดเก็บด้วยระบบบริหารการจัดการเรียนรูอ้ ดี แี อลสแควร์(eDLSquare) ซึง่ เป็นระบบทีพ่ ฒ
ั นาต่อยอดมาจากระบบเลิรน์ สแควร์(Learn Square) โดยศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค (National Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) เพือ่ ให้
โรงเรียนในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมในรูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ การเรียนรูแ้ บบไม่ผ่านเครือข่าย หรือ อีเลิรน์ นิ่งแบบออฟไลน์ (Off-Line eLearning) เพือ่ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทงั ้ แบบเครือข่ายระบบแลน (Local Area Network : LAN) และแบบ
เครือ่ งเดีย่ ว (Stand Alone) (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2552) การดาเนินงานในปีท่ี 1 ของโครงการ [3]
มหาวิทยาลัยได้ดาเนินการเผยแพร่ สือ่ eDLTV ทีเ่ ป็นสือ่ External Hard Disk ขนาดความจุ 1 TB ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ส่งผลให้มหาวิทยาลัย มีสมาชิกเครือข่ายของโครงการ ทัง้ ระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จานวน 620 โรงเรียน
การดาเนินงานปีท่ี 2 ของโครงการ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์ ในการดาเนินการ เผยแพร่ ถ่ายทอดและ
พัฒนาต่อยอดสือ่ eDLTV ให้กบั โรงเรียนเครือข่ายสมาชิกของ มหาวิทยาลัยในจังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ขอนแก่น
และกาฬสินธุ์ [4] โดยการส่งเสริมให้นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ได้ศกึ ษาเรียนรูแ้ ละประยุกต์ใช้สอ่ื eDLTV เพือ่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ จะเริม่ ปฏิบตั กิ ารฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ในสถานศึกษา ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน มกราคม 2554 โดยในระหว่างการฝึกสอนนักศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ์ในการใช้
สือ่ eDLTV ทัง้ นี้จากการศึกษาสือ่ eDLTV มีสอ่ื และมีกระบวนการสอนทีไ่ ด้รวบรวมจากโรงเรียนวังไกลกังวล ซึง่ จะเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกสอนอย่างยิง่
จากเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั สนใจศึกษารูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV
ของนักศึกษาฝึกสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม มีลกั ษณะเป็นอย่างไร ทีส่ ่งผลให้ครูพเ่ี ลีย้ งและ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ พี ครูมคี วามรู้ และทักษะในการประยุกต์ใช้สอ่ื eDLTV ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา และการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยมีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพือ่ ศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เพือ่ พัฒฯและทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่และ
พัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
2. MATERIALS AND METHODS
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษาแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ที่
ออกฝึประสบการณ์วชิ าชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2554 จานวน 250 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู ทีอ่ อกฝึกประสบการณ์ โรงเรียนเครือข่าย RMU-DL จานวน 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ 1) แบบสอบถามความต้องการและแนวทาง 2) รูปแบบการเผยแพร่ละพัฒนาต่อยอดสือ่ สาหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ ภายใต้การดาเนินการวิจยั 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1
การศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV
สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระยะที่ 2
การพัฒฯและทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ระยะที่ 3
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ ง ทีม่ ตี ่อรูปแบบการ
เผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
3. RESULTS
ผลการวิจยั รูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นาเสนอตามวัตถุประสงค์การวิจยั ตามลาดับ ดังนี้
3.1 ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากการสารวจนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู จานวน 95 คน ด้วยแบบสารวจความต้องการและแนวทาง ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่ อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการสารวจ ด้านความต้องการ
นักศึกษาต้องการนาสือ่ eDLTV ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
นักศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักศึกษาต้องการนาสือ่ eDLTV ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาเรียนรูร้ ะหว่างฝึกสอน
นักศึกษาต้องการใช้สอ่ื เป็นสือ่ หลักสาหรับการสอน
นักศึกษาต้องการใช้สอ่ื เป็นสือ่ เสริมสาหรับการสอน
นักศึกษาต้องการนาสือ่ ไปใช้เพือ่ การศึกษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม
นักศึกษาต้องการให้ครูพเ่ี ลีย้ งมีส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรูจ้ ากสือ่
นักศึกษาต้องการให้ครูพเ่ี ลีย้ งมีส่วนร่วมในการนาสือ่ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
นักศึกษาต้องการให้โรงเรียนมีสอ่ื eDLTV
นักศึกษาต้องการให้มหาวิทยาลัยสอนหรือให้นกั ศึกษาศึกษาสือ่ eDLTV ก่อนการออก
ฝึกสอน
รายการสารวจ ด้านแนวทางการพัฒนาต่อยอด
นักศึกษาต้องการสาเนาสือ่ ทัง้ ชุด
นักศึกษาต้องการสาเนาสือ่ ในรายวิชาทีส่ อน
นักศึกษาต้องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษาต้องการพัฒนาสือ่ มัลติพอยน์ประกอบการสอน
นักศึกษาต้องการพัฒนาสือ่ PowerPoint
นักศึกษาต้องการพัฒนาสือ่ วีดทิ ศั น์
นักศึกษาต้องการพัฒนาสือ่ เคลืน่ อไหวในรูปแบบต่าง ๆ
นักศึกษาต้องการพัฒนาสือ่ บนเครือข่าย

ร้อยละ
94.74
98.95
96.84
23.16
58.95
97.89
88.42
87.37
94.74
95.79
56.84
94.74
88.42
87.37
93.68
83.16
71.58
23.16

จากตารางที่ 1 ด้านความต้องการสือ่ eDLTV พบว่า นักศึกษาเห็นประโยชน์และคุณค่าของสือ่ eDLTV ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ต้องการนาสือ่ ไปใช้เพือ่ การศึกษาเรียนรูเ้ พิม่ เติม ใช้เป็นเครือ่ งมือในการศึกษาเรียนรูร้ ะหว่างฝึกสอน
ต้องการให้มหาวิทยาลัยสอนหรือให้นกั ศึกษาศึกษาสือ่ eDLTV ก่อนการออกฝึกสอน โดยนักศึกษาต้องการนาสือ่ eDLTV
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสอ่ื eDLTV ต้องการให้ครูพเ่ี ลีย้ งมีสว่ นร่วมใน
การศึกษาเรียนรูจ้ ากสือ่ และมีสว่ นร่วมในการนาสือ่ ไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักศึกษาต้องการ
ใช้สอ่ื เป็นสือ่ เสริมและสือ่ หลัก สาหรับการสอน ตามลาดับ
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สาหรับด้านแนวทางการพัฒนาต่อยอด พบว่า นักศึกษาต้องการสาเนาสือ่ ในรายวิชาทีส่ อน มากกว่าการสาเนาสือ่
ทัง้ ชุด ต้องการพัฒนาสือ่ PowerPoint หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัลติพอยน์ สือ่ วีดทิ ศั น์ สือ่ เคลืน่ อไหวในรูปแบบต่าง ๆ
และสือ่ บนเครือข่าย ตามลาดับ
3.2 ผลการพัฒนาและทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยได้ทาการประชุมกลุม่ ย่อยเพือ่
หารูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู โดย
ประชุมร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณณ์วชิ าชีพ ครูพเ่ี ลีย้ ง ศึกษานิเทศก์ วิทยากรอบรมสือ่ eDLTV และอาจารย์ทก่ี ากับ
การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ รวมทัง้ หมด จานวน 10 คน โดยนาผลจากการสารวจความต้องการและแนวทางการพัฒนา
ต่อยอดมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ สรุปได้รปู แบบการส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ RMU-eDL ทีป่ ระกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ คือ 1.การนาเสนอสือ่ 2.การสาเนาสือ่ 3. การ
พัฒนาต่อยอด และ 4. การติดตามผล รายละเอียดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การนาเสนอสือ่ เป็นขัน้ ตอนเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ โดยให้
วิทยากรอบรมสือ่ eDLTV นาเสนอสือ่ ให้กบั นักศึกษาทีจ่ ะออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพได้ศกึ ษา ใช้ระยะเวลา 3 ชัวโมง
่
ขัน้ ตอนที่ 2 การสาเนาสือ่ เป็นขัน้ ตอนต่อเนื่องจากการนาเสนอสือ่ โดยทาการสาเนาสือ่ ให้นกั ศึกษาตามทีน่ กั ศึกษา
ต้องการ ทัง้ ในรูปแบบฮาร์ดสิ ค์และรูปแบบซีดรี อม ทัง้ นี้ นักศึกษาจะต้องเตรียมฮาร์ดสิ ค์และแผ่นซีดรี อม เพือ่ นามาสาเนา
สือ่ ก่อนมารับสือ่ ตามจานวนทีต่ อ้ งการ
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาต่อยอด เป็นขันตอนการส่
้
งเสริมการสร้างสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระยะเวลาในการอบรม 4 วัน
หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 1) การสร้างสือ่ ด้วย PowerPoint จานวน 6 ชัวโมง
่ 2) การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จานวน
12 ชัวโมง
่ และ 3) การสร้างสือ่ มัลติพอยน์ จานวน 6 ชัวโมง
่
ดาเนินการโดยวิทยากรอบรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขัน้ ตอนที่ 4 การติดตามผล เป็ นขัน้ ตอนทีฝ่ า่ ยฝึ กประสบการณณ์วชิ าชีพดาเนินการออกแนะแนวและนิเทศก์ตดิ ตาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ตามโรงเรียนต่าง ๆ หลังจากทีน่ กั ศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแล้ว 1 เดือน
จากนัน้ ได้นารูปแบบพร้อมหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดาเนินการส่งเสริมให้กบั นักศึกษาทีเ่ ตรียมออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยขัน้ ตอนที่ 1-3 ดาเนินการก่อนทีน่ กั ศึกษาจะออกฝึกประสบการณณ์วชิ าชีพ และขัน้ ตอนที่ 4 ดาเนินการ
หลังจากทีน่ กั ศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแล้ว ในการดาเนินการ ได้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีจ่ ะออกฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 95 คน
3.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ ง ทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่
และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ฝา่ ยฝึ กประสบการณณ์วชิ าชีพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้ออกแนะแนวและนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 30 คน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
พัฒนาขึน้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู มีความพึงพอใจการดาเนินงาน
ตามรูปแบบ ร้อยละ 96.67 และครูพเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ร้อยละ 90.00
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
ผลการวิจยั รูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สรุปและอภิปรายผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
4.1 ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากผลการวิจยั สรุปได้ว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นคุณค่าและมีความต้องการสือ่ eDLTV เพือ่ เป็นเครือ่ งมือการเรียนรู้ ร้อยละ 98.95 - 58.95 ทัง้ นี้
เนื่องจากสือ่ eDLTV เป็นสือ่ ทีผ่ ่านการสอนและทดลองใช้จากผูท้ ป่ี ระสบการณ์ของโรงเรียนวังากกังวล และเป็นสือ่ การสอน
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ทีส่ ามารถเปิดใช้งานได้งา่ ย สะดวก และสามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกเวลา ส่งผลให้นกั ศึกษาต้องการสาเนาสือ่ ในรายวิชาทีส่ อน
มากกว่าการสาเนาสือ่ ทัง้ ชุด และต้องการพัฒนาต่อยอด เช่นต้องการพัฒนาสือ่ PowerPoint หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สือ่ มัล
ติพอยน์ สือ่ วีดทิ ศั น์ สือ่ เคลืน่ อไหวในรูปแบบต่าง ๆ และสือ่ บนเครือข่าย เป็นต้น เนื่องจาก สือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่ ที่
ผูเ้ รียนให้ความสนใจ อีกทัง้ ผูส้ อนสามารถพัฒนาเพือ่ นามาใช้ในการเรียนการสอนได้งา่ ยและสะดวก
4.2 ผลการพัฒนาและทดลองใช้รปู แบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ eDLTV สาหรับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยได้ทาการประชุมกลุ่มย่อย โดยนา
ผลจากการสารวจความต้องการและแนวทางการพัฒนาต่อยอดมาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ พบว่ารูปแบบการ
ส่งเสริมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โครงการ RMU-eDL ทีป่ ระกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน คือ
คือ 1.การนาเสนอสือ่ 2.การสาเนาสือ่ 3. การพัฒนาต่อยอด และ 4. การติดตามผล โดบใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
ขันตอนที
้
่ 1-3 ดาเนินการก่อนทีน่ กั ศึกษาจะออกฝึกประสบการณณ์วชิ าชีพ และขันตอนที
้
่ 4 ดาเนินการหลังจากที่
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแล้ว
4.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ ง ทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่
และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ฝา่ ยฝึ กประสบการณณ์วชิ าชีพคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ได้ออกแนะแนวและนิเทศก์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ จานวน 30 คน และศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครูและครูพเ่ี ลีย้ งทีม่ ตี ่อรูปแบบการเผยแพร่และพัฒนาต่อยอดสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ท่ี
พัฒนาขึน้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพครู มีความพึงพอใจการดาเนินงาน
ตามรูปแบบ ร้อยละ 96.67 และครูพเ่ี ลีย้ งมีความพึงพอใจต่อการสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ร้อยละ 90.00
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า สือ่ eDLTV เป็นสือ่ ทีผ่ ่านการสอนของครูทม่ี ปี ระสบกา
รณณ์สอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ทาให้นกั ศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพทีย่ งั ไม่มปี ระสบการณ์ สอนสามารถนามาเป็น
แนวทาง อีกทัง้ สือ่ ทีบ่ รรจุในฮาร์ดดิสค์หรือแผ่นซีดรี อม ทาให้นกั ศึกษาสามารถนามาเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูไ้ ด้
เนื่องจากเปิดอ่านได้งา่ น ราคาไม่แพง และการบริการทีส่ ะดวกของเจ้าหน้าทีอ่ บรม ทาให้นกั ศึกษามีความสนใจในการ
นาไปใช้มากขึน้ ส่งผลให้นกั ศึกษามีความต้องการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ และได้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้เป็นเครือ่ งมืใน
การสอนเพิม่ ขึน้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั
การใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ทีส่ ่งผลให้ผเู้ รียน มีความรูค้ วามเข้าใจ
สามารถประยุกต์ใช้เพือ่ ออกแบบงานวิจยั ในการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างมีคุณภาพ และ
2) เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากกระบวนการของผูส้ อนทีไ่ ด้บรู ณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บ
เล็ตเพือ่ การเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ประชากรเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ รียนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา จานวน 145 คน
คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 27 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การ
ใช้แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ผูว้ จิ ยั ได้ประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์ใน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็นวิทยากรอบรมแท็บเล็ต อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา และ
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ จานวน 9 คน ทีป่ ระชุมเห็นชอบและสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ หรือ รูปแบบ
การบูรณาการ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ได้แก่ การศึกษาอย่างมีความหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์หลัก การออกแบบ
งานวิจยั การพัฒนาเครือ่ งมือการวิจยั การบริการและติดตามผล และการสะท้อนผลและสรุปผล และ 2) ผลการศึกษาผล
การเรียนรูข้ องนักศึกษาจากกระบวนการของผูส้ อนทีไ่ ด้บรู ณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพือ่ การ
เรียนรู้ สู่การเรียนการสอน พบว่า 2.1) ผลการเรียนรูด้ า้ นความรูค้ วามเข้าใจ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา สามารถออกแบบการวิจยั และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรได้อย่าง
ถูกต้อง 2.2) ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะของนักศึกษาในการนาความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ นักศึกษาทาวิจยั โดยใช้แท็บเล็ตเป็น
เครือ่ งมือ สร้างสรรค์งานวิจยั ได้ตามลาดับ คือ ระดับที่ 4 สามารถดาเนินการวิจยั และนาเสนอรายงานวิจยั ต่อทีป่ ระชุม
วิชาการ ร้อยละ 40.74 ระดับที่ 1 นักศึกษามีความรูค้ วามเข้าออกแบบการวิจยั และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจา
หลักสูตร ร้อยละ 33.33 ระดับที่ 3 นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจยั ผ่านการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและพร้อมทีจ่ ะ
นาเสนอรายงานวิจยั ร้อยละ 18.52 และระดับที่ 2 นักศึกษาได้ทาการทดลองใช้เครือ่ งมือไปแล้วในบางส่วนร้อยละ 7.41
ตามลาดับ และ 2.3) ผลการเรียนรูด้ า้ นเจตคติของนักศึกษา วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการนา
ความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ ศึกษาจากนักศึกษาทีท่ าวิจยั โดยใช้แท็บเล็ตเป็นเครือ่ งมือ จานวน 27 คน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ม ี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการของผูส้ อน ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.77
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน=0.52) โดยนักศึกษาระดับปริญญาเอก มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.95 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน=0.21) และมากกว่านักศึกษาในระดับปริญญาโท ซึง่ มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.64
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน=0.62)
KEYWORDS: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต การบูรณาการ งานวิจยั งานบริการวิชาการ การเรียนการสอน
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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
การเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา [1] นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและการะบวนการด้านเนื้อหาทฤษฎี ในศาสตร์
ทีศ่ กึ ษาและศาสตร์ดา้ นการวิจยั เพื่อนาไปสู่การปฏิบัตใิ นการทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ได้มุ่งให้นกั ศึกษาทาวิจยั ทางด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็ นเทคโนโลยีทนั สมัย นาสู่การประยุกต์ใช้และบูรณาการสู่การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
นักศึกษาทีเ่ ข้าศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [2] ส่วนใหญ่เป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาและสาหนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา ในปี การศึกษา 2555 [3] รัฐบาลมีนโยบายในการนาคอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ตมาใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาครูและ
ศึกษานิเทศก์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายของรัฐบาล
จากการที่ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 [4] โดยกาหนดนโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คือ เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็ นเครื่องมือในการ
เร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มรี ะบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็ นกลไกในการเปลีย่ น กระบวน
ทัศน์การเรียนรูใ้ ห้เป็ นแบบผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางและเอือ้ ให้เกิดการ เรียนรู้ตลอดชีวติ พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซ
เบอร์โฮม” ที่ สามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นกั เรียนทุกระดับชัน้ ได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ ต
เพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรีย นนาร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เร่ง
ดาเนินการ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาถือเป็ นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลมุ่งเน้นให้ผเู้ รียนทุก
คนได้เรียนรูต้ ามศักยภาพและความพร้อมทีม่ อี ยู่ โดยการใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ ตามโครงการ One Tablet PC Per Child จะเน้นไปทีน่ กั เรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ซึง่ มีจานวนประมาณ 539,466 คนทัวประเทศ
่
เป็ นกลุ่มเป้าหมายนาร่องทีส่ าคัญของการนาแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้
ในครัง้ นี้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม [2] เป็ นหน่วยงานหนึ่งทีใ่ ห้บริการอบรมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดย
มหาวิทยาลัยได้จดั ซือ้ เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จานวน 90 เครื่อง เพื่อเป็ นเครื่องมือในการวิจยั การบริการวิชาการและการเรียนการสอน คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มนี โยบายให้อาจารย์นาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาเป็ นเครื่องมือในการเรียนการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาได้ใช้เป็ นเครื่องมือใน
การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับรายวิชาทีส่ อน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการสัมมนาวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ทัง้ ใน
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ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มุ่งให้นกั ศึกษาได้ศกึ ษาประเด็นการวิจยั ด้านการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็ นเครื่องมือเพื่อยกระดับการเรียนรู้
ของผูเ้ รียน และนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระต่อไป
การให้บริการวิชาการด้านการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูข้ องคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [2] ผูส้ อนรายวิชาการสัมมนาการวิจยั
ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ได้ตระหนักถึงนโยบายของรัฐบาลในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
และได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีเ่ ป็ นครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพ ส่งผล
ให้ผสู้ อนสนใจที่จะทาวิจยั ในชัน้ เรียนในรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท โดยมุ่งศึกษาผูเ้ รียนซึง่ เป็ นครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและนาไปสู่การวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยกระบวนการ
ของผูส้ อนคือ การบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา เพื่อให้
ผูเ้ รียน มีความรูค้ วามเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และกระบวนการวิจยั สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั เพื่อการออกแบบงานวิจยั ในการ
ทาดุษฏีนิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือนาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก (2) หรือ การศึกษาค้นคว้า
อิสระ สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่ผวู้ จิ ยั ดาเนินการสอนในภาคเรียนที่ 3/2554

2. MATERIALS AND METHODS
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียน
การสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ทีส่ ่งผลให้ผเู้ รียน มีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบงานวิจยั ในการทาดุษฎีนิพนธ์
วิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างมีคุณภาพ อีกทัง้ เพื่อศึกษาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาจากกระบวนการของผูส้ อนทีไ่ ด้บูรณาการงาน
บริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
2.1 ประชากร เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ รียนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา จานวน 145 คนคัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 27 คน จากนักศึกษาทีเ่ รียนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ทีท่ าวิจยั โดยการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ
2.2 เนื้อหาการวิจยั เป็ นการวิจยั ในชัน้ เรียน โดยบูรณาการงานบริการวิชาการการอบรมแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูส้ ่กู ารเรียนการสอนเพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถออกแบบการวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2.3 ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2554
2.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ

3. RESULTS
ผลการวิจยั การศึกษาผลการเรียนรูจ้ ากการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจยั เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้” สู่การเรียนการ
สอนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา นาเสนอผลการวิจยั ตามลาดับของวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
3.1 ผลการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชา
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ทีส่ ่งผลให้ผเู้ รียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบงานวิจยั ในการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างมีคุณภาพ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา รหัสวิชา 7050227 สาหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาโท และรายวิชาวิธกี ารวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา รหัสวิชา 020427403 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก จัดในภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา
2554 ผูว้ จิ ยั ได้ประชุมกลุ่มย่อยอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นวิทยากรอบรมแท็บเล็ต อาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 9 คน ที่ประชุมเห็นชอบและสรุปแนวผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการ หรือ รูปแบบการบูรณาการ
ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาอย่างมีความหมาย เป็ นขัน้ ตอนให้นักศึกษากาหนดความต้องการและเป้าหมายเพื่อการทาวิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา โดย
กาหนดชือ่ เรื่อง และ กลุ่มเป้าหมาย หลังจากนัน้ ให้ศกึ ษาผลจากการบริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อ การ
เรียนรู”้ โดยให้นกั ศึกษาเข้าร่วมการอบรม สังเกตการอบรม สัมภาษณ์ผเู้ ข้ารับการอบรม และสรุปผลสู่การกาหนดชือ่ เรื่องและกลุ่มเป้าหมายทีต่ ้องการทางาน
วิจยั ในระดับบัณฑิตศึกษา และนาส่งอาจารย์ท่ปี รึกษา
ขัน้ ตอนที่ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์หลัก หลังจากทีน่ ักศึกษาได้หวั เรื่องการวิจยั และกลุ่มเป้าหมาย ให้นักศึกษากาหนดวัตถุประสงค์ ทีบ่ ่งบอกถึง
เนื้อหาสาระทีจ่ ะดาเนินการอบรม ขอบเขตการอบรม ระยะเวลา งบประมาณ และสถานที่ ในการอบรม รวมถึงเทคนิควิธกี ารอบรมในการอบรม ตามของเขตของ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระทีน่ กั ศึกษาได้ลงทะเบียน และทาการทบทวนการกาหนดชือ่ งานวิจยั และกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยั นาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
ขัน้ ตอนที่ 3 การออกแบบงานวิจยั นักศึกษานาของเขตที่ได้กาหนดในขัน้ ตอนที่ 1 และ 2 มาจัดทาเค้าโครงการวิจยั และออกแบบการวิจยั นาเสนอต่อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ
ขัน้ ตอนที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือการวิจยั หลักจากที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบเค้าโครงการวิจยั นักศึกษาดาเนินการพัฒนา
เครื่องมือการวิจยั โดยมีทมี งานวิทยากรอบรม “การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู”้ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นผูช้ ่วยในการให้คาแนะนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั และนาเครื่องมือที่ได้ทาการทดลองอบรมนาร่องกับกลุ่มทีเ่ ข้ารับบริการวิชาการของคณะ ปรับปรุงเครื่องมือและนาเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อประเมินเครื่องมือต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 5 การบริการและติดตามผล นักศึกษาอบรมกลุ่มตัวอย่างที่สมัครเข้ารับการอบรมโดยคณะได้รบั สมัครให้ตามขอบเขตการวิจยั ของแต่ละคน
การจัดกิจกรรมการอบรมคณะได้จดั ให้มที มี วิทยากรอบรมเป็ นผูช้ ่วยในการอบรมตามความพร้อมของนักศึกษาแต่ละคน กระบวนการอบรมจะดาเนินการ ทอสอบ
ก่อนการอบรม อบรมตามรูปแบบของแต่ละคนจนครบตามรูปแบบ ทดสอบหลังอบรม และสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ขัน้ ตอนที่ 6 การสะท้อนผลและสรุปผล ในขัน้ ตอนนี้ ผูส้ อนให้นกั ศึกษาสรุปผลการดาเนินงานและนาเสนอต่อผูส้ อน ทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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3.2 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกระบวนการของผูส้ อนที่ได้บูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การ
เรียนการสอน ผูว้ จิ ยั ได้นารูปแบบการบูรณาการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาใช้เป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา รหัสวิชา
7050227 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และรายวิชาวิธกี ารวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา รหัสวิชา 020427403 สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาค
เรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2554 และศึกษาผลการเรียนรู้ ดังนี้
1) ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการวิจยั ทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา สามารถออกแบบการวิจยั และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง
2) ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะของนักศึกษาในการนาความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ โดย นักศึกษาทาวิจยั โดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ จานวน 27 คน ดาเนินการ
วิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ แสดง ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 โดยผลงานของนักศึกษา แสดงเป็ นระดับ มีความหมาย ดังนี้
ระดับที่ 1 หมายถึง นักศึกษามีความรู้ความเข้าออกแบบการวิจยั และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ระดับที่ 2 หมายถึง นักศึกษาผ่านระดับที่ 1 และได้ทาการทดลองใช้เครื่องมือไปแล้วในบางส่วน
ระดับที่ 3 หมายถึง นักศึกษาผ่านระดับที่ 1 และ 2 และผ่านการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและพร้อมที่จะนาเสนอรายงานวิจยั
ระดับที่ 4 หมายถึง นักศึกษาผ่านระดับ 1-2-3 และนาเสนอผลการดาเนินงานเป็ นรายงานวิจยั ต่อทีป่ ระชุมวิชาการ
ระดับที่ 5 หมายถึง นักศึกษาผ่านระดับ 1-2-3-4 และพร้อมทีจ่ ะสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ตารางที่ 1 การทาวิจยั ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

ชือ่ -สกุล
งานวิจยั เรื่อง
กลุ่มตัวอย่าง
นายปรีชา กุดรัง
การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง การสร้างสื่อวีดทิ ศั น์ด้วย IPad 2 สาหรับครู
ครู
นางประภาวดี กาญจนวิภา การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูเ้ รื่อง การสร้างสื่อวีดิ
นักเรียน
นนท์
ทัศน์ด้วย IPad 2 สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ อ.วาปี ปทุม
จ.มหาสารคาม
นางเพียร วงค์เจริญ
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสื่อ
ครู
วีดทิ ศั น์ด้วย IPad 2 สาหรับครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3
นางสาวชมภูนุช บุญชัย การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
ครู
นาเสนอด้วย IPad
นางสาววิรยิ า ลีลา
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างาน
นักเรียน
นาเสนอโดยใช้ Key Note ด้วย IPad2 สาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
นายวิสทิ ธิศกั ดิ ์ แสนโสม การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงาน
ครู
นาเสนอด้วย IPad 2 สาหรับครู
นายนาชัย โบราณบุญ
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างสเปรด นักเรียน
ชีท ด้วย Numbers
นางอรนัน ผันเผือ่ น
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการทา
นักเรียน
ภาพสติก๊ เกอร์ด้วย IPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
นางศรีสุนทร กุดรัง
การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่องการสร้างงานนาเสนอด้วย Polaris Office ของ Samsung
ครู
Galaxy
นางนงเยาว์ ปฏิปรัมย์
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การตกแต่ง
นักเรียน
รูปภาพด้วย IPad 2 สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวสิรมิ นัส โยสีดา การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้าง
ครู
งาน Space Sheet ด้วย Tablet โดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบ STAD
นางสาวอาภาพร วิเศษ การพัฒนาหลักสูตรแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ สาหรับครูโรงเรียนนา
ครู
ร่อง
นายวัชรินทร์ แจ่มวงค์
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการสร้างเอกสารประกอบการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
ครู
ด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คดิ
นางสาวศุภกานต์ โล่ห์
การเปรียบเทียบความพึงใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทีม่ ตี ่อแท็บ
นักศึกษา
วันทา
เล็ตเพื่อการเรียนรู้
นายเมธิน ทองน้อย
การพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
ครู
สถานการณ์ปญั หาสาหรับครู
นางสาวนุกุล กุลน้อย
การพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อเพิม่ สมรรถนะด้าน ICT บุคลากรของทะเบียนราษฎร์จงั หวัด บุคลากรของ
มหาสารคาม โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)
ทะเบียนราษฎร์
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ผลงาน
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4

ระดับที่ 4

ระดับที่ 4
ระดับที่ 4
ระดับที่ 4
ระดับที่ 3
ระดับที่ 3
ระดับที่ 3
ระดับที่ 3

ระดับที่ 1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 4
ระดับที่ 4
ระดับที่ 4
ระดับที่ 1

ตารางที่ 2 การทาวิจยั ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่
ชือ่ -สกุล
1 นายรัตนะ บุตรสุรนิ ทร์

ผลงาน
ระดับที่ 4

2

ระดับที่ 2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

งานวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง
รูปแบบการส่งเสริมเพื่อพัฒนาครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในการจัดการเรียนรู้
ครู
ด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้เทคนิคเพื่อคู่คดิ
นางวรากร ศรีวาปี
รูปแบบการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบปญั หา
ครู
เป็ นฐานโดยใช้ระบบพีเ่ ลีย้ งสาหรับครูประถมศึกษา
นายวิญญู อุตระ
รูปแบบการพัฒนาวิทยากรแกนนาการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูด้ ้วย
ครู
เทคนิคเพื่อนคู่คดิ
นายสมหมาย แก้วกันหา
รูปแบบการส่งเสริมการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคจิก๊ ซอสาหรับครู
ครู
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
นายเทอดชัย บัวผาย
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที สาหรับครูผสู้ อนรายวิชาเทคโนโลยี
ครู
สารสนเทศและการสื่อสารระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
นายปราโมทย์ วังสะอาด
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานสังกัด
ผูบ้ ริหาร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
นายวีระศักดิ ์ ปตั ตลาโพธ์
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนด้วย
โรงเรียน
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นายสมฤทธิ ์ ขจรโมทย์
การบริหารจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายทองชัย ภูตะลุน
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสาหรับนักเรียนชัน้
นักเรียน
ประถมศึกษาปี ท่ี 2
นางสาวฐิตมิ า ผ่องแผ้ว
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยอาศัยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต สาหรับ
นักเรียน
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ทีม่ คี วามถนัด
ทางการเรียนต่างกัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ ปลื้มชิงชัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูศลิ ปะสานักงานเขต
ครู
พืน้ ทีม่ ธั ยมศึกษา เขต 33

ระดับที่ 1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 4

ระดับที่ 4
ระดับที่ 2
ระดับที่ 1
ระดับที่ 1
ระดับที่ 1

ระดับที่ 1

จากตารางที่ 1 และ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะของนักศึกษาในการนาความรูส้ ่กู ารปฏิบตั โิ ดยใช้แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือในการวิจยั จานวน 27 คน
ดาเนินการวิจยั ในรูปแบบต่าง ๆ แสดง ในระดับปริญญาโท 16 คน และระดับปริญญาเอก จานวน 11 คน มีผลการดาเนินงานแสดงเป็ นระดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการดาเนินงานการสร้างสรรค์งานวิจยั ของนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
รวมทัง้ หมด

นักศึกษาระดับปริญญาเอก (คน)
6
2
3
11

นักศึกษาระดับปริญญาโท (คน)
3
5
8
16

รวมทังหมด (คน)
9
2
5
11
27

คิดเป็ นร้อยละ
33.33
7.41
18.52
40.74
0
100

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานวิจยั ได้ตามลาดับ ดังนี้ ระดับที่ 4 คือ สามารถดาเนินการวิจยั และนาเสนอรายงานวิจยั ต่อที่
ประชุมวิชาการ ร้อยละ 40.74 ระดับที่ 1 นักศึกษามีความรู้ความเข้าออกแบบการวิจยั และนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร ร้อยละ 33.33 ระดับที่ 3
นักศึกษาสามารถดาเนินการวิจยั ผ่านการทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและพร้อมที่จะนาเสนอรายงานวิจยั ร้อยละ 18.52 และระดับที่ 2 นักศึกษาได้ทาการทดลอง
ใช้เครื่องมือไปแล้วในบางส่วนร้อยละ 7.41 ตามลาดับ
3) ผลการเรียนรูด้ า้ นเจตคติของนักศึกษา วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ในการนาความรูส้ ่กู ารปฏิบตั ิ โดย นักศึกษาทาวิจยั โดยใช้
แท็บเล็ตเป็ นเครื่องมือ จานวน 27 คน แสดง ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
รายการ
ความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบูรณาการของผูส้ อน
1. การให้คาแนะนาและคาปรึกษาของอาจารย์ในการทาวิจยั
2. การตัง้ ชือ่ เรื่อง
3. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
4. การกาหนดขอบเขตการวิจยั
5. การออกแบบการวิจยั
6. การพัฒนาเครื่องมือการวิจยั
7. การทดลองอบรมร่วมกับการบริการวิชาการ
8. การสะท้อนผลและการสรุปผลการวิจยั
9. ประโยชน์ของการศึกษางานบริการวิชาการ และการวิจยั ด้านแท็บ
เล็ตนามาสู่การวิจยั วิทยานิพนธ์
10. ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการเรียนในครัง้ นี้ นาไปสู่การวิจยั
วิทยานิพนธ์

ค่าเฉลี่ย
5.00
4.91
4.91
5.00
4.91
4.91
5.00
4.91

ระดับปริญญาเอก
SD. ความหมาย
0.00
0.30
0.30
0.00
0.30
0.30
0.00
0.30

4.81
4.69
4.75
4.56
4.63
4.50
4.50
4.56

ระดับปริญญาโท
SD.
ความหมาย
0.54
0.48
0.58
0.81
0.72
0.63
0.63
0.63

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

5.00

0.00

มากทีส่ ุด

4.75

0.58

มากทีส่ ุด

5.00

0.00

มากทีส่ ุด

4.69

0.60

มากทีส่ ุด

4.95
0.21
เฉลี่ยโดยรวม

เฉลีย่ โดยรวม

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

ค่าเฉลี่ย

มากทีส่ ุด

4.64
4.77

0.62
0.52

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้ดา้ นเจตคติของนักศึกษา วัดจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการของผูส้ อน ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย=4.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52) โดยนักศึกษาระดับปริญญา
เอก มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ =4.95 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.21) และมากกว่านักศึกษาในระดับปริญญาโท ซึง่ มีความพึงพอใจในระดับมาก
ทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย=4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.62) เช่นกัน

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
ผลการวิจยั การศึกษาผลการเรียนรูจ้ ากการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจยั เรื่อง “การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้” สู่การเรียนการ
สอน รายวิชาสัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ผลการดาเนินงาน สรุปและอภิปรายผลได้ดงั นี้
4.1 ผลการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การเรียนการสอน รายวิชา
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา ทีส่ ่งผลให้ผเู้ รียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการออกแบบงานวิจยั ในการทาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระได้อย่างมีคุณภาพ พบว่า รูปแบบการบูรณาการ ประกอบด้วย 6 ขัน้ ตอน คือ การศึกษาอย่างมีความหมาย การกาหนดวัตถุประสงค์
หลัก การออกแบบงานวิจยั การพัฒนาเครื่องมือการวิจยั การบริการและติดตามผล และ การสะท้อนผลและสรุปผล
4.2 ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากกระบวนการของผูส้ อนที่ได้บูรณาการงานบริการวิชาการ งานวิจยั การใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ สู่การ
เรียนการสอน ก่อเกิดผลการเรียนรูด้ ้านความรูค้ วามเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านเจตคติของนักศึกษาโดยรวม ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลี่ย=4.77 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน=0.52)
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The development of item bank system to support the study of online learning
based on semantic web.
1
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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.
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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.
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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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ผลการจัดการเรียนรูว้ ิ ชาการเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ 1
ด้วยเทคนิ คการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
The curriculum Learning a computer programming I Techniques for
Projects Based Learning.
วีระพน ภานุรกั ษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
Weerapon Panurag
(panurag@hotmail.com Fax : 043-721919)

บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ด้วย
์
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนที่มตี ่อกิจกรรมการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ
โครงงาน กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 1 หมู่เรียน
รวมจานวนทัง้ หมด 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ กิจกรรมการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ่ใี ช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test (Dependent Sample) ผลการวิจยั พบว่า
์
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เ รีย นมีค ะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย น สูง กว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ ข้อผูเ้ รียนทุกคนได้เป็ นผูล้ งมือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 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. คานา
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็ นวิธกี ารสอนทีใ่ ช้เทคนิคการสอน ทัง้ การปฏิบตั ิ การบรรยาย อภิปราย สาธิต หรือวิธกี ารอื่น ๆ เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนประสบผลสาเร็จ และเป็ นประโยชน์แก่นกั ศึกษามากทีส่ ุด แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ ทีม่ นี ักศึกษาจานวนมากและมีระดับ
การเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกัน เป็ นเรื่องยากในการจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียน สามารถเรียนรู้ได้เท่ากัน พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนด
แนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญที่สุด ผูเ้ รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับ ความสนใจ ความถนัดของผูเ้ รียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทัง้ ให้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ความรูม้ าใช้ป้องกันและแก้ปญั หา ดังนัน้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน ได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ต้องเน้นทัง้ ความรู้
คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ ละระดับการศึกษา โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนฝึ ก
ปฏิบตั จิ ริง ผสมผสานสาระความรูด้ า้ นต่าง ๆ อย่างสมดุล” (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2547) จากสภาพการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
ทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนมีทกั ษะ กระบวนการคิด และแก้ปญั หาเป็ นด้วยตนเองได้ การปรับกระบวนการเรียนการสอนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ น
การสอนแบบโครงงานเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน เรียนรูเ้ รื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเ้ รียนอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลักคือ
กระบวนการแก้ปญั หา ผูเ้ รียนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั เิ พื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงเป็ นการเรียนรูจ้ ากการได้มปี ระสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ เพราะเป็ นรูปแบบ
การเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เป็ นวิธสี อนทีม่ กี ารปฏิบตั จิ ริงและยังช่วยให้ผเู้ รียนมีความ สามารถในการเสาะแสวงหาความรู้ เป็ นการสร้างทักษะเชิงปญั ญา
ระดับสูงของผูเ้ รียน ให้โอกาสผูเ้ รียนได้เลือกและรับผิดชอบในการเรียนของตนเองมากขึน้ วิธสี อนรูปแบบนี้จะกระตุน้ ประสิทธิภาพ การเรียนรู้ อันก่อให้เกิดสมรรถนะ
ทางปญั ญาโดยตรง นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิง่ ต่อการจัดการศึกษา อีกทัง้ เป็ นการสงเสริมให้ผเู้ รียนมีความสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ด้วย สอดคล้องกับ สุ
ชาติ (2542) กล่าวถึงความหมายของ การเรียนรูโ้ ดยใช้โครงงานว่าหมายถึง การจัดการเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึ่งทีเ่ ป็ นการให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงในลักษณะของ
การศึกษา สารวจค้นคว้า ทดลอง โดยมีครูเป็ นผูก้ ระตุน้ แนะนาและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ
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ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นผูส้ อนในรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตระหนักถึงความสาคัญ
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน จึงมีแนวคิดในการนาเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 เพื่อ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียน เรียนรูเ้ รื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจของผูเ้ รียน โดยผ่านกระบวนการหลักคือ กระบวนการแก้ปญั หา ผูเ้ รียนจะเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั เิ พื่อ
ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง จึงเป็ นการเรียนรูจ้ ากการได้มปี ระสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ รวมทัง้ วิธกี ารแก้ปญั หาและยังสร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันระหว่างผูเ้ รียน
แล้วยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สงู ยิง่ ขึน้

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน
์
2.2 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน

3. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ทดลองกับนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรีชนั ้ ปี ท่ี 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจานวนทัง้ หมด 30 คน
มีลาดับขัน้ ตอนดังนี้
1. ชีแ้ จงให้นกั เรียนทราบถึงกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
2. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
3. ดาเนินการจัดกระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
4. หลังจากเรียนครบทุกหน่ วยเนื้อหาในกิจกรรมการเรียนรู้ท่พี ฒ
ั นาขึน้ จึงทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิทางการเรี
ยน ชุดเดิม
์
5. เก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รียน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
6. รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาคานวณทางสถิติ และสรุปผลการทดลอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน
ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้จากผู้เรียน 30 คน มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการ
วิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:50-100)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.51 – 5.00 หมายความว่า
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.51 – 4.50 หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.51 – 3.50 หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.51 – 2.50 หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 – 1.50 หมายความว่า
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของผูเ้ รียนในงานนี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป

4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ผูว้ จิ ยั นาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คานวณด้ ว ยสถิติ t-test (one samples) โดยเทีย บคะแนนเฉลี่ย ก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น ผลการ
วิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
คะแนน
จานวน
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

30
30



S.D.

24.10
26.80

2.34
1.49
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ค่า
t

ค่า
Sig*

t = 5.625

0.05*

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรีย นมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรีย น (
์
ยนของผูเ้ รียนหลังเรียนสูงกว่า
์
 = 26.80, S.D. = 1.49) สูง กว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน (  = 24.10, S.D. = 2.34) สรุปได้วา่ สรุปได้วา่ ผลสัมฤทธิทางการเรี
ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจ
หลังจากได้ทาการทดสอบหลังเรียนตามขัน้ ตอนแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาจานวน 30 คน ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจผลการวิเคราะห์ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
รายการประเมิ น

(

1. ผูส้ อนมีการแนะนารายละเอียดในการดาเนินกิจกรรมให้กบั ผูเ้ รียนได้รบั ทราบก่อนจัดกิจกรรม
2. กิจกรรมนาเข้าสู่การเรียนรู้ มีความน่าสนใจ
3. ขัน้ ตอนในการดาเนินกิจกรรม มีความเหมาะสม
4. กิจกรรมทีน่ ามาใช้ในแต่ละเรื่องมีความน่าสนใจ
ชวนให้ตดิ ตามไม่น่าเบื่อ
5. กิจกรรมทีน่ ามาใช้มคี วามเหมาะสม ช่วยให้เกิด
การเรียนรูต้ ามจุดประสงค์จริงได้
6. ความน่าสนใจชวนให้ตดิ ตามบทเรียน
7. ผูเ้ รียนทุกคนได้เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
8. ความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม
9. ผูเ้ รียนเป็ นผูค้ น้ พบคาตอบหรือทากิจกรรมสาเร็จ
ด้วยกระบวนการกลุ่ม
10. ความชัดเจนของคาสังของแบบทดสอบโดยรวม
่
11. ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับแบบทดสอบ
12. แบบฝึกหัดแต่ละชุดทาให้ผเู้ รียนทราบความ
ก้าวหน้าในการเรียนของตนเอง
13. ผูเ้ รียนมีโอกาสได้ทราบคะแนนของผลงาน
ทีต่ นเองทา
14. แบบฝึกหัดแต่ละชุดมีความยากง่ายเหมาะสม
กับผูเ้ รียน
15. ความเหมาะสมในการนาเสนอผลงานกลุ่ม
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม

X)

(S.D.)

ระดับความคิ ดเห็น

4.37
4.55
4.26

0.50
0.51
0.73

มาก

4.42

0.61

4.37

0.50

4.53
4.59
4.50

0.51
0.51
0.36

4.05

0.57

4.21
4.11

0.63
0.81

4.16

0.69

4.21

0.63

4.26

0.73

4.26
4.32

0.73
0.60

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4-2 พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจ ข้อผูเ้ รียนทุกคนได้เป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง มากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51

5. อภิ ปลายผล
5.1 ผลการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กาหนด
จากผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรีย นของผู้เ รีย นมีค ะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย น สูง กว่า
์
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงาน ทาให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสช่วยกันแสดง
ความคิดเห็นในกลุ่ม ทาให้ผทู้ เ่ี รียนเก่งสามารถช่วยเหลือคนทีเ่ รียนไม่ทนั เพื่อนได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ อาจเป็ นเพราะว่าการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน นักศึกษาได้มโี อกาส
ในการศึกษาค้นคว้าตามความต้องการของผูเ้ รียน ทาให้มคี วามตัง้ ใจในการศึกษา และกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นระหว่างเพื่อนกันเองมากกว่า แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์
ผูส้ อน อีกทัง้ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนัน้ ได้เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาได้ข้นึ นาเสนอผลงานกลุ่มที่ได้ศึกษา และปรึกษาหารือกันมาแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนทาง
ความคิด เพื่อหาข้อสรุปในการเสนอ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มารีนา วงศ์เงินยวง (2550) ที่ศกึ ษาวิจยั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือโดยใช้กระบวนการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน วิชางานประดิษฐ์สาหรับผูเ้ รียนที่มคี วามบกพร่องทางการเห็น ผลการวิจยั พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
กระบวนการสอนแบบโครงงานมีผลสัมฤทธิทาง
์ การเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยรูปแบบเดิมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05
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5.2 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจ
จากผลการทดลองพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ ข้อผูเ้ รียนทุกคนได้เป็ นผูล้ ง
มือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง มากทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก การจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานนัน้ มีการอธิบายชีแ้ จงกระบวนการอย่างชัดเจน และยังเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาได้มโี อกาสเลือกหัวข้อทีต่ วั เองชอบ ทาให้เกิดอิสระทางความคิด และนักศึกษาที่เรียนไม่ทนั เพื่อนสามารถสอบถามเพื่อนร่วมกลุ่มได้ตลอดเวลา ทาให้เรียนได้ทนั กับ
เพื่อคน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อภิญญา (2546) ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาสถิตเิ บื้องต้น เรื่องทฤษฏีความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น
ผลการวิจยั พบว่า 1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82/81.33 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ที่กาหนด 2)ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 3.*ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส่วนมากพบว่ามี
นักศึกษาชอบเรียน เพราะเห็นเป็ นความแปลกใหม่ ไม่รสู้ กึ เบื่อหน่าย ทาให้มคี วามเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ดขี น้ึ
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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
th th th
th
th
education program from 4 , 5 , 6 , and 7 generation. The sample subjects were twenty two graduate students of the 4 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ดาเนินการสอนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครุ
ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา มาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2550 ในปจั จุบนั คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 100 คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 35 คน นักศึกษาที่เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถ้าระดับปริญญาโทโดยส่วนใหญ่ เป็ นครู ที่สงั กัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตจังหวัด
มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธ์ และร้อยเอ็ด ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประกอบด้วยครู ศึกษานิเทศน์ ผูอ้ านวยการโรงเรียน อาจารย์ส ังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ สังกัดวิทยาลัยอาชีวะ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยพยาบาล
ในการจัดหลักสูตรนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาได้จดั ทัง้ รูปแบบการทาวิทยานิพนธ์ ที่ต้องดาเนินการทาวิจยั ในรายวิชานี้ จานวน 12 หน่ วยกิต
สาหรับรูปแบบการค้นคว้าอิสระนักศึกษาต้องดาเนินทาวิจยั ในรายวิชานี้จานวน 6 หน่ วยกิต ซึ่งการดาเนินการทาวิจยั ทัง้ รายวิชาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
มีทงั ้ ความเหมือนกันและความต่า งกัน กล่ าวคือ งานวิจยั ทัง้ 2 แบบ นักศึก ษาจะต้องดาเนินการให้ครบกระบวนการของการวิจ ัย แต่ในความต่างกัน รายวิช า
วิทยานิพนธ์จะกว้างกว่า เช่น ปริมาณของเนื้อหา การเพิม่ เทคนิคในงานวิจยั หรือเทคนิคในการพัฒนาสื่อ เป็ นต้น
การดาเนินการจัดทาการวิจยั ในรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือรายวิชา การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องบูรณาการความรูจ้ ากหลาย ๆ วิชา
เช่น การพัฒนาสื่อ การวิจยั เป็ นต้น อย่างไรก็ตามจากการจัดการศึกษาที่ผา่ นมา พบว่า นักศึกษามีปญั หาหลายประการในการดาเนินการวิจยั ได้แก่ มีความคิดว่า
การวิจยั นัน้ ยาก และไม่รวู้ า่ จะเริม่ ต้น ณ จุดใด การไม่มปี ระสบการณ์ดา้ นการวิจยั ส่งผลให้ไม่มคี วามมันใจในตนเองที
่
จ่ ะดาเนินการ ภาวะการณ์ทผ่ี เู้ รียนเองมีงาน
ประจาส่งผลให้ไมีเวลาน้อยในการดาเนิการวิจยั ซึง่ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้นกั ศึกษทีด่ าเนินการทาวิจยั ในรายวิชาทัง้ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชา การค้นค้วา
อิสระ เกิดความล่าช้าในงานวิจยั ส่งผลให้สาเร็จการศึกษาช้ามตามไปด้วย
จากสภาพการณ์าดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนในรายวิชา วิทยานิพนธ์ และรายวิชา การค้นค้วาอิสระ จาเป็ นต้องปรับรูปแบบการสอน เพื่อให้นกั ศึกษา
ระดับปริญญาโท มีความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจยั การใช้รปู แบบกิจกิจกรรม “พีส่ อนน้อง” จึงเป็ นกิจกรรมทีเ่ หมาะสม โดยใช้นกั ศึกษาระดับปริญญาเอก เป็ น
ผูใ้ ห้ความช่วยเหลือ แนะนา ตรวจสอบ และประเมินงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท เนื่องจาก การทีค่ ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยนั กศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ทีผ่ า่ นการทาวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทมาแล้ว และยังได้เรียนรายวิชาวิทยาการวิจยั ขัน้ สูงจึงถือว่ าเป็ นมีความรู้ ความเข้าใจในการวิจยั การพัฒนา
สื่อนวัตกรรม พอสมควร
รูปแบบกิจกิจกรรม “พีส่ อนน้อง” ใช้หลักการตามทฤษฎีการเรียนรูอ้ ย่างมีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถในการเรียนรูแ้ ตกต่างกัน ให้
สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิง่ ขึน้ ซึง่ สามารถใช้ได้ทงั ้ การสอนซ่อมเสริมและการสอนเนื้อหาความรูใ้ หม่ บทบาทของพี่ (ผูส้ อน) ต้องมีความเสียสละเวลา
ตัง้ ใจช่วยเหลือประสานงานกับผูส้ อน บันทึกผล การเรียนและรายงาน ทัง้ ต่อผูส้ อนและน้อง (ผูเ้ รียน) ทีส่ าคัญคือไม่ตาหนิน้อง (ผูเ้ รียน) ทีย่ งั ไม่เข้าใจหรือ อ่อน บทบาท
ของน้อง (ผูเ้ รียน) ต้องตรงต่อเวลา ตัง้ ใจปฏิบตั แิ ละเรียนรูจ้ นกว่าจะผ่านเกณฑ์ ไม่แสดง กริยาต่อต้านหรือตาหนิผสู้ อน และมีน้าใจช่วยจัดเก็บเอกสาร แบบฝึก และ
พืน้ ทีใ่ ช้งาน (สุภาณี เส็งศรี, 2553)
จากสภาพปญั หาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะผูส้ อนจึงได้ปรับกิกรรมการการเรียนการสอน เพื่อให้นกั ศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถดาเนินการวิจยั โดยมี
พีเ่ ลีย้ ง ให้คาปรึกษา ตรวจสอบงาน ประเมินงานให้มคี วามเหมาะสม ซึง่ กิจกรรมรูปแบบนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ เกิดเครือข่า ย เกิดความรูส้ กึ ทีด่ ี ๆ ระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน ส่งผลให้นกั ศึกษาระดับปริญญาโท ประสบผลสาเร็จในการดาเนินการวิจยั และนักศึกษาระดับปริญญาเอกก็มปี ระสบการณ์มากขึน้

วัตถุประสงค์
1.
2.

เพื่อประยุกต์ใช้กจิ กรรมพีส่ อนน้อง ในการดาเนินการวิจยั ตามรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชา การค้นคว้าอิสระ
เพื่อศึกษาผลการดาเนินงานตามกิจกรรมพีส่ อนน้อง
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2. MATERIALS AND METHODS
ประชากรและกลุ่มเป้ าหมาย
ประชากรได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 4, 5, 6,และ 7 จานวนนักศึกษา 100 คน คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 1 รุน่
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ได้แก่ รุ่นที่ 4 จานวน 22 คน เนื่องจากเป็ นทีร่ ุ่นลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชา การค้นคว้าอิสระ
เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมินความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการประยุกต์ใช้กจิ กรรมพี่สอนน้องของนักศึกษาระดับปริญญาโท
ระยะเวลา
เดือน มิถุนายน 2554-เดือนมีนาคม 2555
สถิ ติที่ใช้
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51–5.00 หมายความว่า ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.51–4. 50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.51–3. 50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.51–2. 50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.01–1.50 หมายความว่า ระดับน้อยทีส่ ุด
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชุมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท กลุ่มเป้าหมายเพื่อชีแ้ จงแนวทางการทาวิจยั โดยใช้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้อง และกาหนดบทบาทของความ
เป็ นน้องทีเ่ หมาะสม
2. ประชุมคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อขอความร่วมมือ และชีแ้ จงแนวทางการทาวิจยั โดยใช้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้อง ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท และกาหนดบทบาทของความเป็ นพีท่ เ่ี หมาะสม
3. กาหนดปฏิทนิ การดาเนินการวิจยั ของนักศึกษาระดับปริญญาโทแต่ละคน และกาหนดรายชือ่ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 3-5 คน เป็ นพี่
เลีย้ งนักศึกษาระดับปริญญาโทจานวน 1 คน
4. ประชุมคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกร่วมกัน เพื่อชีแ้ จงแนวทางการทาวิจยั ปฏิทนิ การดาเนินการวิจยั ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทแต่ละคน และรายชือ่ นักศึกษาระดับปริญญาเอกจานวน 3-5 คน ทีเ่ ป็ นพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาระดับปริญญาโท
5. ติดตามผลการดาเนินงานและสรุปผล

3. RESULTS
ความก้าวหน้ าในการดาเนิ นการวิ จยั ของนักศึกษา
จากผลการดาเนินการประยุกต์ใช้กจิ กรรมพี่สอนน้อง ในการดาเนินการวิจยั ตามรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษารุ่นที่ 4 จานวน 22 คน ทีส่ ถานภาพก่อนการดาเนินการวิจยั ยังไม่ได้สอบเค้าโครงการวิจยั ซึง่ หลังจากการดาเนินการแล้วมี
ความก้าวหน้าตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความก้าวหน้าในดาเนินการวิจยั ของนักศึกษาระดับปริญญาโท

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
นางสาวเนาวรัตน์ บุตรโคตร
นางสาวปวีนา เศษจันทร์
นางพรรณงาม จันอ่อน
นางมะลิวลั ย์ ศรีสารคาม
นางสาวมิญชกาญจน์ มติกรกุล
นางวิภาดา ศรีโยธี
นางวิสา เวียงวิเศษ
นางณิชนันทน์ ช่าชอง
นางสุคนธร คาสีหา
นางอาภรณ์ มะปะเข
นางสาวอาภาพร วิเศษ
นายขัตตินนท์ ชาวันดี
นายบุญวัฒน์ ไชยชมภู

สถานะภาพก่อนการ
ดาเนิ นการ
การสอบเค้าโครง(3 บท)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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สถานะภาพหลังการดาเนิ นการ
สอบปากเปล่า สอบปากเปล่า
นาเสนอ
(3 บท)
(5 บท)
ผลงาน
/
X
X
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
X
X
X
/
X
/
/
/
/

14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายวรเดช อักษรกาญจน์
นายอาทร อิฐรัตน์
นายอุทติ ย์ สมภูมิ
นางอมรศิลป์ มาฆะเซ็นต์
นางจิระภา เจริญนนท์
นางสาวพราวนุ ช วิชาสวัสดิ ์
นางกัญญา นันตะนะ
นางสาวดาวนภา ศรียนั ต์
นางสาวเสน่หจ์ นั ทร์ สุวรรณแสง
ร้อยละ

X
X
X
X
X
X
X
X
X
100

/
/
/
/
/
/
/
/
X
90.09

/
/
/
/
/
/
/
X
X
77.27

/
/
/
/
/
/
/
X
X
81.81

หมายเหตุ : X ยังไม่มกี ารดาเนินการ
/ ได้ดาเนินการแล้ว
จากตารางที่ 1 พบว่า ก่อนการดาเนินการนักศึกษาร้อยละ 100 ยังไม่มกี ารสอบเค้าโครงการวิจยั หลังจากดาเนินการกิจกรรม “พีส่ อนน้อง” แล้วพบว่า
นักศึกษาร้อยละ 90.09 สามารถดาเนินการการสอบเค้าโครงการวิจยั นักศึกษาร้อยละ 77.27 สามารถดาเนินการการสอบปากเปล่าได้ และร้อยละ 81.81
สามารถนาเสนอผลงานได้
ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท
ผูว้ จิ ยั ได้ ดาเนินการวัดความพึงพอใจด้วยแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทจานวน 22 คน ทีม่ ตี ่อการดาเนินการใช้กจิ กรรม “พีส่ อน
น้อง” ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ความพึงใจของนักศึกษาระดับปริญญาโท
รายการ
1. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” กาหนดปฏิทนิ การทางานและกระบวนการทีช่ ดั เจน
2. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” กาหนดบทบาทของน้องทีช่ ดั เจน
3. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” กาหนดบทบาทของพีท่ ช่ี ดั เจน
4. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” ช่วยให้การวิจยั ก้าวหน้าขึน้ กว่าเดิม
5. กิจกรรม “พีส่ อนน้อง” ช่วยให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
6. พีใ่ ห้นาแนะนาทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการวิจยั
7. พี่ชว่ ยแนะนาด้านเอกสารงานวิจยั
8. พี่ชว่ ยแนะนาด้านการพัฒนาสื่อ
9. พีช่ ่วยแนะนาด้านการพัฒนาเครื่องมือการวิจยั
10.พีช่ ว่ ยเหลืออย่างเป็ นกัลยาณมิตร
เฉลี่ยโดยรวม

4.52
4.79
4.76
4.73
4.64
4.33
4.42
4.52
4.48
4.45
4.56

ผลการประเมิ น
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
0.51
มากทีส่ ุด
0.42
มากทีส่ ุด
0.44
มากทีส่ ุด
0.45
มากทีส่ ุด
0.49
มากทีส่ ุด
0.74
มาก
0.50
มาก
0.51
มากทีส่ ุด
0.57
มาก
0.56
มาก
0.54
มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาโทโดยเฉลีย่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =
0.54) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากถึงมากทีส่ ุด (ค่าเฉลีย่ = 4.33-4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.42-0.74)

4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
จากผลการดาเนินงานวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท มีความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจยั โดยทีร่ อ้ ยละ 77.27 สามารถดาเนินการการสอบ
ปากเปล่าได้ และร้อยละ 81.81 สามารถนาเสนอผลงานได้ และนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะ การที่ผวู้ จิ ยั จัดกิจกรรม
“พีส่ อนน้อง” โดยการกาหนดปฏิทนิ การทางานและกระบวนการที่ชดั เจน มีการกาหนดบทบาทของน้องและกาหนดบทบาทของพีท่ ่ชี ดั เจน นอกจากนี้มกี ารประชุมทา
ความเข้าใจนักศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อชีแ้ จงแนวทางการทาวิจยั โดยใช้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้อง และประชุมคณะนักศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อขอความร่วมมือ
และชีแ้ จงแนวทางการทาวิจยั โดยใช้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้อง ของนักศึกษาระดับปริญญาโท จึงทาให้การดาเนินการจัดกิจกรรมส่งผลให้นกั ศึกษาระดับปริญญาโท มี
ความก้าวหน้าในการดาเนินการวิจยั ผลการวิจยั นี้สอดคล้องกับ สุภาณี เส็งศรี (2553) ที่วจิ ยั เรื่อง การฝึกทักษะการวิจยั และพัฒนาโดยใช้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้อง
ผลการวิจยั พบว่า กิจกรรมช่วยให้นิสติ มี ความรู้ เข้าใจกระบวนการมากขึน้ และมันใจว่
่ าสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การทางาน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง / วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้กจิ กรรมแบบพีส่ อนน้องช่วยสร้างเสริมให้หาความรู้ เพิม่ เติม เพื่อนามาใช้ในการให้คาปรึกษา
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The Achievement of Learning Management Achievement by Using
Constructionism on Image Production for Multi-Media Subject.
Thawatchai Sahaphong. The Faculty of Information Technology,
Rajabhaj Mahasarakham University. Thailand
(tone302@hotmail.com, Fax : 043-721919)
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.
S.D.
t-test
Sig*
X
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 posttest ( 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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Interesting of learning activities
Appropriation of learning activities
Interesting of lessons
Students’ Self-learning
Students’ Self-answering
Clearance of exercises’ orders
Consistency of content and exercises
Development through exercises
Recognition of students’ works
Difficulties of exercises
Average of Satisfaction

X

S.D.

4.42
4.37
4.53
4.26
4.11
4.21
4.16
4.16
4.26
4.58
4.30

0.61
0.50
0.51
0.73
0.81
0.63
0.57
0.69
0.45
0.51
0.41

Level of
satisfaction
High scores
High scores
Highest scores
High scores
High scores
High scores
High scores
High scores
High scores
Highest scores
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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การพัฒนาสื่อมัลติ มีเดียเรือ่ งบุคคลและสถานที่แวดล้อม สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ที่ 2
ด้วยเทคโนโลยีมลั ติ พอยท์
Multimedia Development on the Topic of “People and Places” for 2nd Year Kindergarten
Students by Using Multipoint Technology
Kitiya promsurin : Asst. Prof. Dr.Worapapha Arreerard
Asst. Phof. Dr Tharach Arreerard
Faculty of Information Technology
Rajabhat Mahasarakham University THAILLAND.
kitiya999@hotmail.co.th
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
บทคัดย่อ
งานวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ให้มคี ุณภาพ 2) หาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานที่
รอบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 3)
เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดีย เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ท่ี
พัฒนาขึน้ กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปา่ แดง กลุ่มพัฒนาความเป็ นเลิศทางวิชาการ
กลุ่มที่ 11 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน
1 ห้องเรียน จานวน 15 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ 1) สือ่ มัลติมเี ดีย
เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ 2) แบบประเมินคุณภาพ
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สือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จานวน 20 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสือ่
์
มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ คือ
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test (Dependent Sample) ผลการศึกษา
พบว่า 1) สือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพใน
ระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด ( = 4.65, S.D. = 0.44) 2) ประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว
สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 96.17/95.67 สูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนด (95/95) 3) คะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ( = 19.13, S.D. = 1.30) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียน ( =
7.20, S.D. = 1.42) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดีย
เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( = 2.72, S.D. = 0.44)
KEYWORDS: การพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดีย เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ สือ่ มัลติพอยท์ ปฏิสมั พันธ์ งานนาเสนอ
1.บทนา
ในสังคมปจั จุบนั เด็กไทยรับเอาวัฒนธรรม และเทคโนโลยีต่างชาติเข้ามา เด็กไทยในปจั จุบนั จึงต้องปรับตัว
ให้เข้ากับเทคโนโลยีของโลกสมัยใหม่ สังคมการศึกษาของไทยรับเอาอิทธิพลนี้เข้ามามาก พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และในหมวด 9 เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา มาตรา 66 กล่าวไว้ว่า
ผูเ้ รียนมีสทิ ธิได้
์ รบั การพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในโอกาสแรกทีท่ าได้เพือ่ ให้มคี วามรู้
และทักษะเพียงพอทีจ่ ะให้ใช้เทคโนโลยี เพือ่ การศึกษาในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา. 2542 : เว็บไซด์)
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้กล่าวไว้ว่า ในโลกปจั จุบนั ความรูแ้ ละเทคโนโลยีเกิดขึน้ มาก
และเป็นไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ไม่สามารถจดจาทุกอย่างได้ อีกทัง้ ความรูไ้ ม่ได้อยู่นิ่งหรือเกิดขึน้ อย่างช้าพอทีจ่ ะ
เรียนรูผ้ ่านผูร้ คู้ นใดคนหนึ่ง มนุษย์จาต้องได้รบั การพัฒนาให้สามารถเติบโตและเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ และต้องเริม่ ตัง้ แต่
แรกเกิด โดยการปลูกฝงั ให้เด็กมีเจตคติทด่ี ตี ่อการรับรู้ เรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง
กลันกรองข้
่
อมูล เลือกใช้และนามาใช้ในสถานการณ์ทต่ี นต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มนุษย์ยงั จาเป็นต้องมี
ความสามารถในการเรียนรูจ้ ากผูอ้ น่ื และมีลกั ษณะที่ทาให้ผอู้ ่นื ยินดีทจ่ี ะแบ่งปนั ความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบ
ยืน่ โอกาสในการเรียนรูใ้ ห้ คุณสมบัตทิ เ่ี อื้อต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวติ ดังกล่าวจาเป็ นต้องปลูกฝงั ตัง้ แต่ปฐมวัย
และต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตัง้ แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ ฐานการอบรมเลีย้ งดู
และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรูท้ ส่ี นองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบท
สังคม-วัฒนธรรมทีเ่ ด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพือ่ สร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวติ ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546. 1-3)
ในประเทศไทยได้มกี ารนาคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนเป็นเวลานานพอสมควร ในยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์
กับเด็กนัน้ ยังไม่เป็นทีน่ ิยมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยงั เป็นการแสดงออกเฉพาะทีเ่ ป็นตัวหนังสือ บางโปรแกรมอาจมี
ภาพกราฟิกประกอบบ้างเล็กน้อย ซึง่ ไม่น่าสนใจแม้ในต่างประเทศก็ไม่นิยม ต่อมาเมือ่ อุปกรณ์และโปรแกรมพัฒนา
มากขึน้ จึงเป็นทีน่ ิยมโดยแพร่หลาย ทัง้ นี้โดยจุดประสงค์หลักของการผลิตโปรแกรมสาหรับเด็ก จะไม่เน้นเด็กให้เกิด
การเรียนรูเ้ ฉพาะเนื้อหาอย่างเดียวแต่ตอ้ งสนุกกับการเรียนนัน้ ด้วย ลักษณะของโปรแกรมทีใ่ ช้เป็นสือ่ ผสม
(Multimedia) หมายถึงการใช้สอ่ื หลายๆ แบบประกอบกันมีทงั ้ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพทีเ่ คลือ่ นไหวได้และมีเสียง ใน
การใช้โปรแกรมทีเ่ ป็นสือ่ ผสมนี้จะต้องมีคอมพิวเตอร์ทเ่ี ป็นสือ่ ผสมด้วย ดังนัน้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จงึ เป็น
เครือ่ งมือทางเทคโนโลยีชนิดหนึ่งทีใ่ ช้กบั เด็กได้ทุกวัย ได้มกี ารนาคอมพิวเตอร์มาใช้กบั เด็กปฐมวัยในรูปแบบต่างๆ
ทัง้ เพือ่ เป็ นการฝึ กทักษะให้กบั เด็กเช่น การสร้างสัมพันธภาพการเรียนรูท้ างพุทธิปญั ญา การคิดเลข ใช้เพือ่ เป็ นการ
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ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ทักษะภาษา คณิตศาสตร์ การแก้ปญั หา นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ยงั ช่วยในการใช้สายตา และ
มือให้สมั พันธ์กนั เมือ่ ใช้แล้วยังได้พฒ
ั นาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ย จุดประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในเด็ก
ปฐมวัยยังมุง่ ฝึกเด็กให้ใช้คอมพิวเตอร์ เพือ่ การเรียนรู้ พัฒนาความคิดและทักษะต่างๆ เด็กจะเรียนรูก้ จิ กรรมจาก
คอมพิวเตอร์ในเรือ่ งเกีย่ วกับสัญลักษณ์ เพราะในชีวติ ประจาวันเด็กจะใช้สญ
ั ลักษณ์จากการสือ่ สารด้วยท่าทาง ภาษา
ในการเล่นและงานศิลปะ จึงเห็นได้ว่า เด็กจะได้รบั ประโยชน์จากการใช้คอมพิวเตอร์ดว้ ย และถ้าเด็กเล่นคอมพิวเตอร์
ด้วยความรูส้ กึ สบายใจ มีความเชือ่ มัน่ สนุกกับการเล่นแล้ว เด็กจะพัฒนาการเรียนรูไ้ ด้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
คอมพิวเตอร์ยงั เป็นตัวกระตุน้ เด็กได้ดใี นการเรียนรู้ เด็กจะรูส้ กึ มีสว่ นร่วม สนุกสนาน ตื่นเต้น เพราะเห็นผลได้ทนั ที
อยากติดตาม มีความรูส้ กึ ทีด่ ใี นการเรียนรู้ พร้อมทัง้ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายด้านสังคม ด้านอารมณ์ และ
จิตใจ ด้านสติปญั ญา (ปิยะนุช พูลลาภ. 2555. เว็บไซด์)
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อกี อย่างหนึ่งทีท่ าให้ผเู้ รียนสามารถโต้ตอบกับ สือ่ การสอน
ได้พร้อมกันหลายคนบนหน้าจอเดียวกัน โดยคอมพิวเตอร์ 1 ตัว สามารถเชือ่ มต่อ กับเมาส์ได้มากถึง 250 ตัว ซึง่
สามารถตอบสนองการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วมของนักเรียนได้เป็นอย่างดี นักเรียนสามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั สือ่ การเรียน
การสอน กับเพือ่ นร่วมชัน้ และครูได้ ดังนัน้ เทคโนโลยีมลั ติพอยท์จงึ เป็นเทคโนโลยีทช่ี ่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบมี
ปฏิสมั พันธ์และช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปญั ญาของผูเ้ รียนผ่านการทากิจกรรม
ต่าง ๆ ในสือ่ การเรียนการสอน เทคโนโลยีมลั ติพอยท์จงึ เป็นเทคโนโลยีทน่ี ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบมีปฏิสมั พันธ์ และช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของเด็กทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
ั
สติปญญา
รวมถึงเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ยังสามารถช่วยลดปญั หาด้านการจัดซื้อสือ่ การเรียนการสอนและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ทม่ี ไี ม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นสือ่ ทีท่ าให้มกี ารปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่าง
ครูผสู้ อนกับนักเรียนได้เป็นอย่างดี สือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์เป็นสือ่ ทีด่ งึ ดูดความสนใจ เหมาะสมกับวัยของเด็ก
ทาให้เด็กไม่เบือ่ สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างสนุกเพลิดเพลินอีกทัง้ มีแบบฝึกให้เด็กได้เล่น สามารถเรียนรูไ้ ด้ตามศักยภาพ
และความพร้อมของเด็ก (สุลาวัลย์ มาชัย. 2554 : 87 -89) มีทงั ้ ภาพและภาพเคลือ่ นไหว เกมให้เด็กได้เล่น ได้ลงมือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองเหมาะสมกับวัย อีกทัง้ ภาพมีคาอธิบายทีช่ ดั เจนเข้าใจง่ายและมีการนาเสนอบทเรียนแบบเป็นลาดับ
ขันตอน
้
(สุภาวดี จันเกือ้ . 2554 : 93 – 95) สือ่ การเรียนการสอนอิเลคทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรมมัลติพอยท์เมาส์เป็นสือ่ ที่
นักเรียนมีความพึงพอใจมาก (อรนันท์ เชาว์พานิช 2552 : 13) เทคโนโลยีมลั ติพอยท์เป็นนวัตกรรมทีม่ บี ทบาทสาคัญ
ในการช่วยให้ครูผสู้ อนเกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์ สามารถนาไปใช้เป็ นเครือ่ งมือในการจัดการเรียนการสอนได้
เพราะเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจ และประสบการณ์ ให้กบั ครูผสู้ อนได้
จึงเหมาะสมทีจ่ ะนาไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ (ปาริชาติ เภสัชชา. 2553 : เว็บไซต์)
ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปา่ แดง อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 พบว่า มีปญั หาด้านสือ่ การเรียน
การสอน เนื่องจากขาดสือ่ มัลติมเี ดีย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนไม่น่าสนใจเรียน
เบือ่ หน่ายในการเรียน ไม่มคี วามสนุกสนานในการเรียนรู้ เด็กมีการปฏิสมั พันธ์กบั ครูน้อย และโรงเรียนมีคอมพิว เตอร์
ไม่เพียงพอแก่การเรียนการสอน ทาให้สอ่ื อุปกรณ์ไม่เพียงพอ (โรงเรียนบ้านปา่ แดง. 2553 : 19) และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) รอบสองเมือ่ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2550 ได้
เสนอแนะโดยรวมให้ทางโรงเรียนได้ใช้สอ่ื เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูม้ ากขึน้ โดยเฉพาะเด็กระดับปฐมวัยควรมี
สือ่ การเรียนรูเ้ กีย่ วกับบุคคลและสถานทีร่ อบตัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 42)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้จดั ทาและพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียน
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ขน้ึ เพือ่ พัฒนาและส่งเสริมให้เด็กได้รจู้ กั เรือ่ งราวเกีย่ วกับบุคคลและ
สถานทีร่ อบตัว เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ เพือ่ ช่วยส่งเสริมการเรียนรูแ้ บบปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี ทาให้นักเรียนมีความสุข สนุ ก
สานาน สนใจในการเรียนรู้ และยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
ั
สติปญญา
และยังช่วยให้เด็กมีความพร้อมก่อนเรียนในระดับชัน้ ทีส่ งู ขึน้ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1.เพือ่ พัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วย
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ให้มคี ุณภาพ
2. เพือ่ หาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปี
ที่ 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
3. เพือ่ เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดีย เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็ก
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
2.วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มที่ 11 สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 10 โรงเรียน จานวน
150 คน
กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปา่ แดง กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการกลุ่มที่ 11 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จานวน 15 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง
2.2 เนื้อหา ทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ประกอบไปด้วย 4 หน่วย ดังนี้ 1) หน่วยครอบครัว 2) หน่วยบ้าน 3)
หน่วยโรงเรียนและบุคคลในโรงเรียน 4) หน่วยสถานทีต่ ่างๆทีห่ นูรจู้ กั
2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ 1) สือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ 2) แบบประเมินคุณภาพสือ่ มัลติมเี ดียเรื่องบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน จานวน 20 ข้อ 4)
์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล
ปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ t-test
2.5 ระยะเวลา ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม
2.6 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนการพัฒนาตามรูปแบบของ ADDIE
Model มีรายละเอียดดังนี้
6.2.1 ขัน้ วิเคราะห์ เป็ นขัน้ ตอนการศึกษาสภาพปญั หาการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านปา่ แดง วิเคราะห์หลักสูตร สาระการเรียนรู้ สาระทีค่ วรเรียนรูเ้ พือ่ จาแนกเนื้อหากิจกรรม กระบวนการเรียนรู้
กาหนดจุดหมายซึง่ ถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ กาหนดตัวบ่งชีแ้ ละสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ประสบการณ์
สาคัญ วิเคราะห์การเรียนรูร้ ายปี กาหนดหน่วยการเรียนรู้ กาหนดเวลาเรียน การจัดประสบการณ์ การประเมินความ
พร้อม ศึกษาเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ การใช้โปรแกรมมัลติพอยท์เมาส์ และ ศึกษาหลักการวิธกี ารทฤษฎีและงานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง
6.2.2 ขัน้ การออกแบบ เป็นขัน้ ตอนการออกแบบเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้วยการ
ออกแบบสือ่ มัลติมเี ดีย เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียน ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูต้ ่างๆ แบบฝึกทักษะ/ กิจกรรมทีใ่ ช้ในสือ่ มัลติพอยท์ ออกแบบแบบประเมินคุณภาพสือ่
มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ออกแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
์
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6.2.3 ขัน้ การพัฒนา เป็นขัน้ ตอนในการพัฒนาเครือ่ งมือ และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือ โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน ดังนี้ 1) อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรกั ษ์ อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา 2) อาจารย์รตั นะ บุตรสุรนิ ทร์ ศึกษานิเทศก์เชีย่ วชาญ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแผนการสอน 3) อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์
อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผล 4) อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตรและการสอน 5) อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ อาจารย์ประจา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
6.2.4 ขัน้ การทดลองใช้ นาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องทีไ่ ด้จากการทดลอง
6.2.5 ขัน้ ประเมินผล นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์ค่าทางสถิตแิ ละสรุปผลการทดลอง เขียน
รายงานผลการวิจยั
3.ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วย
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์
ผูศ้ กึ ษาได้พฒ
ั นาสือ่ มัลติมเี ดียตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้โดยเน้นเนื้อหาเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัวเด็ก ประกอบด้วยสือ่
จานวน 2 ประเภท ได้แก่ สือ่ งานนาเสนอ และสือ่ มัลติพอยท์ ประกอบด้วยเนื้อหาจานวน 4 หน่วย ได้แก่ หน่วย
ครอบครัวของฉัน หน่วยบ้านของฉัน หน่วยโรงเรียนและบุคคลในโรงเรียน หน่วยสถานทีต่ ่างๆ ทีห่ นูรจู้ กั ดังภาพ

หลังจากนัน้ ผูศ้ กึ ษาได้นาสือ่ มัลติมเี ดียให้ผเู้ ชีย่ วชาญชุดเดิมประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพสือ่ มัลติมเี ดีย เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัวโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ
ผลการประเมิน
S.D.
การแปลความหมาย
1. ลักษณะเนื้อหา
4.67
0.52
เหมาะสมมากทีส่ ุด
2. ภาพและภาษาทีใ่ ช้
4.70
0.42
เหมาะสมมากทีส่ ุด
3. ตัวอักษร และสี
4.50
0.52
เหมาะสมมากทีส่ ุด
4. ลักษณะการดาเนินเรือ่ ง
4.80
0.33
เหมาะสมมากทีส่ ุด
5. การออกแบบกิจกรรม
4.60
0.41
เหมาะสมมากทีส่ ุด
รวม
4.65
0.44
เหมาะสมมากทีส่ ุด
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จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นโดยภาพรวมในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุดโดยค่า เท่ากับ 4.65
และค่า S.D. เท่ากับ 0.44 เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านลักษณะเนื้อหา ด้านภาพและภาษาทีใ่ ช้ ด้านตัวอักษรและ
สี ด้านลักษณะการดาเนินเรือ่ ง ด้านการออกแบบกิจกรรม โดยรวมในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด โดยค่า X อยู่ระหว่าง
4.50 – 4.80 และค่า S.D.อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.52
3.2 ผลการทดลองใช้สอ่ื มัลติมเี ดีย
3.2.1 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ผูศ้ กึ ษาได้นาสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูก้ บั กลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน เพือ่ หาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดีย ผลการทดลองใช้โดยค่า E1 จาก
ร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนของแต่ละเรือ่ ง และ E2 จากร้อยละของคะแนนจากการประเมินผลทางการเรียนหลัง
เรียนครบทุกเนื้อหาแล้ว ประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ปรากฏผลดังแสดงใน ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดีย
เกณฑ์
ค่าประสิทธิภาพ
การแปลผล
E1
96.17
ดีเยีย่ ม
E2
95.67
ดีเยีย่ ม
จากตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ทีผ่ ศู้ กึ ษาได้พฒ
ั นาขึน้ ตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ E1/E2 เท่ากับ 95/95 จาก
ผลการทดลองพบว่า ผลทีไ่ ด้จากคะแนนระหว่างเรียนของแต่ละเรือ่ ง มีค่าเท่ากับ 96.17 และผลทีไ่ ด้จากการทาแบบ
ประเมินหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 95.67 สรุปได้ว่า สือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม (96.17/95.67) เท่ากับ
เกณฑ์ทก่ี าหนด
3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ผูศ้ กึ ษาได้
นาสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 15 คน โดยทาการประเมินก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน ผูศ้ กึ ษาได้นาคะแนนทัง้ ก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนทัง้ 15 คน มาวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ t-test ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียน ปรากฏผล
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
ช่วงเวลา
จานวน
S.D.
ทดลอง
นักเรียน
ก่อนเรียน
15
7.20
1.42
หลังเรียน
15
19.13
1.30
* นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

t-test*
39.74
df = 14

จากตารางรางที่ 3 ผลคะแนนเฉลีย่ หลังการเรียน ( X = 19.13, S.D = 1.30) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่
ก่อนเรียน ( X = 7.20, S.D = 1.42) ค่า tคานวณ เท่ากับ 39.74 ซึง่ มีค่ามากกว่าค่า tตาราง (1.761) สรุปได้ว่าคะแนน
เฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3.2.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดีย เรื่องบุคคลและสถานทีร่ อบตัว
สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ ผูศ้ กึ ษาได้ทาการสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน หลังจากได้จดั กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาล
ปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
รายการ
S.D.
การแปลความหมาย
1. ด้านภาพ
2.79
0.41
ชอบมาก
2. ด้านสี
2.74
0.44
ชอบมาก
3. ด้านกิจกรรมเสริม
2.65
0.48
ชอบมาก
4. ด้านเนื้อหา
2.79
0.41
ชอบมาก
เฉลีย่ รวม
2.72
0.44
ชอบมาก
จากตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับชอบมาก ( X = 2.72, S.D = 0.44) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านภาพ ด้านสี ด้านกิจกรรมเสริม และ
ด้านเนื้อหา โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับชอบมาก โดยค่า X อยู่ระหว่าง 2.65 – 2.79 และค่า S.D.อยู่ระหว่าง
0.41 – 0.48
4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการศึกษาสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วย
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบประเด็นทีค่ วรนามาอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้
4.1 ผลการหาคุณภาพสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาลปี
ที่ 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทผ่ี ศู้ กึ ษาได้พฒ
ั นาขึน้ พบว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเหมาะสม
มากทีส่ ุด ( เท่ากับ 4.65 และค่า S.D. เท่ากับ 0.44) ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูศ้ กึ ษาได้ดาเนินการพัฒนาตามขัน้ ตอน 5
ขันตอน
้
คือ ขันการวิ
้
เคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ การพัฒนา ขัน้ การทดลองใช้ และขันการประเมิ
้
นผล โดยในขัน้
วิเคราะห์ ผูศ้ กึ ษาได้วเิ คราะห์หลักสูตร วิเคราะห์เนื้อหาแล้วให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบความถูกต้องแล้วปรับปรุง
แก้ไขตามคาแนะนา ขัน้ ออกแบบได้ออกแบบตามแบบแผนทีก่ าหนดไว้ แล้วนาสือ่ มัลติมเี ดียทีส่ ร้างขึน้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ประเมิน และได้ปรับปรุงตามคาแนะนา ขึน้ พัฒนาโดยนาสือ่ มัลติมเี ดียทีป่ รับปรุงตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบคุณภาพของสือ่ มัลติมเี ดีย ขัน้ ทดลองใช้ได้ทดลองใช้กบั นักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง คือ ทดลองกับนักเรียน 1 : 1 : 1 และ 3 : 3 : 3 แล้วสอบถามความพึงพอใจเกีย่ วกับ ภาพ สี
กิจกรรมเสริม เนื้อหา แล้วนามาปรับปรุงก่อนนาไปทดลองใช้ ขันประเมิ
้
นผล ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมิน
คุณภาพของสือ่ มัลติมเี ดียตามแบบประเมินแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา จึงทาให้สอ่ื มัลติมเี ดียมีคุณภาพ
ทาให้นกั เรียนมีความสนใจกระตือรือร้น ไม่เบือ่ เข้าใจเนื้อหาง่าย เรียนรูไ้ ด้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ผลการวิจยั
ครัง้ นี้สอดคล้องกับสุภาวดี จันเกือ้ (2554:89) ได้ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 โดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =4.42, S.D.=0.48) สุลาวัลย์ มาชัย
(2554 :83) ได้ศกึ ษาการพัฒนามัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี
2 พบว่าพบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับมาก ( X =4.27, S.D.=0.44) โสภณ สมดี (2552 : 111) ได้ศกึ ษาพัฒนาหลักสูตร
และคู่มอื ฝึกอบรมการสร้างสือ่ การสอนด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบว่าภาพโดยรวมของครูผสู้ อนเห็นด้วยกับการ
ฝึกอบรมและเห็นด้วยมากทีส่ ุด และกัลยาณี ฉายา (2551 : 191) ได้ศกึ ษาการพัฒนางานนาเสนอแบบมัลติมเี ดีย
เรือ่ งการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่า ผลการประเมิน
งานนาเสนอแบบมัลติมเี ดียโดยผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล มีความเหมาะสมมาก
4.2 ผลการหาประสิทธิภาพของสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปี
ที่ 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ พบว่า มีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม 96.16/95.42 ตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 95/95 ทัง้ นี้
เนื่องมาจากผูศ้ กึ ษาได้พฒ
ั นาสือ่ มัลติมเี ดียโดยยึดหลักการและทฤษฏีทเ่ี กีย่ วข้อง และได้สร้างตามขัน้ ตอนทีว่ างแผน
ไว้อย่างเป็นระบบ ได้ออกแบบ และพัฒนาตามลาดับให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียนโดยมุง่ เน้นให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน เป็นสือ่ ทีน่ ่าสนใจ แตกต่างจากบทเรียนทีเ่ คยเรียนมาก่อน พร้อมทัง้ ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้นาไปทดลองใช้ก่อนทีจ่ ะนามาใช้เก็บข้อมูลจริง จึงทาให้ได้สอ่ื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ซึง่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของสุลาวัลย์ มาชัย (2554 : 84) ได้ศกึ ษาการพัฒนามัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ โดยใช้
เทคโนโลยีมลั ติพอยท์สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 พบว่าสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
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95.08/95.22 ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ 95/95 และปาริชาติ เภสัชชา (2554 : เว็บไซด์) ได้ศกึ ษาการพัฒนาชุดฝึกอบรม
สาหรับครูผสู้ อนโรงเรียนขนาดเล็ก เรือ่ งการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบว่าการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 87.85/87.73 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และนิโรบล
จันทะกล (2550 : 80-81) ได้ศกึ ษาผลการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ ง ธรรมชาติรอบตัว ของนักเรียนระดับชัน้
อนุบาล 2 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า สือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.30/85.31
4.3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องมาจากสือ่ มีความสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน ทาให้
อยากเรียนรูม้ แี บบฝึกทักษะให้เด็กได้เล่น และสามารถเรียนรูไ้ ด้ตามศักยภาพและความพร้อมของนักเรียน ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุภาวดี จันเกือ้ (2554:91) ได้ศกึ ษาการพัฒนาสือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ สาหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์ พบว่าสือ่ มัลติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีผลคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สุลาวัลย์ มาชัย (2554 :84) ได้ศกึ ษาการพัฒนามัลติมเี ดียแบบ
ปฏิสมั พันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 2 พบว่าคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าคะแนน
เฉลีย่ ก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และอรนันท์ เชาว์พานิช (2552 : 13) ได้พฒ
ั นาสือ่ การเรียนการ
สอนอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรมมัลติพอยท์ เรือ่ ง เซตพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนก่อนและหลัง
์
เรียน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อสือ่ มัลติมเี ดีย เรือ่ งบุคคลและสถานทีร่ อบตัว สาหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ด้วยเทคโนโลยีมลั ติพอยท์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ทัง้ นี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียแบบปฏิสมั พันธ์ทผ่ี ศู้ กึ ษาได้สร้างขึน้ นัน้ นักเรียนได้เรียนรู้
จากสือ่ การเรียนการสอนทีแ่ ปลกใหม่ กระตุน้ ความสนใจให้เรียนรู้ได้อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เบือ่ หน่าย
นักเรียนได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุลาวัลย์ มาชัย (2554 :85) ได้ศกึ ษาการพัฒนามัลติมเี ดีย
แบบปฏิสมั พันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีมลั ติพอยท์สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับชอบมาก และราตรี สีหาบุญทอง (2554 : 74) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนสาระ เรือ่ งราว
เกีย่ วกับตัวเด็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระครัง้ นี้สาเร็จลุลว่ งได้ดว้ ยความช่วยเหลือเป็นอย่างดี จากอาจารย์ทป่ี รึกษา ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ทีก่ รุณาให้คาปรึกษาและ
คาแนะนาในการแก้ไขข้อบกพร่องในการทาวิจยั ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่าน ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ตลอดจนให้คาปรึกษา คาแนะนาในการจัดทา และเก็บ รวบรวมข้อมูล
ต่างๆซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวิจยั ขอขอบพระคุณนายชัยสิทธิ ์ ทบบัณฑิต ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปา่ แดง
และนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทุกคน ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในการทาวิจยั ความสาเร็จในการวิจยั ครัง้ นี้
ได้แรงผลักดันและกาลังใจจาก บิดา มารดา และเพือ่ น ๆ ตลอดจนผูเ้ กีย่ วข้องทุกๆ ท่าน ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือให้
คาแนะนา และให้กาลังใจในการจัดทาวิจยั จนสาเร็จด้วยดี คุณความดีและประโยชน์ทงั ้ หลายทีพ่ งึ บังเกิดขึน้ จาก
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาพระคุณของบิดาและมารดาทีใ่ ห้ชวี ติ ครูอาจารย์ทใ่ี ห้ปญั ญาแก่ผวู้ จิ ยั
จนประสบความสาเร็จในชีวติ และขอขอบพระคุณ ICSSS ทีไ่ ด้เปิดโอกาสให้นาบทความตีพมิ พ์เผยแพร่ความรูท้ าง
วิชาการทีเ่ ป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิจยั ต่อไป
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การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มหัศจรรย์ชีวติ สั ตว์ ประกอบการจัดการเรียนรู้
รู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น ( OEPC ) ชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 5
Multimedia Development of Science Subject on the Topic of “Amazing Life of Animals”
by Using 4-Step- Investigative Learning Model for 5th Grade Students.
สุ พรรณี ปะระตะโก1, วิทยา อารี ราษฎร์ 2
Supannee Paratako1, Wittaya Arreerart2
supanneeparatako@gmail.com , wittaya@rmu.ac.th

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ ให้มีคุณภาพ 2) เพื่อศึกษา
ประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ตามเกณฑ์ E1/E2 3) เพื่อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้สืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
หลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่
พัฒนาขึ้น 6) เพื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนก่ อ นเรี ย นและหลัง เรี ย นของความคิ ด สร้ างสรรค์ห ลัง ได้รั บ การเรี ย นด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เครื่ องมือแบบประเมิน ,ข้อสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ และข้อสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ , สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ , และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.71, S.D. =
0.45) 2) ประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เท่ากับ 82.10/81.59 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ (80/80) 3) ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีดชั นีประสิ ทธิผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 72.04 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด
( x =4.53 , S.D.=0.52) 6) คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ

คาสาคัญ : สื่ออิเล็กทรอนิกส์ , รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้สืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) , สื่อนาเสนอข้อมูล ,
สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ , สื่ อมัลติพอยท์
_______________________
1
2
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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. คานา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [1] ได้กล่าวถึงความสาคัญของวิทยาศาสตร์ไว้วา่ มีบทบาทสาคัญ
ยิง่ ในสังคมโลกปั จจุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวติ ประจาวันและการอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี
เครื่ องมือเครื่ องใช้และผลผลิตต่าง ๆ ที่มนุษย์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็ นผลของความรู ้วทิ ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์พฒั นาพัฒนาวิธีการคิด ทั้งความคิดที่เป็ นเหตุเป็ นผล คิด
สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์ มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรู ้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ สามรถตัดสิ นใจโดย
ให้ขอ้ มูลที่หลากหลายและมีประจักรพยานที่สามรถตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่ ึงเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
(Knowledge – based Society ) ดังนั้นจาเป็ นที่ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาให้รู้วทิ ยาศาสตร์เพื่อที่จะได้มีความรู ้ความเข้าใจในธรรมชาติและ
เทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถนาความรู ้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม [2] ในการจัดการเรี ยนรู ้ที่จะทาให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุเป้ าหมายตามหลักสูตรที่กาหนดไว้และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้นนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องนาเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้
ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างแจ่มแจ้งรวดเร็ ว และช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูส้ อนในการอธิบายหรื อยกตัวอย่างให้ผเู ้ รี ยน
ได้มองเห็นภาพได้อย่างใกล้เคียงกับความเป็ นจริ งมากที่สุด สื่ อเป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ช่วยให้ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนมีความ
มัน่ ใจในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพราะจะลดเวลาในการเตรี ยมการล่วงหน้าช่วยเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วม
ในการประกอบกิจกรรมมากขึ้น สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ และอานวยความสะดวกในการเรี ยนรู ้ได้ดี และนอกจากนี้ ยงั
สามารถช่วยแก้ปัญหาในกรณี ขาดแคลนครู ได้อีกด้วย การเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น(OEPC) เป็ นกระบวนการ
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แสวงหาความจริ ง เพื่อนาไปสู่การค้นพบธรรมชาติ ลักษณะคุณสมบัติของสิ่ งต่างๆ ตลอดจนการค้นพบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ
แล้วนากฎเกณฑ์น้ นั มาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการควบคุมสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของมนุษย์ สิ่ งแวดล้อมได้
เป็ นการสอนให้คิดเป็ นทาเป็ น และแก้ปัญหา ด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์การสอนแบบสื บสวนสอบสวน มีลกั ษณะและวิธีการคล้าย
กับการสอนแบบแก้ปัญหา คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องค้นคว้าหาเหตุผลมาตอบแทนหรื อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีการสอนแบบนี้ ใช้ได้ดีกบั
การสอนของกลุ่มสร้างเสริ มประสบการณ์ชีวติ ในส่วนเนื้อหาที่เป็ นวิทยาศาสตร์ เนื้อหาวิชาของกลุ่มอื่นๆ บางเรื่ องก็อาจ
จาเป็ นต้องใช้วธิ ีสอนแบบนี้ดว้ ย วิธีสอนแบบนี้เป็ นได้ท้ งั วิธีสอนของผูส้ อนและวิชาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนไปพร้อมกัน[3]
จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่าจุดที่ควรพัฒนาด้านผูเ้ รี ยนคือ ผูเ้ รี ยนควรได้รับการพัฒนาด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์
( รายงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 โรงเรี ยนบ้านดงยาง. กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 71) เนื่องจากผูเ้ รี ยนไม่สามารถเชื่อมโยงสิ่ งสิ่งที่
ตัวเองเรี ยนรู ้ได้ ผูศ้ ึกษาตระหนักถึงปั ญหาในด้านการขาดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรี ยนโดยเฉพาะในสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ที่ผู ้
ศึกษาสอนรับผิดชอบอยูเ่ ป็ นสาระการเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งอธิบายให้ผเู ้ รี ยนเห็นรู ปธรรม ซึ่งสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นบทเรี ยนทีมีท้ งั ภาพ เสียง
ภาพเคลื่อนไหวประกอบคาบรรยาย หรื อนาเสนอภาพวีดีทศั น์ประกอบการอธิบายซึ่งจะทาให้ผเู ้ รี ยนเห็นรู ปธรรมและสร้างความเข้าใจให้กบั
ผูเ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้เรี ยนมีความคิดสร้างสรรค์ มีการสังเกต ความมีเหตุมีผล และมีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีความ
เข้าใจในเนื้อหาที่เรี ยนมากยิง่ ขึ้น

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ ให้มีคุณภาพ
2.2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC)
ตามเกณฑ์ E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบการเรี ยนรู ้
สื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น
2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น
2.6 เพื่ อ ศึ กษาความคิ ด สร้ างสรรค์ผูเ้ รี ย นหลัง จากได้รั บ การเรี ย นด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่พฒั นาขึ้น

3. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 13 กลุ่มพะธาตุนาดูน อาเภอ
นาดูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 14 โรงเรี ยน มี
นักเรี ยนทั้งสิ้น 160
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คนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านดงยาง ตาบลดงยาง อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 คัดเลือกโดยใช้วธิ ีเจาะจง โดยเลือกโรงเรี ยนที่มีความ
พร้อมด้านห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ด้านอุปกรณ์และเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยนจานวน 21 คน
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555เนื้อหาในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 5
เรื่ อง คือ เรื่ องที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เรื่ องที่ 2 การสื บพันธุ์ของสัตว์ เรื่ องที่ 3 วัฏจักรชีวติ ของสัตว์ เรื่ องที่ 4
สัตว์มีกระดูกสันหลัง เรื่ องที่ 5 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน
4 ขั้น (OEPC) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยน ทาการวิจยั ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และใช้แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรี ยนชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึง
กระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ที่
พัฒนาขึ้น ดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น ตาม
กรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ตั้งแต่บทเรี ยนนาเสนอ บทเรี ยนมัลติพอยท์ และหนังสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ จนครบทุกเนื้อหาที่กาหนดหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรู ปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC)
ครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่ต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ทดสอบเพื่อ
วัดความคิดสร้างสรรค์ของการเรี ยนรู ้ดว้ ยแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดย
วิธีการทางสถิติ

4. ผลการวิจัย
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ อประสมมัลติพอยท์ สื่ อประสม เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ดังแผนภาพที่ 1

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์

แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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สื่ อมัลติพอยท์

4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์

ทุกด้าน

รายการความเหมาะสม

x

S.D.

ความหมาย

1. ด้านลักษณะเนื้อหา

4.72 0.49

เหมาะสมมากที่สุด

2. ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล

4.80 0.33

เหมาะสมมากที่สุด

3. ด้านสื่ อหนังสื อeBook

4.70 0.50

เหมาะสมมากที่สุด

4. ด้านสื่ อMultipoint

4.65 0.45

เหมาะสมมากที่สุด

เฉลี่ยโดยรวม

4.71 0.45

เหมาะสมมากที่สุด

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่อประสมจากผูเ้ ชี่ยวชาญเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุดทุกด้าน

4.3 ประสิ ทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบสืบสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนบ้านดงยาง จานวน 21 คน แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
เกณฑ์

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

ค่าร้อยละ

E1

50

41.04

82.10

E2

30

24.47

81.59

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ได้ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบสื บสวน สอบสวน 4 ขั้น
(OEPC) ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 82.10/81.59 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(80/80)
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4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้นาสื่ อแบบทดสอบจานวน 30 ข้อไป
ทกลองกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านดงยาง จานวน 21 คน แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ก่ อ นเรี ยน

10.238

2.53

หลั ง เรี ยน

24.476

1.83

ค่ า t

Sig.

24.503

0.00*

จากตารางที่ 3 ค่า t ที่เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าค่า α ที่กาหนด คือ .05 จึงสรุ ปได้วา่
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ผลการศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) ประกอบ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ วิจยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
คะแนน

จานวน
นักเรี ยน

เต็ม

21

30

รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
215

514

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

0.7204

72.04

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7204 คิดเป็ นร้อยละ 72.04 หมายถึงผูเ้ รี ยนที่
เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเรี ยนรู ้รูปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OEPC) เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ มี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 72.04
4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเนื้อหาแล้วผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถาม
ที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิ น

x

S.D.

ระดั บ ความพึ ง พอใจ

1.ด้ า นความพึ ง พอใจของสื่ อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ยนรู ้

4.52

0.51

มากที่ สุ ด

2.ด้ า นความพึ ง พอใจของกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้

4.71

0.46

มากที่ สุ ด

3.ด้ า นบรรยากาศในการเรี ยนรู ้

4.38

0.59

มากที่ สุ ด

4.53

0.52

มากที่ สุ ด

เฉลี่ ย โดยรวม
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จากตารางที่ 5 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เฉลี่ยโดยรวม ทั้ง 3 ด้านมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.53, S.D. = 0.52) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความพึงพอใจของกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ ( x =4.71, S.D. = 0.46) และ ด้านความพึงพอใจของสื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ( x =4.52, S.D. = 0.51)
4.7 ผลการวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบ จานวน 3 ข้อ นาไปทดสอบกับผูเ้ รี ยนจานวน
21 คน หลังจากได้เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรี ยนรู ้แบบสื บสวนสอบสวน (OEPC) เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ ได้ผลผล
การวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ผลการประเมินความคิดสร้างสรรค์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ก่ อ นเรี ยน

10.517

1.50

หลั ง เรี ยน

25.14

2.57

ค่ า t

Sig.

19.47

0.00*

จากตารางที่ 6 ค่า t ที่เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าค่า α ที่กาหนด คือ .05 จึงสรุ ปได้วา่
นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 6 พบว่า การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ
สัตว์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น )OEPC (พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมากที่สุด ( x =4.71, S.D. = 0.45และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลอง (
ที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ82.10/81.59 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7204 เมื่อ
สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด( x =4.53, S.D. = 0.52 ( และความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนหลังเรี ยนสูงขึ้นจากได้เรี ยนรู ้แบบสื บสวน
สอบสวน 4 ขั้น )OEPC (ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อาจเป็ นผลสื บเนื่องจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ องมหัศจรรย์ชีวติ สัตว์
ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้สืบสวนสอบสวน 4ขั้น)OEPC (ที่พฒั นาขึ้นได้ยดึ รู ปแบบในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน
ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล [4]
และนาหลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะสาคัญของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ มีเนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยง
แล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพื้นฐานความรู ้มีปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ รี ยนและมีผลป้ อนกลับโดยทันที
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6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.71, S.D. = 0.45) และเมื่อ
นาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 82.10/81.59 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7204 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง มหัศจรรย์ชีวติ สัตว์ ประกอบการเรี ยนรู ้รูปแบบสื บสวนสอบสวน 4 ขั้น (OPEC) ที่พฒั นาขึ้น
ในระดับพึงพอใจมากที่สุด( x =4.53, S.D. = 0.52 ) สอดคล้องการวัดความคิดสร้างสรรค์ของผูเ้ รี ยนปรากฎว่าผลความคิด
สร้างสรรค์หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ การวิจยั ครั้งนี้สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและ
ประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านดงยาง นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านดงยาง รุ่ นพี่ รุ่ นน้อง
และเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นา้ ฟ้าและดวงดาว
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่ วมมือโดยใช้ เทคนิคเรียนรู้ ร่วมกัน
Multimedia Development of Science Subject on the Topic of “Water Cloud and Sky”
by Using Cooperative Learning with Learning Together Technique.
อุบลวรรณ์ บุญทองโท1, พิสุทธา อารี ราษฎร์2
Ubonwan Boontongto1, Pisutta Arreerart2
ubonwan56@yahoo.com
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เรื่ องน้ าฟ้ าและดวงดาวให้มีคุณภาพ 2)ศึกษา
ประสิ ทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
3) เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนหลังจากได้รับการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่พฒั นาขึ้น 4) หาดัชนีประสิ ทธิผลของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่พฒั นาขึ้น 5) ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่พฒั นาขึ้นและ 6) ศึกษาปฏิสมั พันธ์ในการทางานกลุ่มของ
ผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่
พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พิทยาคาร) อาเภอปทุมรัตต์
จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เครื่ องมือแบบประเมิน ,แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ , สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ,แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบ
วัดความมีปฏิสัมพันธ์ สถิติที่ใช้ คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าสถิติ t-test (Dependent)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีต่อคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.46, S.D. = 0.10)
2) ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีประสิ ทธิภาพเท่ากับ เท่ากับ 81.39/82.61 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(80/80) 3) ผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผูเ้ รี ยนมีดชั นี
ประสิ ทธิผลการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็ นร้อยละ 75.30 5) ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ อยูใ่ นระดับมาก ( x =4.26 , S.D.=0.69) 6) ผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีค่าเฉลี่ยคะแนนทุกด้านสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าร้อยละ 25.53

คาสาคัญ : สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ , เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน , สื่ อนาเสนอข้อมูล ,
สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ , สื่ อมัลติพอยท์
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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
2

นักศึกษาระดับปริ ญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

1119

1. คานา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดทาขึ้นสาหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นาไปใช้เป็ น
กรอบและทิศทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู ้ และทักษะที่จาเป็ นสาหรับการดารงชีวติ ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู ้เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ องตลอดชีวติ เป็ นแบบแผนหรื อแนวทางหรื อข้อกาหนดของการจัดการ ที่จะพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้
ความสามารถโดยส่งเสริ มให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศกั ยภาพสูงสุดของตนรวมถึงระดับขั้นของมวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้สะสมซึ่ งจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิได้ประสบการณ์สาเร็ จในการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง รู ้จกั ตนเอง มีชีวติ อยูใ่ น
โรงเรี ยน ชุมชน สังคม และโลกอย่างมีความสุขหลักสู ตรแกนกลางได้กาหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2544) [1] การเรี ยนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สามารถนามาใช้ในการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมวิธีหนึ่ง เนื่องจากขณะที่นกั เรี ยนทากิจกรรมร่ วมกันในกลุ่ม นักเรี ยนจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้กบั
สมาชิกของกลุ่ม (สถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546ข : 19) [2] การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นวิธีการที่ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะ
การมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคลอื่นอย่างแท้จริ ง ได้ฝึกความรับผิดชอบ ฝึ กเป็ นผูน้ าผูต้ ามฝึ กการทางานให้ประสบผลสาเร็ จและฝึ กทักษะทาง
สังคม (อาภรณ์ ใจเที่ยง. 2546 :125) [3] เทคนิคการเรี ยนรู ้ร่วมกัน (Learning Together : LT) เป็ นการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู ้รูปแบบหนึ่งที่
เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทย์ปัญหา การคานวณ ซึ่งรู ปแบบการสอนแบบนี้ผวู ้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าเป็ น
การสอนที่สามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 และ 2553 มีคะแนนร้อยละ 45.30 และ 43.31 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนมี
แนวโน้มลดลงและต่ากว่าเป้ าหมายที่โรงเรี ยนกาหนด (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2552:51) ในขณะเดียวกัน
ผูว้ จิ ยั ได้สารวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว พบว่ายังขาดสื่ อการเรี ยนรู ้ทางเทคโนโลยีในการจัดการ
เรี ยนรู ้และเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถใช้ในการศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเองได้ตลอดเวลา จากสภาพปั ญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดที่จะ
นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน มาทดลองใช้ในวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและ
ดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เพือ่ แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รี ยน กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เป็ นตัวกระตุน้
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออกอันเป็ นที่พึงปรารถนาของสังคม โดยผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าการจัดการเรี ยนรู ้โดยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างความสนใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากเรี ยน มีความสุขกับการเรี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ มีความเข้าใจในเนื้อหาซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อการเรี ยนช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรี ยนมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว ที่มีคุณภาพ
2. 2 เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาขึ้นให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
2.3 เพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่พฒั นาขึ้น
2.4 เพื่อศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น
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2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่
พัฒนาขึ้น
2.6 เพื่อศึกษาปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยนหลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันที่พฒั นาขึ้น
3. วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนในกลุ่มเครื อข่ายบัวแดง อาเภอปทุมรัตต์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ภาคเรี ยน 2 ปี การศึกษา 2554 จานวน 4 โรงเรี ยน มีนกั เรี ยนทั้งสิ้น 76 คนกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) ตาบลบัวแดง อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 คัดเลือกโดยใช้วธิ ีเจาะจง โดยเลือกโรงเรี ยนที่มีความพร้อมด้านเครื่ อง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จานวน 1 ห้องเรี ยน ผูเ้ รี ยน จานวน 23 คน
ระยะเวลาในการวิจยั มกราคม 2555 ถึง มีนาคม 2555 เนื้อหาในสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยเนื้อหา จานวน 3
เรื่ อง คือ เรื่ องที่ 1 น้ าในบรรยากาศ เรื่ องที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของอากาศ เรื่ องที่ 3 ปรากฏการณ์ของดวงดาว
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว แบบประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน แบบสังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ ทาการวิจยั ทาการทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนก่อนเรี ยน ก่อนเรี ยนชี้แจงให้ผเู ้ รี ยนทราบถึงกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยรู ปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน ที่พฒั นาขึ้น ดาเนินการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้าง
ขึ้น ตามกรอบการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน ตั้งแต่บทเรี ยนนาเสนอ หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์และบทเรี ยนมัลติ
พอยท์ จนครบทุกเนื้อหาที่กาหนดหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรู ปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันครบทุกเนื้อหาแล้วจึงทาการ
ทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที่มีต่อ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้รูปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน และในขณะทากิจกรรมกลุ่มเก็บข้อมูลปฏิสมั พันธ์รายด้าน
ของผูเ้ รี ยน และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ
4. ผลการวิจยั
4.1 ผลการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิดคือ สื่ อนาเสนอ สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
และสื่ อมัลติพอยท์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ดังแผนภาพที่ 1

สื่ อนาเสนอ

สื่ อหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
แผนภาพที่ 1 สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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สื่ อมัลติพอยท์

4.2 ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ผูว้ จิ ยั ได้นาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินคุณภาพสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
รายการความเหมาะสม

x

S.D.

ความหมาย

1. ด้านลักษณะเนื้อหา

4.44 0.51

เหมาะสมมาก

2. ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล

4.40 0.51

เหมาะสมมาก

3. ด้านสื่ อหนังสื อeBook

4.45 0.60

เหมาะสมมาก

4. ด้านสื่ อMultipoint

4.50 0.51

เหมาะสมมากที่สุด

เฉลี่ยโดยรวม

4.45 0.53

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินสื่ ออิเล็กทรอนิกส์จากผูเ้ ชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( x
=4.45, S.D. = 0.53) โดยด้านที่มีคา่ เฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ ด้านสื่ อ Multipoint ( x =4.50, S.D. = 0.51) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ได้แก่ ด้านสื่ อนาเสนอข้อมูล ( x =4.40, S.D. = 0.51)
4.3 ประสิ ทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกัน ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั ได้นา
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชนิด ไปทดลองใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่
2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐพิทยาคาร) จานวน 23 คน แสดงดังตารางที่ 2

เกณฑ์

ตารางที่ 2 : ผลการประเมินประสิ ทธิภาพ
คะแนนเต็ม
คะแนนเฉลี่ย

ค่าร้อยละ

E1

50

40.69

81.39

E2

40

33.04

82.61

จากตารางที่ 2 ผลการทดลองใช้ได้ประสิ ทธิภาพของการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยรู ปแบบเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้น มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.39/82.61 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด คือ 80/80
4.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้นาแบบทดสอบจานวน 40 ข้อใช้กบั
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐพิทยาคาร) จานวน 23 คน แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 : ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
การทดสอบ

ค่ า เฉลี่ ย

ค่ า S.D.

ก่ อ นเรี ยน

11.83

1.89

หลั ง เรี ยน

33.04

1.67

ค่ า t

Sig.

29.87

0.00*

จากตารางที่ 2 ค่า t ที่คานวณได้มีค่า 29.87 เมื่อพิจารณาจากค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า .05 ดังนั้นจึง
สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.5 ผลการศึกษาดัชนีประสิ ทธิผลของจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเรี ยนรู ้ร่วมกันประกอบสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
วิจยั ได้นาคะแนนรวมก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของกลุ่มทดลอง มาคานวณหาค่าดัชนีประสิ ทธิผล แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผล
คะแนน

จานวน
นักเรี ยน

เต็ม

23

40

รวมก่อนเรี ยน รวมหลังเรี ยน
272

760

ค่า E.I.

ค่าร้อยละ

0.7530

75.30

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7530 คิดเป็ นร้อยละ 75.30 หมายถึงมี
ความก้าวหน้าทางการเรี ยนร้อยละ 75.30 หลังจากที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผวู ้ จิ ยั พัฒนาขึ้น
4.6 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูเ้ รี ยนโดยหลังจากเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ครบทุกเนื้อหาแล้วผูว้ จิ ยั ได้สารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสอบถามที่
พัฒนาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 : ผลการสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน
รายการประเมิ น

x

S.D

ระดั บ ความพึ ง พอใจ

1. ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ สื่ อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ยนรู ้

4.28

0.68

มาก

2. ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้

4.25

0.67

มาก

3. ด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ เนื้ อหา

4.23

0.66

มาก

4. ความพึ ง พอใจต่ อ การวัด ผลและประเมิ น ผล

4.39

0.71

มาก

5. ความพึ ง พอใจต่ อ การมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมการเรี ยนรู ้

4.13

0.78

มาก

4.26

0.69

มาก

เฉลี่ ย โดยรวม

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาพรวม เฉลี่ยทั้ง 5 ด้าน
พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( x =4.26, S.D. = 0.69) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความพึง
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พอใจต่อสื่ อที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ( x =4.28, S.D. = 0.68) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่ วม
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ( x =4.13, S.D. = 0.78)
4.7 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วย
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหน่วยแล้ว ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตการมีปฏิสัมพันธ์ของผูเ้ รี ยน ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ท้ งั 4
ด้าน ที่พฒั นาขึ้น ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 : ผลการสังเกตการมีปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน
คะแนนเฉลี่ย
รายการสังเกต

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

1.ด้านการรับผิดชอบงานกลุ่ม

5.69

7.39

7.87

9.17

2.ด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อนในการทางานกลุ่ม

4.35

6.74

7.17

8.22

3.ด้านการสร้างบรรยากาศในการทางาน

2.61

4.09

4.35

5.26

4.ด้านการแสดงความคิดเห็นในการทางานกลุ่ม

4.43

7.30

7.78

9.09

จากตารางที่ 6 พบว่า ปฏิสมั พันธ์ของผูเ้ รี ยน หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่พฒั นาขึ้น มีคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงขึ้น
ตารางที่ 7 : ความก้าวหน้าโดยรวม
คะแนนเฉลี่ย

ร้อยละ

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

4.43

6.38

6.79

7.93

25.53

จากตารางที่ 7 พบว่า หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
พัฒนาขึ้น ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าโดยรวม ร้อยละ 25.53
5. อภิปรายผล
การวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั ได้ต้ งั วัตถุประสงค์ของการวิจยั ไว้ 6 พบว่า การพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว
ประกอบการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน
(พบประเด็นที่ควรนามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีคุณภาพอยูใ่ นระดับเหมาะสมมาก ( x =4.45, S.D. = 0.53) และเมื่อนาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วาง
ไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 81.39/82.61 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนปรากฏว่าผูเ้ รี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
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.05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิ ทธิผลพบว่าดัชนีประสิทธิผลของการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7530 เมื่อสารวจความ
พึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นในระดับพึงพอใจมาก
( x =4.26,S.D. = 0.66)และวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ดว้ ยแบบสอบถามรายด้านคะแนนเฉลี่ยของผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
อาจเป็ นผลมาจากสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว ประกอบรู ปแบบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน (ที่พฒั นาขึ้นได้ยดึ รู ปแบบในการพัฒนาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอน ADDIE Model 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์
ขั้นการออกแบบ ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้ และขั้นการประเมินผล .พิสุทธา อารี ราษฎร์ )2551 : 64-70) [4] และนา
หลักวิธีการวิจยั การพัฒนาอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน ดาเนินการสร้าง แก้ไข ปรับปรุ ง ทดลอง หาคุณภาพ จนได้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับคุณลักษณะสาคัญของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ คือ มีเนื้อหาที่ได้รับการเรี ยบเรี ยง
แล้วเป็ นอย่างดี มีการตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจพื้นฐานความรู ้มีปฏิสมั พันธ์
กับผูเ้ รี ยนและมีผลป้ อนกลับโดยทันที
6. สรุปผลการวิจยั
ผลของการวิจยั พบว่า สื่ ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x =4.45, S.D. = 0.53) และเมื่อ
นาไปทดลองตามแบบแผนการทดลองที่วางไว้ พบว่าประสิ ทธิภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 81.39/82.61 ซึ่งเท่ากับเกณฑ์
ที่ต้ งั ไว้คือ 80/80 เมื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนปรากฎว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อีกทั้งวิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลพบว่าดัชนีประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้
ด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 0.7530 เมื่อสารวจความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนพบว่า ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่ อง น้ าฟ้ าและดวงดาว ประกอบการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกัน ที่พฒั นาขึ้น
ในระดับพึงพอใจมาก ( x =4.26, S.D. = 0.69 ) และผูเ้ รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ต่อกิจกรรมการเรี ยนด้วยสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ประกอบการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้เทคนิคเรี ยนรู ้ร่วมกันมีค่าเฉลี่ยคะแนนทุกด้านสูงขึ้น และมีความก้าวหน้าร้อยละ 25.53 การวิจยั ครั้งนี้
สรุ ปได้วา่ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ สามารถนาไปใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้
7. กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ในครั้งนี้สาเร็จลุลวงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความ เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึ กษา ผูอ้ านวยการ คณะครู และนักเรี ยน โรงเรี ยนชุมชนบ้านโคกทม (พิศิษฐ์พทิ ยาคาร)
รุ่ นพี่ รุ่ นน้องและเพื่อน ๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึ กษา แนะนาในการทาวิจยั ในครั้งนี้
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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 geoinformatics 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 geoinformatics 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
Mahasarakham Local Administration
Question list
S.D.
X
1. Personnel
3.59 1.08
1.1 lack of knowledge in Geo-Informatics
3.81 .98
1.2 limitation of personnel
3.79 1.07
1.3 Lack of working skill in Geo-Informatics
3.71 1.01
1.4 Personnel in Geo-Informatics field don’t meet the
3.77 1.15
relevant degree
1.5 Lack of continuous support for effective work
3.79 .98
1.6 Lack of computer skill
3.07 1.12
1.7 Sharing knowledge within colleagues
1.8 Giving continue support to the personnel in GeoInformatics training seminar
2. Devices/ equipments
2.1 Inadequate working devices
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3.31

.97

3.48

1.09

3.47

1.07

3.70

1.07

the organization of
Results
Finding
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
moderate appropriate
level
moderate appropriate
level
moderate appropriate
level
moderate appropriate
level
very appropriate level

Question list

Results

2.2 Inadequate quality, up-to-date, and effective devices
2.3 Quality, up-to-date, and effective devices are provided ,
but no personnel application
2.4 No accessible software

3.57
3.22

S.D.
1.02
1.05

3.38

1.06

3. Budget
3.1 Inadequate budget
3.2 No budget planning
3.3 High budget spent on software
4. Administration
4.1 No ready-to- use information system
4.2 specification of fixed policy and administrative objectives
4.3 Enhancing courage at work
4.4 Creating cooperative networks with both internal and
external sectors
4.5 Monitoring and evaluation
Total

3.86
3.93
3.89
3.77
3.58
3.54
3.63
3.63
3.61

1.12
1.12
1.18
1.05
.96
.91
.93
1.05
.96

Finding
very appropriate level
moderate appropriate
level
moderate appropriate
level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level
very appropriate level

3.50
3.60

.97
1.06

very appropriate level
very appropriate level

X

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
X

1. Geographic Information system program
1.1 Map Info ( copyright) application
3.92
1.2 Arc View ( copyright) application
4.16
1.3 Auto Cad Map ( copyright) application
4.18
1.4 Map Windows (freeware) application
4.06
1.5 Quantum GIS ( freeware) application
4.02
1.6 Map Tax work program
4.23
2. Computer skill
2.1 Basic computer skill (MS-Word 2007, MS-Excel 2007, 3.84
MS-Power point 2007)
2.2 Open-source software application
3.84
( i.e. Open office)
2.3 Website development
3.89
Total
4.03

Result
S.D.

Finding

1.06
.89
.98
.94
.99
.92

the most
the most
the most
the most
the most
the most

1.03

the most

.99

the most

1.07
.95

the most
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 geoinformatics 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)
Acknowledgements
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บทคัดย่อ
การพัฒนาองค์ความรู้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนมีวตั ถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพนให้มคี ุณภาพ2) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาเสนอบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ กรณีศกึ ษา
แพรวาบ้านโพน ให้มคี ุณภาพ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5/14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้าน
โพน ที่พฒ
ั นาขึน้ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1)เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนที่ได้รบั การ
จัดสรรพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา2)องค์ความรู้ นาเสนอด้วย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน 3) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ที่นาเสนอด้วยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน 4)แบบประเมินคุณภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ท่นี าเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน5)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อ เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ กรณีศึกษาแพรวาบ้านโพนสถิตทิ ่ใี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ ออนไลน์ เฉลี่ย4.55ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.58 อยู่ในระดับ
ความเหมาะสมมากทีส่ ุดความเหมาะสมขององค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลี่ย 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก
ทีส่ ุด ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5/14 โรงเรียนสารคามพิทยาคมที่มตี ่อ แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนเฉลี่ย 4.86
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
คาสาคัญ1.)เว็บไซต์ 2.)องค์ความรู้ 3.)แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์

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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บทนา
1.INTRODUCTION
ั
การศึกษาในยุคปจจุบนั มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วตามการเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกวิธกี ารจัดการศึกษาจึงต้องดาเนินการให้ผเู้ รียนทุก
คนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาได้ในทุกเวลาและทุกสถานทีด่ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
ด้วยเหตุน้ี รัฐจึงได้กาหนดบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 ซึง่ กฎหมายเพื่อปฏิรปู การศึกษาได้กาหนดสาระสาคัญไว้หลาย
ประการทีแ่ สดงถึงเจตนารมณ์อย่างชัดแจ้งในอันทีจ่ ะส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ มาตรา 25 (8) กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่ง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการแหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื อย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานและภาครัฐได้สนับสนุนแหล่งการ
เรียนรูใ้ ห้มบี ทบาทในการให้การศึกษาแก่ผเู้ รียน ทัง้ ในระบบและนอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึง่ แนวการจัดการศึกษากาหนดให้จดั การเรียนการสอนโดยเน้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ตามหมวด 4 ใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลาทุกสถานทีเ่ พื่อให้คนไทยมีนิสยั ใฝร่ ู้ และ
เรียนรูด้ ้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ได้จดั ทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ.
2554-2556โดยกาหนดสาระสาคัญเกีย่ วกับแหล่งเรียนรู้ คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูด้ า้ นไอซีทแี ละด้านอื่นททีก่ ารประยุกต์ใช้ระบบไอซี ทเี ป็ น
เครื่องมือสาคัญจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (National Learning Center : NLC) ด้วยการประยุกต์ใช้ไอซีทเี พื่อให้เป็ นศูนย์กลางการค้นคว้าสาระความรู้
(Content) ในสาขาวิชาต่างทสาหรับการเรียนรู้ การวิจยั และการอ้างอิงทัวไปนอกจากนี
่
้จดั ให้มแี หล่งเรียนรู้ ไอซีทใี นชุมชม/ท้องถิน่ ซึง่ ประกอบด้วยสื่อการ
เรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์และสาระความรู้ (Content) ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ โดยเตรียมความพร้อมทีจ่ ะ
เชือ่ มโยงเข้ากับศูนย์การเรียนรูแ้ ห่งชาติได้พร้อมทัง้ มีการฝึกอบรมให้แก่ผเู้ รียนตามความเหมาะสมด้วย
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็ นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาของชาติดา้ นการวิจยั และประเมินผลการศึกษา
เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้ จึงได้จดั ทามาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
ประเทศไทยให้เหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลงของโลก และการเปลีย่ นแปลงด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาสู่ความเป็ นสากล (สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552 : 2)
แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ถือเป็ นแหล่งเรียนรู้ประเภทหนึ่งที่สนองการจัด
การศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผลจากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ท โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที
(Information and Communication Technology : ICT) เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้าง
การบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9) ส่งผลให้เกิดความพยายามในการนาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
เพื่อการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545: 3) โดยเนื้อหาทีบ่ รรจุเป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ แสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์นนั ้
ในปจั จุบนั จะเป็ นแบบสื่อประสมหรือมัลติมเี ดีย (multimedia) เนื่องจาก มัลติมเี ดียเป็ นสื่อทีท่ นั สมัย มีลกั ษณะพิเศษ และมีพลังการสื่อสารอย่างมีชวี ติ ชีวา ดึงดูด
ความสนใจของผูเ้ รียนด้วยภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงช่วยในการสื่อสารระหว่างผูเ้ รียนด้วยเหตุผลที่ผเู้ รียนบางคนไม่กล้าถามข้อสงสัย การใช้มลั ติมเี ดีย
จะช่วยแก้ปญั หาในส่วนนี้ได้ โดยตอบสนองความต้องการในลักษณะการศึกษารายบุคคล และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึน้ ขณะเดียวกันจะ
ประหยัดเวลาได้มาก โดยผูส้ อนไม่ตอ้ งเสียเวลาซ้าแล้วซ้าอีก นอกจากนัน้ ยังถือว่าเป็ นสื่อทีส่ ามารถสื่อความคิดไปยังผูอ้ ่นื เพราะสามารถรับได้ทงั ้ การอ่าน การ
ฟงั การเห็นภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง (ยืน ภู่วรวรรณ, 2536 :3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนิน
โครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรู้
ของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ทในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ท จานวน 90 คน ซึ่งผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การ
จัดสรรพื้นทีเ่ ว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ข้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรู้ทเ่ี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้
เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ทไปขยายผลอย่างต่อเนื่องขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการ
เรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ทมีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และการวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูช้ ุมชน
โดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานเนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคนทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
แหล่งการเรียนรู้ตามสถานทีต่ ่าง ท เช่น ในโรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ท ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของ
สถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ท จากโรงเรียนเชือ่ มไปยังชุมชนจะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ทด้าน แต่
อย่างไรก็ตามในส่วนของชุมชนต่างทก็ยงั มีแหล่งการเรียนรูท้ ่ไี ด้รบั การพัฒนาองค์ความรูโ้ ดยการนาเสนอในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนจานวน
น้อยมาก องค์ความรู้แพรวาบ้านโพน ตัง้ อยู่ท่ี เทศบาลตาบลโพนอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นแหล่งเรียนรูอ้ กี แหล่งหนึ่งทีม่ อี งค์ความรูท้ ม่ี คี ุณค่าควรแก่
การพัฒนาองค์ความรู้นาเสนอในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน ซึง่ แพรวาเป็ นผ้าที่ผหู้ ญิงชาวผูไ้ ทยทอใช้กนั อยู่ทุกครัวเรือน ชาวบ้านโพนถือว่า
เป็ นของมีค่าทีจ่ ะนามาประดับตกแต่งร่างกายในโอกาสพิเศษ อาทิเช่น การสวมใส่ไปร่วมงานบุญประเพณีต่างท
ในปี พุทธศักราช 2520 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชิ
ิ์
นีนาถ ได้เสด็จเยีย่ มพสกนิกรชาวอาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ พระบรมราชิ
ิ์
นีนาถ ทรงเล็งเห็นว่าผ้าแพรวานัน้ เป็ นเสมือน”เพชรในตม” เป็ นภูมปิ ญั ญาไทยทีม่ คี ุณค่า จึงทรงรับอุปการะ
เข้าโครงการของมูลนิธศิ ลิ ปาชีพ ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี ทไ่ี ด้รบั การสนับสนุ นผ่านโครงการส่วนพระองค์ ทาให้ชาวบ้านโพนได้พฒ
ั นารูปแบบการทอผ้า
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ไหมแพรวา เพื่อให้ได้ผา้ ที่มขี นาด สีสนั หลากหลายและลวดลายทีง่ ดงามยิง่ ขึน้ มีประโยชน์ใช้สอยทีม่ ากขึน้ ในปจั จุบนั ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุไ์ ด้กลายเป็ นงาน
ศิลปหัตถกรรมหรือหัตถศิลป์ทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ผา้ ไทยแพร่หลายไปในต่างแดน และเป็ นความภาคภูมใิ จสูงสุดของชาวบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์
จากความสาคัญของ แหล่งการเรียนรูแ้ พรวาบ้านโพน ปญั หาเรื่ององค์ความรู้ทต่ี อ้ งการปรับเปลีย่ นและพัฒนาการนาเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน
ตลอดจนคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้แพรวาบ้านโพน ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรูบ้ นเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนโดยการใช้ส่อื อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาองค์ความรูน้ าส่งขึน้ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อ
เผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูว้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการดาเนินงานจะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพนให้มคี ุณภาพ
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรูด้ ้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาเสนอบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ให้มคี ุณภาพ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี5โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 3 ห้องเรียน ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพน จานวน 112 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5/14 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาการ
เรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่ายจานวน1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 30 คน

2.2 เนื้ อหาในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนดังนี้
2.2.1การพัฒนาเว็บไซต์บนแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ตามโครงการ“การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์ 4 ส่วน โดยจัดตามองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ดังนี้
1) ส่วนหัวของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2) ส่วนรายการของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
3) ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละรายการของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
4) ส่วนเชือ่ มโยงของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2.2.2 การพัฒนาองค์ความรู้แพรวาบ้านโพนนาเสนอในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ (1)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)(2)สื่อนาเสนอข้อมูล
(Power Point)(3)ไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format) (4)สื่อมัลติมเี ดีย (5)สื่อวิดโี อ (Video) เพื่อเผยแพร่องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้แพรวา
บ้านโพนบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ให้ผสู้ นใจได้ศกึ ษาองค์ความรู้ จานวน 6 เรื่องแล้วนาเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้(1) ประวัตคิ วามเป็ นมา
ของชาวผูไ้ ทย(2)ประวัตคิ วามเป็ นมาของแพรวาบ้านโพน (3)ขัน้ ตอนในการทอแพรวาบ้านโพน(4)สีและลายของผ้าแพรวา (5) 60 ลายแพรวาบ้านโพน
(6)แพรวากับความเชือ่ ของชาวบ้านโพน
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
2.3.1เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนที่ได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
2.3.2 องค์ความรู้ นาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน
2.3.3 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ นาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน
2.3.4 แบบประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์ความรู้นาเสนอด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน
2.3.5 แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน
2.4 สถิ ติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.5 ระยะเวลาในการวิ จยั ระหว่างกรกฎาคมพ.ศ. 2554 ถึง เดือนเมษายนพ.ศ. 2555
2.6 ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ตามขัน้ ตอน ดังนี้
2.6.1 ขัน้ วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาขัน้ ตอนการวิจยั ตามลาดับขัน้ ดังนี้
1) การศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
2)การศึกษาโปรแกรมทีใ่ ช้สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาหรับเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
3)การศึกษาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูแ้ พรวาบ้านโพน
4) วิเคราะห์ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ด้วยแบบประเมินและแบบสอบถามความพึงพอใจ
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2.6.2 ขัน้ การออกแบบ มีขนั ้ ตอนการออกแบบ ดังนี้
1)ส่วนหัวเว็บไซต์ เป็ นภาพแบนเนอร์ของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้แต่ละแห่งทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยอยู่ในตาแหน่งด้านบนของ
เว็บไซต์ โดยการโปรแกรมอะโดบี แฟลช (Adobe Flash)ในการสร้าง
2)ส่วนรายการเป็ นรายการที่แสดงข้อมูลต่างท ของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ อยู่ในตาแหน่ งด้านซ้ายของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ โดยมีรายการดังนี้
3.1) ส่วนจัดการหัวเว็บ
3.2) ส่วนจัดการหมวดหมู่เว็บไซต์
3.3) ส่วนจัดการเมนูเว็บไซต์
3.4) ส่วนจัดการเรื่องเด่น
3.5) ส่วนจัดการหมวดหมู่ขา่ วประกาศ
3.6) ส่วนจัดการข่าวประกาศ
3.7) ส่วนจัดการแกลเลอรี่
3.8) ส่วนจัดการป้ายโฆษณา
3) ส่วนแสดงข้อมูลของแต่รายการเป็ นพืน้ ทีส่ าหรับแสดงข้อมูลต่างท ของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ อยู่ในตาแหน่งตรงกลางของ
เว็บไซต์ เช่น ข้อความบรรยายต่างท ภาพต่างท วีดที ศั น์ต่างท หรือ ข่าว ประกาศ เป็ นต้น
4)ส่วนเชือ่ มโยงเป็ นพืน้ ทีแ่ สดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็กสาหรับเชือ่ มโยงไปยังเว็บไซต์ต่างท ทีเ่ ห็นว่ามีความสาคัญ และเป็ นประโยชน์
โดยจะกาหนดให้อยู่ในตาแหน่งพืน้ ทีด่ า้ นขวา ของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
5) สื่อสาหรับเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ได้แก่
6.1)หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
6.2)สื่อนาเสนอข้อมูล (Power Point)
6.3)ไฟล์เอกสาร PDF
6.4)วีดโี อ (Video)
6.5)สื่อมัลติมเี ดีย (Multimedia)
2.6.3 ขัน้ การพัฒนาหาคุณภาพของเครื่องมือการวิจยั ได้แก่
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนารูปแบบองค์ประกอบในหน้าหลักทัง้ 4 ส่วนแล้วนาเนื้อหาในองค์ความรูจ้ ากผูร้ ใู้ นแหล่งการเรียนรูม้ าจัดทาให้
อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบการอบรมพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ ไปบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ตามส่วนต่างท ทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ แล้วใช้เครื่องมือในการประเมินผลจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน ประเมินผล
คุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ทไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้
2.7 ขัน้ ตอนการนาไปใช้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ด้วยตนเองโดยทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
จานวน 3 ห้อง ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ กรณีศกึ ษา แพรวาบ้านโพน จานวน 112 คน แล้วคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย
จานวน 1 ห้อง จานวนนักเรียน 30 คน เพื่อนาผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ รียน หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยมีลาดับขัน้ ตอนดังนี้
2.7.1ชีแ้ จงขัน้ ตอน และวิธกี ารเข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ที่พฒ
ั นาขึน้
2.7.2 ให้นกั เรียนทดลองเข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
2.7.3 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ที่
พัฒนาขึน้
2.7.4รวบรวมข้อมูลที่ได้ทงั ้ หมดนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธที างสถิติตามกาหนดระยะเวลา
2.7.5สรุปผลการทดลอง
2.8การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาแล้ว ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีจ่ ดั เก็บและรวบรวมได้มาวิเคราะห์ ดังนี้
1)การวิเคราะห์คุณภาพของเว็บไซต์แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ที่พฒ
ั นาขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์
2)การวิเคราะห์คุณภาพขององค์ความรู้ บนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผูร้ ู้ ณ แหล่งการ
เรียนรูแ้ พรวาบ้านโพน
3)การวิเคราะห์ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5/14
โรงเรียนสารคามพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผูว้ จิ ยั นาผลของแบบสอบถาม ทีไ่ ด้จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลองของได้แก่ คุณภาพเว็บไซต์แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์
คุณภาพองค์ความรูบ้ นเว็บไซต์แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ และความพึงพอใจทีม่ ตี ่อแหล่งเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพน ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551:174) ดังนี้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
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ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00

ผลการวิ จยั
3. RESULTS
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 องค์ประกอบของเว็บไซต์ พัฒนาในส่วนต่างท ส่วนหัว ส่วนรายการ ส่วนแสดงรายการ ส่วนเชือ่ มโยง

ส่วนหัว
ส่วนเชื่อมโยง
ส่วนรายการ
ส่วนแสดงรายการ

ภาพองค์ประกอบของเว็บไซต์ท่พี ฒ
ั นาในส่วนต่างทได้แก่ ส่วนหัว ส่วนรายการ ส่วนแสดงรายการ และส่วนเชือ่ มโยง
3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์ ผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมิน ผลการประเมินคุณภาพ
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์จากผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เฉลีย่ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58
3.1.3ผลการประเมินองค์ความรูน้ าเสนอบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนจานวน 6 เรื่องได้แก่(1) ประวัติ
ความเป็ นมาของชาวผูไ้ ทย(2)ประวัตคิ วามเป็ นมาของแพรวาบ้านโพน (3)ขัน้ ตอนในการทอแพรวาบ้านโพน(4)สีและลายของผ้าแพรวา (5) 60 ลายแพรวา
บ้านโพน(6) แพรวากับความเชือ่ ของชาวบ้านโพนผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินให้ผรู้ ู้ ณ แหล่งเรียนรู้จานวน 5 คน ผลการประเมินมีค่าความเหมาะสมขององค์
ความรูเ้ ฉลีย่ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48
3.2
ผลการนาไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ผูว้ จิ ยั เปิ ดเว็บไซต์ให้นกั เรียนขัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม จานวน 3 ห้อง จานวน 112 คนเข้า
เยีย่ มชม โดยคัดเลือกออกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จานวน 30 คนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพร
วาบ้านโพนเฉลีย่ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
จากการวิจยั การพัฒนาองค์ความรู้เว็บไซต์แห่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และเมื่อนาไปทดลองใช้ พบว่า 1)ความ
เหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เฉลีย่ 4.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด 2) ความเหมาะสมขององค์
ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เฉลีย่ 4.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปี ท่ี 5/14 โรงเรียนสารคามพิทยาคมทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาแพรวาบ้านโพนเฉลีย่ 4.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ในระดับความ
พึงพอใจมากทีส่ ุดการวิจยั การพัฒนาองค์ความรู้ในแหล่งการเรียนรู้ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ได้บนั ทึกและรวบรวมองค์ความรู้แพรวาบ้านโพนนาเสนอในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
โดยมุ่งผลจากการดาเนินงานการพัฒนาองค์ความรูส้ ่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนจะเป็ น
ประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปที
่ ต่ อ้ งการแสวงหาความรูใ้ นสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ศึกษาตามอัธยาศัยได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 2) หาคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างคือ ได้แก่ ผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูช้ มุ ชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบล ขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เลือกจากผูเ้ ข้า อบรม ผูเ้ ข้าศึกษาดูงานผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมา
เป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ 1) เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2) แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ผชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม3) แบบประเมินคุณภาพ
องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4) แบบประเมินความพึงพอใจของแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม สถิตทิ ใ่ี ช้ Mean, S.D.
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( x = 4.51 และ S.D. = 0.62 ) 2) คุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคามอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.96 และ S.D = 0.20 ) 3) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.92 และ S.D = 0.27 )

คำสำคัญ : เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
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. บทนา
โลกในยุคปจั จุบนั เป็ นโลกของข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าทางไอซีทเี ป็ นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็วกระบวนการเรียนรูจ้ งึ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพื่อ
เพิม่ ศักยภาพของบุคคลทัง้ ด้านความรู้ ทักษะทัศนะคติ ค่านิยม โดยการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนเกิดนิสยั ใฝร่ ู้ ซึง่ การเรียนการศึกษามิได้เกิดขึน้
เฉพาะในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเท่านัน้ แต่สามารถเกิดขึน้ ได้จากการดาเนินชีวติ การทางาน การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ จากสื่อต่างๆจากสังคมและสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ จากแหล่างเรียนรูป้ ระเภทต่างๆและแหล่งการเรียนรูก้ เ็ ป็ นอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้บุคคลได้มโี อกาสการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กาหนดให้รฐั ต้องส่งเสริมการดาเนินงาน และการจัดตัง้ แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบให้
พอเพียง และมีประสิทธิภาพ สนองการจัดการศึกษาทุกระบบ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ผูเ้ รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ในทุกเวลา และ
ทุกสถานที่ โดยที่แหล่งการเรียนรู้ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ มาตรา 25 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื ๆ หน่ วยงานภาครัฐได้สนับสนุ น และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดย
ได้มกี ารกาหนดมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษา การเรียนรูท้ ุกระบบ ทัง้ ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยแหล่งเรียนรูไ้ อซีที หรือแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ถือเป็ นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งที่สนองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผลจากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร หรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี ี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม
สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 9)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอ
องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ทอ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจากภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรร
พืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ข้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ ่เี กีย่ วข้องในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์นาส่งขึน้ เว็บไซต์ท่ไี ด้รบั
การจัดสรรเพื่อเผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรูแ้ กนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้
กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากใน
ชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรูต้ ามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ใน
โรงเรียน ในป่าชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง ๆ จากโรงเรียนเชือ่ ม
ไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ, 2554 : 1-50)
สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อทีผ่ ลิตขึน้ มาเพื่อผสมผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบ อาทิ ข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) เสียง (Sound) วิดที ศั น์ (Video) และ
ภาพเคลื่อนไหว(Animation) ช่วยสร้างแรงจูงใจกระตุน้ ให้ผศู้ กึ ษาเกิดความสนใจทีจ่ ะเรียนรูม้ ากขึน้ อีกทัง้ เป็ นรูปแบบทีส่ ามารถการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ตลอดเวลา
ตามความต้องการ ไม่จากัดสถานที่ สามารถแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองได้ เป็ นการฝึกทักษะการค้นหาความรู้และประมวลความรูด้ ้วยตนเอง ทาให้เกิดการต่อยอด
ความรูใ้ หม่ สร้างองค์ความรูห้ รือความคิดใหม่มาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ปจั จุบนั หน่ วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชนได้เห็นความสาคัญในการส่งเสริมการสร้างสรรค์และ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามากขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรม
จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้าเยีย่ มชม และบุคคลทัวไป
่ มีความพึงพอใจใน
ระดับมากในทุก ๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรูอ้ กี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอน เป็ นแหล่งเรียนรูอ้ กี แหล่งหนึ่งทีย่ งั ไม่ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่
สู่สาธารณชน ศูนย์การเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอน เป็ นชุมชนทีเ่ กิดมาจากความรูค้ วามสามารถของปราชญ์ชาวบ้านทีม่ คี วามต้องการให้ความเป็ นอยู่ของ
ชุมชนทีด่ ขี น้ึ จึงได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎีใหม่ มาใช้ในชุมชนโดยเริม่ จากการเพาะเห็ด การเลีย้ งกบในกระชัง การเลีย้ งปลาใน
กระชัง การเลีย้ งหมูหลุม การเลีย้ งไก่พนั ธุพ์ น้ื เมือง การทาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ การทาข้าวฮาง การทาแปลงผักถาวร การขยายพันธุพ์ ชื การขยายจุลนิ ทรีย์ การทา
น้าส้มควันไม้ ทาให้ศนู ย์การเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอน มีชอ่ื เสียงในด้านการเกษตรทีท่ าให้ได้รบั การยกย่องในระดับประเทศ ซึง่ การดาเนินงานของศูนย์
การเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่งและแพร่ขยายเป็ นเครือข่ายเกษตรกรทัง้ หมู่บ้านและ
ชุมชนใกล้เคียง ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันได้ดาเนินการจัดการอบรม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรการอบรมเกษตรกรสมาชิกทีเ่ ป็ นหนี้ไม่
่ น และหลักสูตรฟื้นฟูสมรรถภาพ ผูต้ ดิ ยาเสพติดแบบครอบครัวในชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) หลักสูตรการเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึง่ พาตนเองอย่างยังยื
บาบัด สาหรับบุคคลทีส่ นใจเข้ารับการอบรม ผูเ้ ข้าเยีย่ มชม และบุคคลทัวไป
่ โดยมีองค์ความรูท้ เ่ี ผยแพร่ทงั ้ หมด 23 องค์ความรูป้ ระกอบด้วย หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กองทุนแม่เพื่อแผนดิน ข้อมูลชุมชนบ้านดอนมัน ประวัตปิ ราชญ์ชมุ ชนบ้านดอนมัน ชุมชนบาบัดยาเสพติด (บ้านกีง่ วิถ)ี สารเสพติดทีม่ ผี ลต่อร่างกาย การทา
ข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ การทาข้าวฮาง ความปลอดภัยกับไฟฟ้า การเพาะเห็ด ศัตรูเห็ด การทาแปลงผักถาวร การขยายพันธ์พชื การขยายจุลนิ ทรีย์ การทาน้าส้มควัน
ไม้ การเลีย้ งกบในกระชัง การเลีย้ งปลาในกระชัง การเลีย้ งหมูหลุม การเลีย้ งไก่พนั ธุพ์ น้ื เมือง การเลีย้ งไก่งวง การเลีย้ งเป็ ด การเพาะเห็ดหูหนู โล่เกียรติคุณ เนื้อหาของ
หลักสูตรจะเน้นให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง โดยมีวทิ ยากรในชุมชนทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ เป็ นผูม้ าถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูป้ ระสบการณ์ และนาความรู้ไปใช้ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจาวันได้
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ปญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชน และ
คุณค่าแหล่งการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาองค์ความรูเ้ ป็ นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูว้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการดาเนินงาน จะเกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อหาคุณภาพของแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั
จังหวัดมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรี ยง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม

3. วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูเ้ ข้ารวมอบรม ผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ ข้าอบรม ประชากรผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจ พอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบบังเอิญจานวน 30 คน
3.2 เนื้ อหาองค์ความรู้
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) งานนาเสนอ (Power Point) เอกสาร PDF และ วิดที ศั น์ ซึง่ ประกอบด้วย จานวน 23 เรื่อง คือ
1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
13. การขยายพันธุพ์ ชื
2. กองทุนแม่เพื่อแผนดิน
14. การขยายจุลนิ ทรีย์
3. ข้อมูลชุมชนบ้านดอนมัน
15. การทาน้าส้มควันไม้
4. ประวัตปิ ราชญ์ชมุ ชนบ้านดอนมัน
16. การเลีย้ งกบในกระชัง
5. ชุมชนบาบัดยาเสพติด (บ้านกีง่ วิถ)ี
17. การเลีย้ งปลาในกระชัง
6. สารเสพติดทีม่ ผี ลต่อร่างกาย
18. การเลีย้ งหมูหลุม
7. การทาข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ
19. การเลีย้ งไก่พนั ธุ์พน้ื เมือง
8. การทาข้าวฮาง
20. การเลีย้ งไก่งวง
9. ความปลอดภัยกับไฟฟ้า
21. การเลีย้ งเป็ ด
10. การเพาะเห็ด
22. การเพาะเห็ดหูหนู
11. ศัตรูเห็ด
23. โล่เกียรติคุณ
12. การทาแปลงผักถาวร
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรให้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. แบบประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
3. แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทร
วิชยั จังหวัดมหาสารคาม
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
3.4 สถิ ติที่ใช้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผูว้ จิ ยั ประเมินหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยการนาค่าเฉลีย่ มาเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมายเป็ นระดับ โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
ค่าเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย
ค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
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3.5 ระยะเวลา มกราคม – พฤษภาคม 2555
3.6 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
3.6.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรให้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.6.3 พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ชมุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามเพื่ออัพโหลด
ขึน้ สู่เว็บไซต์ทค่ี ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสรรให้
3.6.4 นาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ทีไ่ ด้ ไปปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
3.6.5 ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
อาจารย์อภิดา รุณวาทย์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ราธิป ทองปาน ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์กรี ติ ทองเนตร ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์วนิ ยั โกหลา
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3.6.6 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.6.7 ประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคามโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ ด้าน เนื้อหาของชุมชน ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
1. นายอดิศร เหล่าสะพาน
ตาแหน่ง กานัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม (องค์ปราชญ์)
2. นายพิพฒ
ั น์ วงศ์วอ
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ (ครูในชุมชน)
3. นายอุดม นาสุรวิ งค์
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บ้าน บ้านดอนมัน
4. นายเต็ม ชิณช้าง
ตาแหน่ง วิทยากร (ปราชญ์ผเู้ ฒ่าของชุมชน)
5. นางประทุม เหล่าสะพาน
ตาแหน่ง ครูศนู ย์การศึกษานอกโรงเรียนประจาตาบลขามเรียง (ครูในชุมชน)
3.6.8 ปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
3.6.9 ทดลองใช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม กับกลุ่มตัวอย่าง
3.6.10 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขาม
เรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
3.6.11 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล

4. ผลการวิ จยั
4.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
4.1.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัด
มหาสารคาม ซึง่ องค์ประกอบของเว็บไซต์ จะแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
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1. Top Frameส่วนหัวของเว็บไซต์

2. Right Frame ส่วนด้านขวาของเว็บไซต์
จะมีการติดต่อกับปราชญ์ ปฏิทนิ การทางาน
และ เว็บทีน่ ่าสนใจ

3. Center Frameส่วนกลางของเว็บไซต์ขา่ ว/
ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ

4. Left Frame ส่วนด้านซ้ายของเว็บไซต์
จะเป็ นข้อมูลชุดความรูต้ ่างๆ

5. footer ส่วนล่างของเว็บไซต์
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4.1.2 ผลการประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
SD

x
1.ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสื่อ/สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสื่อและองค์ความรู้
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เฉลีย่
2.ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศที่นาเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสื่อ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ทน่ี าเสนอ
2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
เฉลีย่
3.ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็ นปจั จุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/
องค์ความรู้
3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
เฉลีย่
เฉลีย่ ทัง้ หมด

4.80
4.60
4.40
4.20
4.20

0.45
0.55
0.84
0.84
0.45
4.44

4.80
4.80
4.20
4.40
4.56

0.71

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

0.65

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

0.45
0.45
0.84
0.89
0.55
4.56

4.40
4.60
5.80
4.60
4.60
4.53
4.51

ระดับคุณภาพ

0.55

มาก

0.55
0.45
0.5

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

0.5
0.50

มากทีส่ ุด
มากที่สุด
มากที่สุด

0.62

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.51 และ S.D = 0.62)
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4.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
SD

x
ด้านความถูกต้องขององค์ความรู้
1. ความถูกต้องขององค์ความรู้
2. ความเหมาะสมของสื่อ Power Point
3. ความเหมาะสมของสื่อ e-book
4. ความเหมาะสมของสื่อ pdf
5. ความเหมาะสมของสื่อ วิดที ศั น์
6. ความเหมาะสมของตัวหนังสือ
7. ความเหมาะสมของรูปภาพ
8. ความทันสมัยของสื่อทีพฒ
ั นาขึน้
9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่พี ฒ
ั นาขึน้
10. ความสะดวกในการใช้องค์ความรู้
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

5
5
5
5
4.8
5
4.8
5
5
5
4.96

ระดับคุณภาพ

0
0
0
0
0.45
0
0.45
0
0
0
0.20

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ตี ่อ องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูผ้ ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียงอาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ( x =4.96และ S.D = 0.20)
4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมันตาบลขามเรียง
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งการเรียนรูผ้ า่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
SD

x

ด้านความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อคุณภาพของเว็บไซต์
1 ความสวยงามของเว็บไซต์
2. ความรูท้ ่ไี ด้รบั
3. ความง่ายต่อการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ
4. ความเร็วของระบบ
5. ความเหมาะสมของปุ่มควบคุม เช่น เมนู สารบัญ ปิ ด
6. รูปแบบตัวหนังสือทีใ่ ช้อ่านง่าย
7. ความน่าสนใจ ชวนให้ตดิ ตาม
8. ความสะดวกในการเชือ่ มโยงโดยการคลิก
9. ความง่ายในการเปิ ดอ่านโดยการคลิก
10. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

5
5
4.80
4.53
5
4.93
4.93
5
5
5
4.92

0
0
0.41
0.52
0
0.26
0.26
0
0
0
0.27

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สุด

จากตารางพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศกึ ษา ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนมัน
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ( x = 4.92 และ S.D = 0.27 )
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5. สรุปและอภิ ปรายผล
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากผลการศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ผา่ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.51) และเมื่อ
นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x = 4.92) เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้ เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์เข้าปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5
ท่านอย่างสม่าเสมอ แล้วนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มคี ุณภาพเพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน เมื่อได้คุณภาพของเว็บไซต์แ ล้วนาเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้
ประเมินความพึงพอใจ พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมาก ผูใ้ ช้ให้ความสนใจในการเข้าชมเว็บไซต์เป็ นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั ติ ามนโยบายสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
กุลชาดา โตโภชนพันธ์ มยุรี ขวบสันเทียะ สุทธิยา ปิ่ นมณี (2551: 112) ได้ทาการวิจยั สร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการหล่อ
พระจังหวัดพิษณุ โลก ผลการศึกษาค้นพบว่า 1) การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรื่องการหล่อพระจังหวัดพิษณุโลกผลการวิเคราะห์คุณภาพโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ระดับมาก ( x = 4.24)และมีประสิทธิภาพ 87.33/89.17 ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ทก่ี าหนด ผลสัมฤทธิหลั
์ งการเรียนจากแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตใิ นระดับ .05 และ (2.) ความคิดเห็นของนักเรียนเกีย่ วกับ แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การ
หล่อพระ จังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (( x = 4.08)
นฤมล กันหา ปรัชญา นิลนารถ ยุพาพิน ตาลเรียง (2551:314) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พิพธิ ภัณฑ์เมือง
พิจติ ร ผลการศึกษาค้นพบว่า 1)ผลการประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต:พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่องมีความ
เหมาะสมมากทีส่ ุด ส่วนผลเฉลีย่ รวมอยู่ในระดับดี( x = 4.21, S.D. = 0.47) 2)แหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต:พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
82.78/81.63 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 3)ผลสัมฤทธิทางการของนั
กเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต:พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ของ
์
นักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.5
กริชพัฒน์ ภูวนา (2554:179) ได้ทาการวิจยั รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดมี สี ุข กรณีศกึ ษาบ้านดอนมัน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ผลการวิจยั รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดมี สี ุข แบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอน ได้แก่1)สร้างความสัมพันธ์ศกึ ษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการของชุมชน 2)วิเคราะห์ปญั หา
พิจารณาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของโครงการ 3)ทดลองและประเมินผลการใช้รปู แบบและพัฒนา 4)การคืนความรูส้ ่ชู มุ ชน และจะเห็นได้ส่าหัวหน้า
ครัวเรือนเห็นว่ามีความสุขโดยรวมและเป็ นรายด้านทัง้ 3 ด้าน ได้แก่ดา้ นเทคโนโลยี ภูมปิ ญั ญาและการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและด้านการ
บริหารการจัดการชุมชนทีเ่ ข้มแข็งโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ผูร้ วมโครงการฯมีรายได้ต่อเดือนหลังเข้าร่วมโครงการฯเพิม่ ขึน้ มีความอยู่ดมี สี ุขด้านเทคโนโลยี ภูมิ
ปญั ญาและการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และการบริหารจัดการชุมชนทีเ่ ข้มแข็งเพิม่ ขึน้ จากก่อนเข้าร่วมโครงการฯ (p=0.001) แต่มรี ายได้หลังการเข้า
ร่วมโครงการต่ากว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ (p=0.001) และมีความพึง่ พอใจต่อโครงการฯโดยรวมละเป็ นรายข้ออยู่ในระดับมาก

6. กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลและหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายฝา่ ยโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารี
ราษฎร์ ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์นราทิป ทองปาน ที่ได้กรุณาให้
ความช่วยเหลือเอาใจใส่ ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้วทิ ยานิพนธ์สมบูรณ์ขอขอบพระคุณ อาจารย์วรี ะพน ภานุรกั ษ์ อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือสาหรับการวิจยั ในครัง้ นี้ นอกจากนี้ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ โอกาสนี้ ทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและเป็ นกาลังใจมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา และครูอาจารย์ทใ่ี ห้ความปรารถนาดีแก่ผวู้ จิ ยั ตลอดมา

7. หนังสืออ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

กุลชาดา โตโภชนพันธ์ และคณะ . การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเรือ่ งการหล่อพระจังหวัดพิษณุโลก . ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
พิสุทธา อารีราษฎร์ และ วิทยา อารีราษฎร์. (ร่าง) รายงานผลการศึกษาการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้สอื ่ เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน. มหาสารคาม : เอกสารเสนอต่อสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. การพัฒนามาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2552.
-----------------. สภาพปจั จุบนั ปญั หา และแนวโน้มบริบทการเปลีย่ นแปลง สังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ด้านสังคม. กรุงเทพฯ : พริกหวาน
กราฟฟิค, 2551.
ธาตรี สุภเสถียร. การจัดระบบและพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนบ้านแขมเจริญ สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5, 2552
นฤมล กันหา และคณะ การพัฒนาแหล่งเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต พิพธิ ภัณฑ์เมืองพิจติ ร.
กริชพัฒน์ ภูวนา. วิจยั รูปแบบการพัฒนาชุมชนอยู่ดมี สี ุข กรณีศกึ ษาบ้านดอนมัน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม.นิพนธ์การศึกษาดุษดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554.
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สังคมแห่งการเรียนรูต้ น้ แบบ 5 ภูมภิ าค รุ่นที ่ 1 : โรงพิมพ์ชมุ นุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551.
-----------------. สภาพปจั จุบนั ปญั หา และแนวโน้มบริบทการเปลีย่ นแปลงสังคมโลกและสังคมไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม. กรุงเทพฯ : พิมพ์ดกี ารพิมพ์, 2551.

1145

1
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บทคัดย่อ
การพัฒนาองค์ความรูเ้ ว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียงให้มคี ุณภาพ 2) พัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง นาเสนอผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ให้มคี ุณภาพ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทีส่ นใจเข้า
ศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง 83 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 30 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง2)
แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ และแบบประเมินคุณภาพองค์ความรู้ทน่ี าเสนอในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทีม่ ตี ่อเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง สถิตทิ ใ่ี ช้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ เฉลีย่ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.49 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด ความเหมาะสมขององค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลีย่ 4.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24
อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด ความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง เฉลีย่ 4.64
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
คาสาคัญ เว็บไซต์ ,แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ,ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน ,แหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง

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
บทนา
การศึกษา คือเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคนให้มคี วามรู้ ความสามารถความพร้อมที่จะปรับตัวให้เผชิญกับสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมในปจั จุบนั ที่มี
การเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อน ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงต้องให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของโลก
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสาคัญในการแก้ไขปญั หาดังกล่าว ให้เกิดการพัฒนาที่ยงั ยืนในสังคมไทยอย่างเป็ นระบบด้วยการกาหนดนโยบายด้าน
การศึกษาโดยนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใช้คุณธรรมเป็ นพื้นฐานของกระบวนการ
เรียนรู้ท่เี ชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ให้มสี ่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อให้ผเู้ รียนเกิด
ความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างสมดุล และยังยื
่ น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 1-2) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุก
รูปแบบ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการแหล่งข้อมูลและแหล่งเรียนรูอ้ ่นื อย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 13-15)ให้สงั คมไทยเป็ นสังคมแห่งภูมิ
ปญั ญาและการเรียนรูส้ ร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนคิดเป็ น ทาเป็ นมีเหตุผลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวติ โดยใช้ “ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ” หรือ “ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน”
ซึง่ หมายถึง “องค์ความรู้ ความสามารถ และทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสังสมประสบการณ์
่
ท่ผี ่านกระบวนการเลือกสรรเรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา เพื่อใช้แก้ปญั หาและพัฒนาวิถชี วี ติ คนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย”
ชัยยศ อิม่ สุวรรณ (2544 : 22) กล่าวว่า แหล่งเรียนรูต้ ลอดชีวติ เป็ นแหล่งที่บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจตามศักยภาพและโอกาส ตาม
ความสามารถ โดยจะเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่เป็ นทางการ ดังนัน้ เพื่อให้โรงเรียนและระบบการศึกษาสามารถสนองความต้องการและสอดคล้องกับสังคมปจั จุบนั และ
ในอนาคต ซึง่ จะเป็ นสังคมโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็ น สังคมแห่งการ
เรียนรู้ การศึกษาต้องมุ่งให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการเปลีย่ นแปลงและความก้าวหน้า ทาให้เกิดการเรียนรู้
ผลการวิจยั ของ เพ็ญณี แนรอท (2546: 105 ) สรุปแนวทางการดาเนินงานของแหล่งเรียนรูว้ า่ ศูนย์การเรียนเป็ นแหล่งเรียนรูข้ องสังคม เป็ นแหล่งที่
เยาวชนจากระบบโรงเรียนได้เข้าไปศึกษาค้นคว้า การเรียนรูจ้ ะคู่ขนานกับระบบโรงเรียน แต่จะสามารถให้ความรูท้ ่ีลุ่มลึกมากกว่า และยังสร้างเจตคติทางบวก
ให้กบั เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน
แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ถอื เป็ นปจั จัยสาคัญในการจัดการเรียนรู้ เพราะแหล่งการเรียนรู้จะเป็ นสื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจใคร่รู้ โดยผ่าน
กระบวนการแสวงหาความรู้ ซึ่งในปจั จุบนั คือมีแหล่งเรียนรู้อยู่มากมาย แต่ยงั ขาดการส่งเสริมและเผยแพร่อย่างจริงจัง ทาให้องค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ไม่
สามารถเข้าถึงผูเ้ รียน ผูส้ นใจทีม่ คี วามประสงค์จะแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพห้องเรียน ด้วยเหตุน้ีจงึ มีก ารนาเสนอองค์ความรู้
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็ นการเรียนรู้ท่สี ่อื สารและแสดงผลผ่านระบบเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสารหรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ต มาเป็ นตัวกลางสาคัญในการหลอมรวมการ
สื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อส่งผ่านสื่อการเรียนจากองค์ความรูใ้ นแหล่งการเรียนรูไ้ ปยังบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้าศึกษาหรือสืบค้นข้อมูลในแหล่งการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดทาแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ท่เี ป็ นภูมปิ ญั ญาของท้องถิน่ ในรูปแบบสื่อ
ทีท่ นั สมัย มีลกั ษณะพิเศษ และมีพลังการสื่อสารอย่างมีชวี ติ ชีวา ดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียนด้วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงช่ว ยในการสื่อสาร
ด้วย มัลติมเี ดีย โดยตอบสนองความต้องการในลักษณะการศึกษารายบุคล และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึน้ ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลา
ได้มาก นอกจากนัน้ ยังถือว่าเป็ นสื่อทีส่ ามารถสื่อความคิดไปยังผูอ้ ่นื เพราะสามารถรองรับได้ทงั ้ การอ่าน การฟงั การเห็นภาพเคลื่อนไหวที่สมจริง(ยืน ภู่วรวร
รณ. 2536:3)
แหล่งเรียนรูท้ างการศึกษาพัฒนาสู่ความเป็ นสากลสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเป็ นองค์กรหลักด้านนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา
ของชาติด้านการวิจยั และประเมินผลการศึกษา เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ จึงได้จดั ทามาตรฐานและแนวทางในการพัฒนา แหล่ง
เรียนรูข้ องประเทศไทยให้เหมาะสมกับการเปลี่ย นแปลงของโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ตามมาตรา
25จึงได้ร่วมกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ“การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ที่เป็ นแหล่งการเรียนรู้ท่เี ป็ นสถานที่
และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภูมปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจากภาคต่างๆ
จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพื้นที่เว็บไซต์ และเว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรู้จากโครงการและผูเ้ ช้ ารับการ
อบรมด าเนิ นการพัฒนาองค์ค วามรู้ท่ีเกี่ย วข้องในรูปสื่อ อิเ ล็กทรอนิกส์นาส่งขึ้นเว็บไซต์ท่ไี ด้รบั การจัด สรรเพื่อเผยแพร่ต่ อไ ปนอกจากนี้ ในงานวิจ ัยนี้ มี
ข้อเสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรู้แกนนา เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บ
ต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่นๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการ
เรียนรูต้ ่างๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูช้ มุ ชนโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการ
เรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ในโรงเรียน ในป่าชุมชน
วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่างๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรู้เหล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่างๆ จากโรงเ รียนเชื่อมไปยัง
ชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ (พิสุทธา อารีราษฎร์ และคณะ.2554 : 1-50) ผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมี
ความสาเร็จ โดยที่ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรู้อีกเป็ นจานวน มาก ที่ยงั
ต้องการพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้บนแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาหลุม
พอเพียงขึน้ ที่บ้านหนองบัวน้อย ตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นแหล่งเรียนรู้ท่มี คี ุณค่าต่อสังคมควรแก่การนาองค์ความรู้มา
พัฒนาในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้ผทู้ ่มี คี วามสนใจได้ศกึ ษาซึ่งลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของหมู่บ้านมีความแห้งแล้ง ชาวบ้านประกอบ
อาชีพทานา และประสบปญั หาภาวะขาดทุนในการเก็บเกีย่ วผลผลิต เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง มีหนี้สนิ จากการประกอบอาชีพซึ่งเกิดจากปจั จัยภายนอก
ทีส่ ามารถควบคุมได้ ผูร้ ใู้ นชุมชน (ภูมปิ ญั ญาชาวบ้าน)จึงรวมตัวกันระดมความคิด หาทางออกให้กบั ชาวนาในตาบลหนองตอกแป้น มาปรับใช้ในการทามาหา
กินในชุมชน อาทิ การปลูกไม้ยนื ต้นขายให้ธนาคารต้นไม้ การทานาโดยไม่ใช้สารเคมี การเลี้ยงสัตว์ด้วยการผลิตอาหารเอง การรักษาสัตว์ด้ว ยสมุนไพร
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พื้นบ้าน ฯลฯ ภายใต้ช่อื กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตาบลหนองตอกแป้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการทาการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเริม่ ต้นจากแนวคิดหลุม
พอเพียงทาให้การปลูกพืชบนผืนดินทีม่ คี วามแห้งแล้งประสบผลสาเร็จอย่างงดงาม เกษตรกรสามารถเก็บเกีย่ วผลผลิตได้เพิม่ พูน มีรายได้มากขึ้นทาให้ปญั หา
หนี้สนิ หมดไป
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาองค์ความรูใ้ นแหล่งการเรียนรูห้ ลุมพอเพียง พบว่าแหล่งการเรียนรูน้ ้ยี งั ไม่ได้ดาเนินเก็บรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่ างเป็ นรูปธรรมและ
อีกไม่นานก็จะสูญหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากการถ่ายทอดความรู้นนั ้ ใช้วธิ ีบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเหตุน้ีจงึ สนใจพัฒนาองค์ความรู้บนแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์ กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง เพื่อบันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ทงั ้ มวลของหลุมพอเพียง นาเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์แหล่งการ
เรียนรูอ้ อนไลน์ซง่ึ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ผลจากการดาเนินงานการนาองค์ความรู้ส่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนจะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปและ
่
เกษตรกรยุคใหม่ทต่ี อ้ งการแสวงหาความรูใ้ นสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทีไ่ ร้พรหมแดน สามารถแสวงหาความรูน้ อกโรงเรียนได้ในทุกเวลาและทุ กสถานที่

2. MATERIALS AND METHODS
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจานวน 83 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทีส่ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง
โดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 30 คน
2.2 วัตถุประสงค์ที่ใช่ในงานวิ จยั
2.2.1 เพื่อพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียงให้มคี ุณภาพ
2.2.2 เพื่อพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง นาเสนอผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์ให้มคี ุณภาพ
2.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทีส่ นใจแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง
2.3 เนื้ อหาในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาการวิจยั เรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียงดังนี้
2.3.1การพัฒนาเว็บไซน์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ตามโครงการ“การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูข้ องผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์4 ส่วนจัดทาตามองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ดังนี้
1) ส่วนหัวของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2) ส่วนรายการของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
3) ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละรายการของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
4) ส่วนเชือ่ มโยงของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2.3.2 การพัฒนาองค์ความรู้ภูมปิ ญั ญาชาวบ้านให้อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ (1)หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)(2)สื่อนาเสนอข้อมูล
(Power Point)(3)ไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format) (4)สื่อมัลติมเี ดีย (5)สื่อวีดโี อ (Video) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิน่ บนแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ให้ผสู้ นใจการทาหลุมพอเพียงได้ศกึ ษาองค์ความรู้ 6 เรื่องที่พฒ
ั นาแล้วนาเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ (1) ความ
เป็ นมาของหลุมพอเพียง (2)สาธิตการทาหลุมพอเพียง (3)ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย(์ 4)ประโยชน์จากต้นกล้วย (5)ผักสวนครัวบริโภคดอก(6) ผักสวนครัว
บริโภคผล
2.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
1) เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง
2) แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์และแบบประเมินคุณภาพองค์ความรูท้ น่ี าเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3) แบบประเมินความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2.5 สถิ ติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.6 ระยะเวลาในการวิ จยั ระหว่างกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555
2.7 ขัน้ ตอนการวิ จยั
2.7.1 ขัน้ วิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาโครงการ“การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” ทีค่ ณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในรูปสื่ออิเล็ก ทรอนิกส์ ทัง้ ที่
เป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความรู้ ทักษะและเจตคติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างสมดุล และยังยื
่ น พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 25 กล่าวว่ารัฐต้องส่งเสริมการ
ดาเนินงานและการจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ ทุกรูปแบบ
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2.7.2 ขัน้ ออกแบบ
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการออกแบบองค์ประกอบในหน้าหลักเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ภายใต้โครงการ“การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการ
ใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน”คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 ส่วนได้แก่
1. ส่วนหัวเว็บไซต์
2. ส่วนรายการ
3. ส่วนแสดงข้อมูลของแต่รายการ
4. ส่วนเชือ่ มโยงเป็ นพืน้ ที่แสดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็ก
หลังจากนัน้ นาไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจและผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของรูปแบบแหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์
2.7.3 ขัน้ พัฒนา
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนารูปแบบองค์ประกอบในหน้าหลักทัง้ 4 ส่วนแล้วนาเนื้อหาในองค์ความรูจ้ ากผูร้ ใู้ นแหล่งการเรียนรูม้ าจัดทาให้
อยู่ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบการอบรม การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนราทิป ทองปาน(2554 : 56 - 65) พัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ ไปบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูต้ ามส่วนต่างๆ ทีไ่ ด้ออกแบบไว้ นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านคอมพิวเตอร์ จานวน 5 คนประเมินผล
คุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์

2.7.4 ขัน้ นาไปใช้
นาแบบประเมินไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ผูส้ นใจเข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุม
พอเพียง โดยการสุ่มแบบบัง จานวน 30 คนเพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์ความพึงพอใจ และสรุปผลการวิจยั หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาโดยใช้แหล่ง
การเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง ระหว่างวันที่ 25-30 มีนาคม 2555
2.7.5 ขัน้ การสรุปผล
นาผลการประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทีเ่ ข้าชมเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ 5
ระดับ โดยเขียนรายงานผลค่าเฉลีย่ คะแนนรวมจากการประเมิน ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ขัน้ ตอนการดาเนินการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ด้วยตนเอง โดยใช้พนักงานเทศบาลผูส้ นใจ เข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนออนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียง
จากผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย จานวน 30 คน เพื่อนาผลจากการทดลองมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผูส้ นใจ หลังจากทีศ่ กึ ษาโดยใช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ โดยมีลาดับขัน้ ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1) ชีแ้ จงรายละเอียดการเข้าศึกษาและเปิ ดเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ที่ผวู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ให้พนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผูส้ นใจเข้าชม
2) สอบถามข้อมูลความพึงพอใจของนักเรียนและผูส้ นใจทัวไปด้
่ วยแบบประเมินความพึงพอใจ
3) รวบรวมข้อมูลที่ได้ทงั ้ หมดนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิธที างสถิติ
4) สรุปผลการทดลอง
4.2 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีกาหนดระยะเวลาในการทดลองและเก็บการเก็บรวบรวมองค์ความรูภ้ ายในแหล่งการเรียนรู้ 6 เรื่อง
ได้แก่ (1) ความเป็ นมาของหลุมพอเพียง (2)สาธิตการทาหลุมพอเพียง (3) ไร่นาสวนผสมเกษตรอินทรีย์(4) ประโยชน์จากต้นกล้วย (5)ผักสวนครัวบริโภค
ดอก (6)ผักสวนครัวบริโภคผลระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 – สิงหาคม พ.ศ. 2555
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาแล้ว
ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บและรวบรวมแบบประเมินที่ได้จากพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดทีส่ นใจเข้าศึกษา
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์มาวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับ
เกณฑ์การประเมินดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
5.1 วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์ความรู,้ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน
5 คน และวิเคราะห์ความพึงพอใจของพนักงานเทศบาลเมืองร้อยผูส้ นใจเข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์จานวน 30 คนด้วย ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาหรับแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้จากพนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดผูส้ นใจเข้าศึกษาการพัฒนาองค์ความรูบ้ นเว็บไซต์แหล่งการเรีนรูอ้ อนไลน์มา
วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์จะใช้ค่าเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์.
2551:174)
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.50 – 5.00
หมายความว่า
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
3.50 – 4.49
หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.50 – 3.49
หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.50 – 2.49
หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ
1.00 – 1.49
หมายความว่า
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.51ขึน้ ไป และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
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3. RESULTS

ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 ผลการประเมินคุณภาพ ผูศ้ กึ ษานาแบบประเมินให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน โดยใช้แบบประเมิน
ตารางที่ 1
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
S.D
0.49
0.24

X

1. คุณภาพแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2. คุณภาพองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

4.70
4.94

ระดับ
เหมาะสมมากทีส่ ุด
เหมาะสมมากทีส่ ุด

3.2 ผลการนาไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ผูว้ จิ ยั เปิ ดเว็บไซต์ ให้ผสู ้ นใจทัว่ ไปเข้าเยีย่ มชม โดยคัดเลือกออกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ตารางที่ 2
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
S.D
ระดับ
X
4.64
0.48
พึงพอใจมากทีส่ ุด
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษา การพัฒนาองค์ความรู้แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหลุมพอเพียงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และเมื่อนาไปทดลองใช้ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจทีร่ ะดับพอใจมากทีส่ ุด เหตุทเ่ี ป็ นเช่นนี้เนื่องมาจากเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูส้ ามารถตอบสนองความต้องการ ในการศึกษาองค์
ความรูเ้ รื่องการจัดทาหลุมพอเพียงได้อย่างครบถ้วนชัดเจนทัง้ ภาพ,เสียงและตัวอักษรผูเ้ ข้าศึกษาสามารถเข้าถึงองค์ความรูไ้ ด้หลากหลายรูปแบบทีน่ าเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ นคอมพิวเตอร์ได้ทุกเวลา ทุกสถานทีส่ อดคล้องกับ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 3) ว่าด้วยการผลิตสื่อการเรียนการ
สอนให้มปี ระสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนปจั จุบนั ถือว่าเป็ นเรื่องสาคัญมากเพราะการศึกษาทีก่ า้ วไกลไม่ควรจากัดด้วยเวลา หรือสถานที่ ไม่วา่ ผูเ้ รียน
จะอยู่ภาคส่วนใดของประเทศไทยก็สามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยความร่วมมือระหว่างเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษาและชุมชน จัดทาแหล่งเรียนรู้ผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต(บทเรียนบนเว็บ) (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.2548).สังเคราะห์การจัดการเรียนรูใ้ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกล่าวว่ารูปแบบในการจัดการ
เรียนรูใ้ นการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหลากหลายรูปแบบซึง่ การเรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูเ้ ป็ นรูปแบบหนึ่งทีส่ ่งเสริมให้นกั เรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
รอง
ศาสตราจารย์สมจิต สวธนไพบูลย์ (2550:39)ใช้แหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติบริเวณโรงเรียนในการพัฒนาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในชุดบทปฏิบตั กิ ารสิง่ แวดล้อมจากแหล่งเรียนรูธ้ รรมชาติบริเวณโรงเรียนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก การวิจยั
การพัฒนาองค์ความรูใ้ นแหล่งการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ได้บนั ทึกและรวบรวมองค์ความรูท้ งั ้ มวลของหลุมพอเพียงไว้ นาเสนอในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผา่ น
เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ โดยมุ่งหวังว่า ผลจากการดาเนินงานการนาองค์ความรูส้ ่งขึน้ เว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณชนจะเป็ นประโยชน์ต่อบุคคล
ทัวไปและเกษตรกรยุ
่
คใหม่ท่ตี อ้ งการแสวงหาความรูใ้ นสังคมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ที่ไร้พรหมแดน ด้วยการศึกษาตามอัธยาศัยได้ในทุกเวลาและทุกสถานที่
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1

การพัฒนาองค์ความรูเ้ ว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณี ศึกษาหมูหลุม
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
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม ให้มคี ณ
ุ ภาพ 2) พัฒนาองค์ความรูข้ อง
แหล่งการเรียนรูใ้ นรูปสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ให้มคี ณ
ุ ภาพ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมู
หลุม ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขีเ้ หล็กเขียวไพรวัลย์วทิ ยา อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 45
คน ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม คัดเลือกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยการสุม่ อย่างง่าย จานวน 30 คน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ 2) แบบประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม และแบบ
ประเมินคุณภาพองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
กรณีศกึ ษาหมูหลุมสถิตทิ ใ่ี ช้ ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า ความเหมาะสมของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรู้
ออนไลน์เฉลีย่ 4.70 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.49 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด ความเหมาะสมขององค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เฉลีย่ 4.94 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในระดับความเหมาะสมมากทีส่ ุด ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อแหล่งการ
เรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม เฉลีย่ 4.86 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด

คาสาคัญ: 1. การพัฒนาเว็บไซต์ 2. องค์ความรู้ 3. แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
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
บทนา
แหล่งการเรียนรู้ เป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ม่ี คี วามสาคัญ ในการรวบรวมองค์ความรูข้ องภูมปิ ญั ญาชาวบ้านไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้
ทีส่ นใจได้ศกึ ษาเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี กิดจากตัวคน ซึง่ ได้รบั การปลูกฝงั ตัง้ แต่อดีต มาจนปจั จุบนั จึงมีผใู้ ห้ความสนใจในเรื่องการศึกษา
ตลอดชีวติ การศึกษาทีส่ นองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากการศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาปญั ญา และเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าใน
วิทยาการสาขาต่างๆ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนต้องศึกษาหาความรูอ้ ย่างต่อเนื่องต่อไปตลอดชีวติ ดังนัน้ แหล่งความรูต้ ่างๆ จึง
มีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้บุคคลสามารถแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง ตามความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และความ
พร้อม สอดคล้องกับ พระราช บัญญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ. ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) ในพระราชบัญญัติ นี้ ได้กล่า วถึง
การศึกษาตลอดชีวติ ว่า การศึกษาทีเ่ กิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึก ษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่เกี่ยวข้องในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา ต้องเน้ นความสาคัญทัง้ ความรู้
คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องภูมปิ ญั ญาไทย และการประยุกต์ใช้ภูมปิ ญั ญา
ในแหล่งการเรียนรูจ้ งึ ได้การจัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทกุ เวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผูป้ กครอง และบุคค ลใน
ชุมชนทุกฝา่ ย เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพอย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 25 โดยรัฐต้องส่งเสริมการดาเนินงานและ
การจัดตัง้ แหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูลและแหล่งการเรียนรูอ้ ่นื ๆ จากคนในชุมชน ในชุมชนมีผรู้ ู้ ด้าน
ต่าง ๆ มากมาย มากกว่าครูทส่ี อนท่องหนังสือมากนัก เช่น ผูร้ ทู้ างเกษตรกรรม ทางช่าง มีศลิ ปิ น ผูร้ ทู้ างศาสนา หมอพื้นบ้าน นักธุรกิจ ราย
ย่อย ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ าชุมชนทีเ่ ป็ น นักคิด นักศีลธรรม มีปญั ญา มีความดีมากกว่าใครต่อใครตัง้ เยอะตัง้ แยะในระดับสูง ๆ ถ้า
เปิ ดโรงเรียนสู่ชมุ ชน ให้ทงั ้ ครูและนักเรียนได้เรียนรูจ้ ากครูในชุมชน จะมีครูมากมายหลากหลายทีเ่ ป็ นครูทร่ี จู้ ริงทาจริง จะทาให้การเรียนรูเ้ ข้า
ไปเชื่อมโยงกับการปฏิบตั จิ ริง การเรียนรูจ้ ะสนุกไม่น่าเบื่อหน่าย ทีส่ าคัญจะเป็ นการปรับระบบคุณค่าเดิม การศึกษาของเราสอนให้ดูถูกคนทีม่ ี
คุณค่า เหล่านี้ เมื่อผูร้ ใู้ นชุมชนเหล่านี้กลายเป็ นครูกย็ กระดับคุณค่า ศักดิ ์ศรีและความภูมใิ จของชุมชนอย่างแรงในการถักทอสังคม (ประเวศ วะ
สี. 2543 : 20
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญต่อการจัดการเรียนการศึกษา โดยเป็ นหัวใจในการศึก ษาด้วยตนเองของผูเ้ ข้ามา
เรีย นรู้ ภายใต้ป รัชญาผู้เ รีย นเป็ น ศูน ย์ก ลาง การศึก ษาจึง ต้องมีก ารปรับ เปลี่ย นแนวคิด การจัด การเรีย นรู้ โดยใช้ห ลัก การของการจัด
สภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ ในปจั จุบนั การศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้ทไ่ี ม่มขี อบเขตจากัด อยู่แค่พ้นื ทีส่ ่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารหรือใน
โรงเรียน แต่จะเป็ นศูนย์ส่ อื ที่ผู้ใช้บริการสามารถอยู่ได้ทุกที่สามารถเข้าไปหาความรู้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยังศูนย์หวั ใจสาคัญของ การ
เปลีย่ นแปลงไปสู่ศนู ย์ส่อื การสอนไร้พรมแดนอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของผูใ้ ช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ จัดการและ
สร้างทางเลือกใหม่ตามหลักสูตร ตามความต้องการ และความสนใจของผูเ้ รียน จัดพื้นทีแ่ ละบริเวณให้ผใู้ ช้บริการได้เข้าใช้อย่างสะดวกสบาย
สร้างบรรยากาศเชิญชวนให้ผรู้ บั บริการมีอสิ ระในการอ่านและการค้นคว้าข้อมูล โดยเฉพาะการเพิม่ ขึน้ ของการนาเอาคอมพิวเตอร์เครือข่า ย
การศึกษา(Computer-Base Network) เข้ามาช่วยให้ผเู้ รียนกับผูเ้ รียน และครูกบั ผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์กนั มากขึน้ โดยไม่ลดการติดต่อสื่อสาร
ทัวไปที
่
่เคยใช้อยู่ เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนได้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้ จากแบบเดิมทีเ่ คยเห็นหน้ ากันเฉพาะในห้องเรียน ได้มกี จิ กรรม เพิ่มขึน้ ใน
ออนไลน์ ซึง่ ทัง้ หมดนี้เป็ นรูปแบบของการจัดสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ (ปรัชญนันท์ นิลสุข. 2541: 75) การจัดสภาพแวดล้อมใหม่ในการ
เรียนรูน้ นั ้ สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาการแห่งการสื่อสารและสารสนเทศ หรือทีเ่ รียกว่ายุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (The Information
Technology Age) ทีเ่ รียกชื่อสัน้ ๆว่ายุคไอที ( IT ) ซึง่ เป็ นยุคทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงบริบทรอบด้านในทุกองคาพยพภายใต้กระแสแห่งโลกไอที
ดังกล่าวที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการและวิถีการดารงชีวติ หลากหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รูปแบบของการจัดการศึกษาเรียนรู้ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยประสิทธิภ าพและศักยภาพของวิทยาการทางการสื่อสารและการ
เชื่อมโยงข้อมูลแห่งโลกยุคสังคมออนไลน์ภายใต้อทิ ธิพลของกระแสแห่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต (Internet) ปจั จุบนั อินเทอร์เน็ต
เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนจนกลายเป็ นเทคโนโลยีการศึกษาทีม่ คี ุณค่าทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541 : 68) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตทางการศึกษาไว้คอื ทาให้ผเู้ รียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมและโลกมากขึน้ ทัง้ เป็ นแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ สาหรับผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่า น
อินเทอร์เน็ต ทาให้เกิดผลกระทบต่อผู้เรียนในด้านทักษะการคิดอย่างมีระบบ โดยเฉพาะทาให้ทกั ษะการวิเคราะห์สืบค้น (Inquiry-Based
Analytical Skill)การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) การวิเคราะห์ขอ้ มูลการแก้ปญั หา และการคิดอย่างอิสระ สนับสนุนการสื่อสารและการ
ร่วมมือกันของผูเ้ รียน ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไป เป็ นแรงจูงใจสาคัญในการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และทาให้ผเู้ รียนมีโอกาสทีจ่ ะ ทา
ความคุน้ เคยกับโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ บนแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
แหล่งเรียนรู้ไอซีที หรือแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ถือเป็ นแหล่งเรียนรู้
ประเภทหนึ่ งที่สนองการจัดการศึก ษาทุกระบบ เนื่องจากผลจากการที่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่า งๆ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารหรือ ไอซีที (Information and Communication Technology : ICT)เป็ นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่ง
ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการขับเคลื่อนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวฒ
ั น์ ซึ่งเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็ นตัวกลางที่
สาคัญในการหลอมรวมสื่อโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย (สานักงานเลขาธิการสภา
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การศึกษา.2551 : 9) ส่งผลให้เกิดความพยายามในการนาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อการศึกษามีคุณภาพและ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง.2545: 3)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รว่ มกับสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการ
ใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน”โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ
ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภูมปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน
เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภูมปิ ญั ญาไทย ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมาก
ขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่นๆ ไปขยายผลอย่างต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มีความต้องการอบรมเป็ นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรี ยนรูช้ ุมชนโดยใช้
โรงเรียนเป็ นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรูจ้ านวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนัน้ ความร่วมมือต่างๆ จากโรงเรียนเชื่อมไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนิน งานประสบ
ผลสาเร็จ (พิสุทธาอารีราษฎร์ และคณะ.2554 : 1-50)จากผลการวิจยั สามารถดาเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรมและมีความสาเร็จ โดยทีผ่ เู้ ข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากในทุกๆ ด้าน แต่อย่างไรก็ตาม ในชุมชนยังมีแหล่งการเรียนรูอ้ กี เป็ นจานวนมาก ทีย่ งั ไม่มกี ารพัฒนาองค์
ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน
การพัฒนาองค์ค วามรู้บ นแหล่ ง การเรีย นรู้ออนไลน์ กรณีศึก ษาหมูห ลุ ม เป็ นแหล่ งการเรีย นรู้ท่ไี ด้ร วบรวมองค์ค วามรู้ไว้ ด้ว ย
กระบวนการทางเทคโนโลยีทเ่ี กีย่ วข้องกับการแก้ปญั หาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับวิถชี วี ติ คนไทย ทีไ่ ด้รบั การเรียนรู้ ปฏิบตั ิ พัฒนา และสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ ทีแ่ สดงให้เห็นเป็ นความรูช้ ดั แจ้ง เพราะความรู้ฝงั อยู่ในตัวคน จึงเป็ นแหล่งการเรียนรูอ้ กี ทีห่ นึ่งทีไ่ ม่ได้เผยแพร่องค์
ความรูอ้ อกไปอย่างกว้างขวาง และยังไม่ได้มกี ารพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิก ส์ในการเผยแพร่สู่สาธารณชน ตัง้ อยู่บ้านเลขที่ 193
หมูท่ ่ี 8 บ้านหนองตอกแป้น ตาบลหนองตอกแป้น อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็ นแหล่งการเรียนรูท้ ต่ี ระหนักและเห็นความสาคัญของ
การทาอยู่ทากิน การสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง มีความสุขทีส่ ามารถพึ่งพาตนเองให้ได้โดยเฉพาะในเรื่อง “ความมันคงทางด้
่
าน
อาหาร” การสร้างความอุดมสมบูรณ์ในไร่นาของตัวเองและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นทีแ่ ปลงเกษตร เปลี่ยนระบบการผลิตทีใ่ ช้
สารเคมีสู่การผลิตการทาเกษตรอินทรีย์ เปลี่ยนระบบการผลิตด้วยการใช้พนั ธุก์ รรมใหม่สู่การใช้พนั ธุก์ รรมพื้น บ้าน การเปลี่ยนพื้นที่พืช
เศรษฐกิจเป็ นพืชอาหาร การสร้างกระบวนการเรียนรูส้ ู่สร้างรูปธรรมในการพึ่งตนเอง และขยายแนวคิดในการดารงและสืบทอดคุณค่าเกษตร
ด้วยการพึ่งตนเอง เพื่อเผยแพร่องค์ความรูส้ ู่สาธารณชนจากความสาคัญของแหล่งการเรียนรูแ้ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มกี ารจัด องค์ความรูข้ อง
แหล่งการเรียนรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคุณค่าของแหล่งการเรียนรูบ้ นแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนผูว้ จิ ยั จึ งสนใจที่
จะวิจยั และพัฒนาองค์ความรูบ้ นแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม เพื่อพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการ
“การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้ส่อื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน” นาส่งขึน้ แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ให้เป็ นแหล่ง
การเรียนรู้อกี ประเภทหนึ่งเพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนศักยภาพ และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ศกึ ษา ผู้วิจยั หวังว่าผลจากการดาเนินงาน จะเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนและบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม ให้มคี ณ
ุ ภาพ
1.1.2 พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูใ้ นรูปสื่ออิเล็คทรอนิคส์ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
1.1.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม
2. MATERIALS AND METHODS

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขีเ้ หล็กเขียวไพรวัลย์วทิ ยา อาเภอธวัช
บุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม จานวน 45 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขีเ้ หล็กเขียวไพรวัลย์วทิ ยา อาเภอธวัช
บุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม จากผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมาเป็ นกลุ่มตัวอย่ างโดยการ
สุ่มอย่างง่าย จานวน 30 คน
2.2 เนื้ อหาในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาวิจยั เรื่อง การพัฒนาองค์ความรูบ้ นแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม ประกอบไปด้วยเนื้อหา ดังนี้
2.2.1แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ จัดทาตามองค์ประกอบของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ดังนี้
1)ส่วนหัวของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2)ส่วนรายการของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
3)ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละรายการของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
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4)ส่วนเชื่อมโยงของแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2.2.2 การพัฒนาองค์ความรู้ในรูปสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ทัง้ หมด 6 เรื่อง ดังนี้
1)ประวัตคิ วามเป็ นมาของหมูหลุม
2)อาหารหมักและวิธกี ารทาของหมูหลุม
3)ประโยชน์จากการเลีย้ งหมูหลุม
4)หมูหลุม กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตาบลหนองตอกแป้น
5)กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตาบลหนองตอกแป้น
6)แหล่งเรียนรูว้ ถิ พี อเพียง
2.2.3 สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ที่นามาพัฒนาองค์ความรู้ มีดงั นี้
1)หนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
2)สื่อนาเสนอข้อมูล (Power Point)
3)ไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format)
4)สื่อมัลติมเี ดีย
5)วีดโี อ (Video)
2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
1)การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2)แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ และแบบประเมินคุณภาพการพัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
3)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
2.4ระยะเวลาในการวิ จยั ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2554 ถึงเดือนเมษายน 2555
2.5ขัน้ ตอนการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมู
หลุม ตามขัน้ ตอนของ ADDIE Model ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นาไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดของวิธดี าเนินการวิจยั ดังนี้
2.5.1ขัน้ วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ การพัฒนา
องค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินความคุณภาพแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
2.5.2ขัน้ การออกแบบ ผูว้ จิ ยั ได้ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อจัดองค์ประกอบของเว็บไซต์ทป่ี ระกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วน ดังนี้
1) ส่วนหัว
2) ส่วนรายการ
3) ส่วนแสดงรายการ
4) ส่วนเชื่อมโยง
2.5.3ขัน้ การพัฒนา พัฒนาองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้ ไปบนเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูต้ ามส่วนต่างๆ ทีไ่ ด้
ออกแบบไว้ นาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมินผลคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ ได้แก่
1) นายวีระพน ภานุรกั ษ์
2) นายธวัชชัย สหพงษ์
3) นางสาวอภิดา รุณวาทย์
3) นายนราธิป ทองปาน
4) นายกีรติ ทองเนตร
2.5.4ขัน้ นาไปใช้ ผูว้ จิ ยั ได้นาไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขีเ้ หล็กเขียวไพรวัลย์วทิ ยา
อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดจานวน 30 คน โดยการสุม่ อย่างง่าย เพื่อทาการเก็บรวบรวมข้อมูลนามาวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน และสรุป
ผลการวิจยั หลังจากทีไ่ ด้ศกึ ษาโดยใช้แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ กรณีศกึ ษาหมูหลุม
2.5.5 ขัน้ การสรุปผล นาผลการประเมิน มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยใช้คา่ เฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เขียนรายงานผล
ค่าเฉลีย่ คะแนนรวมจากการประเมิน ตัง้ แต่ 3.51 ขึน้ ไป และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
2.6 การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามระยะเวลาแล้ว ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีจ่ ดั เก็บและรวบรวมได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้วยระดับความพึงพอใจ โดยใช้สถิตคิ ่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์จะใช้คา่ เฉลีย่
เทียบกับเกณฑ์การประเมินดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551:174)
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ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00
หมายความว่า พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49
หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49
หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49
หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49
หมายความว่า พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนักเรียนในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ไม่เกิน 1.00
3. RESULTS

ผลการวิ จยั
3.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์
3.1.1 องค์ประกอบของเว็บไซต์พฒ
ั นาในส่วนต่างๆ ส่วนหัว ส่วนรายการ ส่วนแสดงรายการ ส่วนเชื่อมโยง โดยแสดงเป็น
รูปภาพดังนี้
ส่วนหัว

ส่วนรายการ

ส่วนแสดงรายการ
ส่วนเชื่อมโยง

รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 1 แสดงถึงการจัดองค์ประกอบของเว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ดังนี้ 1. ส่วนหัว เป็ นส่วนทีแ่ สดงภาพแบนเนอร์ ชื่อ
เรื่องของแหล่งการเรียนรู้ จะอยู่ทด่ี า้ นบนสุดของหน้าเว็บ 2. ส่วนรายการ เป็ นส่วนทีแ่ สดงข้อมูลต่างๆ ของแหล่งการเรียนรู้ เช่น รายการ
เกีย่ วกับแหล่งการเรียนรู้ รายการทีเ่ ป็ นองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรู้ รายการทีเ่ ป็ นเครือข่ายของแหล่งการเรียนรู้ รายการทีเ่ ป็ น วีดทิ ศั น์
รายการทีเ่ ป็ นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และรายการสาหรับดาวน์โหลดเอกสาร จะอยูท่ ด่ี า้ นซ้ายของหน้าเว็บ 3. ส่วนแสดงข้อมูลของแต่ละรายการ
เป็ นพืน้ ทีแ่ สดงข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับแหล่งการเรียนรู้ เช่น ข้อความบรรยาย รูปภาพ วีดทิ ศั น์ ข่าว ประกาศ เป็ นต้น ในส่วนนี้จะอยู่ ตรงกลาง
ของหน้าเว็บ 4. ส่วนเชื่อมโยง เป็ นส่วนพืน้ ทีแ่ สดงภาพแบนเนอร์ขนาดเล็ก ทีม่ คี วามสาคัญเกีย่ วข้องและสอดคล้องกับแหล่งการเรียนรู้ ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ในการค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมได้อย่างง่ายดาย ในส่วนเชื่อมโยงนี้ จะอยู่ดา้ นขวาของหน้าเว็บ
3.1.2 ผลการประเมิ นคุณภาพแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ ผู้ศึกษานาแบบประเมิ นให้ผ้เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน โดยใช้
แบบประเมิ นดังตาราง
ตารางที่ 1
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
X
S.D
ระดับ
4.71
0.49
1. คุณภาพแหล่งการเรี ยนรู ้
เหมาะสมมากที่สุด
ออนไลน์
สรุป ผลการประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เฉลีย่ 4.71 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.49 อยู่ระดับทีม่ คี วามเหมาะสมมากทีส่ ุด
ตารางที่ 2
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
X
S.D
ระดับ
1. คุณภาพองค์ความรู ้ในรู ป
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์

4.94

0.24
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เหมาะสมมากที่สุด

สรุป ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูใ้ นรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เฉลีย่ 4.94 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ระดับทีม่ คี วามเหมาะสม
มากทีส่ ุด
3.2 ผลการนาไปใช้แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์
ผูว้ จิ ยั เปิ ดเว็บไซต์ ให้ผสู้ นใจทัวไปเข้
่
าเยีย่ มชม โดยคัดเลือกออกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 30 คนโดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจ ดังตาราง
ตารางที่ 3
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
X
S.D
ระดับ
4.86
0.35
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อแหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์ เฉลีย่ 4.86 และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.35 อยู่ระดับทีม่ ี
ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
4. CONCLUSIONS AND DISCUSSION

สรุปและอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการวิจยั การพัฒนาองค์ความรูเ้ ว็บไซต์แหล่งการเรียนรูอ้ อนไลน์กรณีศกึ ษาหมูหลุม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ และเมื่อนาไปทดลองใช้ พบว่า
มีความพึงพอใจทีร่ ะดับมากเนื่องมาจาก เว็บไซต์สามารถตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ ทาให้เกิดดารเรียนรูไ้ ด้ทกุ สถานที่ ทุกเวลา
และยังสามารถนาความรูจ้ ากการเรียนรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ตลอดชีวติ สอดคล้องกับงานวิจยั ทองหยู่ เตียงสกุล (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเรื่อง
สภาพและความต้องการ
ใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนมเขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้าน 2) ความต้องการใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 โดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ใน
ระดับมาก 3) สภาพการใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร ครู และ
นักเรียน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 4) ความต้องการใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 2 ตามความ
คิดเห็นของผูบ้ ริหารครู และนักเรียน พบว่า ด้านแหล่งเรียนรูท้ เ่ี ป็ นธรรมชาติ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
สมาธิ พินิจกิจ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การใช้แหล่งการเรียนรูใ้ นชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษามหาสารคาม ผลการวิจยั พบว่า การใช้แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็ นรายด้านเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ คือ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์สร้างขึน้ ด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและวิถกี ารดารงชีวติ ของชุมชน ด้านบุคคล ด้านสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และด้านอาคารสถานที่ ส่วนปญั หาอุปสรรคในการใช้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน เมื่อเรียงลาดับปญั หา
พบว่า ปญั หาอุปสรรคจากโรงเรียนมีมากทีส่ ุด รองลงมาคือปญั หาจากนักเรียนและผูป้ กครอง และปญั หาจากแหล่งการเรียนรูต้ ามลาดับซึง่ อนัญ
ชัย จานงนรินทรรักษ์ ( 2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การดาเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนชัยภูมภิ กั ดีชมุ พล อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูม ิ ผลการวิจยั พบว่า สภาพการดาเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนก่อนการพัฒนา ทางด้านกายภาพมี แหล่งเรียนรูไ้ ม่
เพียงพอ ได้ดาเนินการพัฒนาโดยจัดทาบริเวณโรงเรียนให้เป็ นฐานความรูใ้ ห้นกั เรียนสามารถศึกษาและพัฒนากลุ่มผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้าโดยใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การศึกษาดูงาน การประชุม-ปฏิบตั กิ าร การมอบหมายงาน การประชุมทบทวนประจาสัปดาห์ การนิเทศและการ
ติดตามเพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน ผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนชัยภูมภิ กั ดีชมุ พล อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูม ิ ส่งผลให้กลุม่
ผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้ามีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน โดยจัดทาเป็ นฐานความรูม้ ที กั ษะกระบวนการตาม
ขัน้ ตอน เป็ นผลให้นกั เรียนมีความพึงพอใจได้รบั ความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้ และเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) พัฒนาแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน 2) หาคุณภาพของแหล่งการ
เรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน 3) ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน กลุ่มตัวอย่างคือ ได้แก่
ผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้าศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน เลือกจากผูเ้ ข้า เยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมาเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ 1) เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 2) แบบประเมินคุณภาพของเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน3) แบบประเมินความพึงพอใจของแหล่งการ
เรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน สถิตทิ ใ่ี ช้ Mean, S.D.
ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน อยู่ในระดับ มากทีส่ ุด ( x = 4.60 และ S.D. =
0.49 ) 2) คุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.54 และ S.D. = 0.50 ) 3)
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( x = 4.36 และ S.D. = 0.65 )
คาสาคัญ : เว็บไซต์ แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน

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. บทนา
โลกปจั จุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในหลาย ๆ ด้าน อาทิความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การติดต่อสือ่ สาร การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมซึง่ กันและกัน จึงจาเป็นทีแ่ ต่ละประเทศ
จะต้องปรับตัวให้เท่าทันกระแสการเปลีย่ นแปลง ทีเ่ กิดขึน้ อยู่ตลอดเวลาและพร้อมทีจ่ ะเผชิญสถานการณ์อนั ท้าทายในทุก ๆ ด้าน
โดยเฉพาะการดารงชีวติ ของคนต้องอาศัยการเรียนรูเ้ พือ่ ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ดังนัน้ การเรียนรูจ้ งึ
เป็นครรลองของชีวติ ทีเ่ กิดได้ทุกแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวติ ตัง้ แต่ปฏิสนธิจนตาย โดยเริม่ จากการเรียนรูจ้ ากครอบครัว
ชุมชน ศูนย์การเรียน สถาบันศาสนา แหล่งการเรียนรูต้ ่างๆ กว้างไกล ครอบคลุมสถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก [1]
แหล่งเรียนรูไ้ อซีที หรือแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์ ถือเป็นแหล่งเรียนรูป้ ระเภทหนึ่งทีส่ นองการจัดการศึกษาทุกระบบ เนื่องจากผล
จากการที่ การพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสือ่ สาร หรือ ไอซีที
(Information and Communication Technology : ICT) เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึง่ ถือเป็นเทคโนโลยีทม่ี คี วามสาคัญในการ
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ขับเคลือ่ นความรู้ ข้อมูลข่าวสารในโลกยุคโลกาภิวตั น์ ซึง่ เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตจะเป็นตัวกลางทีส่ าคัญในการหลอมรวมสือ่ โทรคมนาคม
สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศน์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างการบริการทีห่ ลากหลาย [2]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ จึงได้ร่วมกับ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดาเนินโครงการ “การพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ นการใช้สอ่ื เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ่ การเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน” โดยดาเนินการพัฒนาเว็บไซต์เพือ่ การนาเสนอองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ ในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ทัง้ ทีเ่ ป็นแหล่งการ
เรียนรูท้ เ่ี ป็นสถานที่ และแหล่งเรียนรูท้ อ่ี ยู่ในตัวคน เช่น ครูภมู ปิ ญั ญาไทย หรือ ปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นต้น ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็ นครูภมู ิ
ั
ปญญาไทย
ปราชญ์ชาวบ้านจาภาคต่าง ๆ จานวน 90 คน ซึง่ ผลการดาเนินงานส่งผลให้ผเู้ ข้ารับการอบรมได้รบั การจัดสรรพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ และ
เว็บไซต์ของแหล่งการเรียนรูจ้ ากโครงการ และผูเ้ ช้ารับการอบรมดาเนินการพัฒนาองค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องในรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์นาส่ งขึน้
เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรเพือ่ เผยแพร่ต่อไป นอกจากนี้ในงานวิจยั นี้มขี อ้ เสนอแนะคือ การอบรมบุคลากรของแหล่งการเรียนรูแ้ กนนา
เพือ่ สร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งการเรียนรูใ้ ห้กว้างขวางมากขึน้ โดยใช้ทรัพยากรเว็บต้นแบบ ภาพต้นแบบ และอื่น ๆ ไปขยายผลอย่าง
ต่อเนื่อง ขยายการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ จากผลการศึกษาพบว่า บุคลากรของแหล่งการเรียนรูต้ ่าง ๆ มีความต้องการ
อบรมเป็นจานวนมาก และวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูช้ ุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เนื่องจากในชุมชนประกอบด้วยแหล่งการเรียนรู้
จานวนมาก ทัง้ แหล่งการเรียนรูใ้ นตัวคน ทีเ่ ป็ นปราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งการเรียนรูต้ ามสถานทีต่ ่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน
ในปา่ ชุมชน วัด เป็ นต้น และโรงเรียนต่าง ๆ ได้กาหนดแหล่งการเรียนรูเ้ หล่านี้เป็ นหลักสูตรท้องถิน่ ของสถานศึกษา ดังนัน้ ความร่วมมือต่าง
ๆ จากโรงเรียนเชือ่ มไปยังชุมชน จะช่วยให้การดาเนินงานประสบผลสาเร็จ [3]
จากความสาคัญของแหล่งการเรียนรู้ ปญั หาทีแ่ หล่งการเรียนรูย้ งั ไม่มโี อกาสพัฒนาเป็ นองค์ความรูใ้ นรูปสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เพือ่ เผยแพร่สู่
สาธารณชน และคุณค่าแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถาน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจพัฒนาองค์ความรูแ้ หล่งการ
เรียนรูโ้ บราณสถาน อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพือ่ พัฒนาองค์ความรูเ้ ป็นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ นาส่งขึน้
เว็บไซต์เพือ่ เผยแพร่ส่สู าธารณชนได้ศกึ ษา ผูศ้ กึ ษาหวังว่า ผลจากการดาเนินงาน จะเกิดประโยชน์ต่อบุคคลทัวไปในการน
่
าองค์ความรู้
ของแหล่งการเรียนรูไ้ ปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เพือ่ หาคุณภาพของแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2. วิธกี ารดาเนินการวิจยั
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ ผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้ามาเยีย่ มชมแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรผูส้ นใจทัวไป
่ ทีเ่ ข้าศึกษาแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต จากผูเ้ ข้าเยีย่ มชมทัง้ หมดแล้วคัดเลือกมาเป็นกลุม่ ตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบบังเอิญ จานวน 30 คน
2.2 เนื้อหาองค์ความรู้
ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูอ้ าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในรูปแบบของสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) งานนาเสนอ (Power Point) เอกสาร PDF และ วิดที ศั น์ ซึง่ ประกอบด้วย จานวน 5 เรือ่ ง คือ
1. พระบรมธาตุนาดูน
2. กู่สนั ตรัตน์
3. กู่น้อย
4. โบราณสถานศาลานางขาว
5. บ่อน้ าศักดิ ์สิทธิ ์
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2.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
1. เว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรให้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. แบบประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
3. แบบประเมินคุณภาพของแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ วิเคราะห์หาค่าคะแนนเฉลีย่ ( x ) และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยแบ่งแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) โดยแบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ มากทีส่ ุด มาก ปานกลาง
น้อย และน้อยทีส่ ุด กาหนดคะแนน 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ เมือ่ ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อแล้ว นาคะแนนทุกคนมาหาค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน แล้วนาค่าเฉลีย่ มาเทียบกับเกณฑ์ แปลความหมายเป็ นระดับ โดยใช้เกณฑ์ดงั นี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
ค่าเฉลีย่ 4.50–5.00 หมายถึง เหมาะสมมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ 3.50–4.49 หมายถึง เหมาะสมมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50–3.49 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.50–2.49 หมายถึง เหมาะสมน้อย

ค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 หมายถึง เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
2.5 ระยะเวลา กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555
2.6 ขันตอนการด
้
าเนินงาน
2.6.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.6.2 ขอพืน้ ทีเ่ ว็บไซต์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรให้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.6.3 พัฒนาองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ อัพโหลดขึน้ สู่เว็บไซต์ทค่ี ณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสรรให้
2.6.4 นาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีไ่ ด้ ไปปรึกษา
อาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
2.6.5 ประเมินคุณภาพของเว็บไซต์เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
อาจารย์อภิดา รุณวาทย์
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ราธิป ทองปาน
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ธวัชชัย สหพงษ์
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์กรี ติ ทองเนตร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์วนิ ยั โกหลา
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2.6.6 ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2.6.7 ประเมินองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โดยผูท้ รงคุณวุฒใิ นอาเภอนาดูน
ประกอบด้วย 5 ท่านดังนี้
1. นายทองสุข ทุมมี
ตาแหน่ง ประธานมูลนิธพิ ระธาตุนาดูน
2. นายวีระพงษ์ สิงห์บญ
ั ชา
ตาแหน่ง ข้าราชการบานาญ
3. นายวรวิทย์ ปกั กาโล
ตาแหน่ง นายก อบต. กู่สนั ตรัตน์
4. นายบุญเรือง ปินะสา
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ั
5. นายเถวียน ปกกาโล
ตาแหน่ง ปราชญ์ชาวบ้าน
2.6.8 ปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้ ตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒ ิ
2.6.9 ทดลองใช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
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2.6.10 ประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้เว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
2.6.11 วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตแิ ละสรุปผล
3. ผลการวิจยั
3.1 ผลการพัฒนาเว็บไซต์
3.1.1 ผลการพัฒนาแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึง่ องค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

3.1.2 ผลการประเมินคุณภาพแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคามผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคุณภาพแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
รายการประเมิน
1.ด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์
1.1 การนาเสนอสือ่ /สารสนเทศทีห่ ลากหลาย
1.2 ความถูกต้องของระบบเชือ่ มโยงแหล่งข้อมูลภายใน
1.3 ความง่ายในการเรียกใช้ขอ้ มูล
1.4 ความเร็วในการนาเสนอสือ่ และองค์ความรู้
1.5 ความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
เฉลีย่
2.ด้านประสิทธิผลของเว็บไซต์
2.1 ความถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศทีน่ าเสนอ
2.2 ความเหมาะสมของสือ่ /องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
2.3 ความเหมาะสมของภาพ/กิจกรรมทีน่ าเสนอ
2.4 ความเหมาะสมของวีดที ศั น์ทน่ี าเสนอ
2.5 ความเหมาะสมของเครือข่ายแหล่งการเรียนรู้
เฉลีย่
3.ด้านความเหมาะสมต่อการเรียนรู้
3.1 ความเป็นปจั จุบนั /ความทันของการนาเสนอสารสนเทศ/
องค์ความรู้

ผลการประเมิน

x

SD

ระดับคุณภาพ

4.80
4.80
4.60
4.60
4.40
4.64

0.45
0.45
0.55
0.55
0.55
0.49

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

4.80
4.60
4.60
4.20
4.60
4.56

0.45
0.55
0.55
0.45
0.55
0.51

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.40

0.55
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มาก

รายการประเมิน

ผลการประเมิน

3.2 ความน่าสนใจของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.3 คุณค่าของสารสนเทศ/องค์ความรูท้ น่ี าเสนอ
3.4 ความเหมาะสมขององค์ความรูต้ ่อการศึกษาเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียน
3.5 ความเหมาะสมของเว็บไซต์ต่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เฉลีย่
เฉลีย่ ทัง้ หมด

x

SD

ระดับคุณภาพ

4.60
4.80

0.55
0.45

4.60

0.55

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.60
4.60
4.60

0.55
0.50
0.49

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อ แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.60 และ S.D = 0.49 )
3.1.3 ผลการประเมินคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของคุณภาพองค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม

รายการประเมิน

ผลการประเมิน
SD

x

ด้านความถูกต้องขององค์ความรู้
1. ความถูกต้องขององค์ความรู้
2. ความเหมาะสมของสือ่ Power Point
3. ความเหมาะสมของสือ่ e-book
4. ความเหมาะสมของสือ่ pdf
5. ความเหมาะสมของสือ่ วิดที ศั น์
6. ความเหมาะสมของตัวหนังสือ
7. ความเหมาะสมของรูปภาพ
8. ความทันสมัยของสือ่ ทีพฒ
ั นาขึน้
9. ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
10. ความสะดวกในการใช้องค์ความรู้
คะแนนเฉลีย่ ทัง้ หมด

4.80
4.60
4.20
4.80
4.40
4.80
4.60
4.20
4.60
4.40

0.45
0.55
0.45
0.45
0.55
0.45
0.55
0.45
0.55
0.55
4.54

0.50

ระดับคุณภาพ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด

จากตารางพบว่าการประเมินคุณภาพของผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี ตี ่อ องค์ความรูข้ องแหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.54 และ S.D = 0.50 )
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3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้แหล่งการเรียนรู้โบราณสถานอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายการประเมิน

ผลการประเมิน
SD

x

ด้านความคิดเห็นของผูใ้ ช้ทม่ี ตี ่อคุณภาพของเว็บไซต์
1 ความสวยงามของเว็บไซต์
2. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
3. ความง่ายต่อการเข้าถึงสือ่ ต่าง ๆ
4. ความเร็วของระบบ
5. ความเหมาะสมของปุม่ ควบคุม เช่น เมนู สารบัญ ปิด
6. รูปแบบตัวหนังสือทีใ่ ช้อ่านง่าย
7. ความน่าสนใจ ชวนให้ตดิ ตาม
8. ความสะดวกในการเชือ่ มโยงโดยการคลิก
9. ความง่ายในการเปิดอ่านโดยการคลิก
10. การอธิบายเนื้อหาอ่านแล้วเข้าใจง่าย
รวม

4.43
4.33
4.60
4.60
4.63
4.60
3.73
4.20
4.27
4.23

0.57
0.48
0.50
0.50
0.49
0.56
0.83
0.48
0.74
0.77
4.36

0.65

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบว่าการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้แหล่งการเรียนรู้โบราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.36 และ S.D = 0.65 )
4. สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
จากผลการศึกษาเว็บไซต์แหล่งการเรียนรูโ้ บราณสถานอาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.61) และเมือ่ นาไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.37) เหตุทเ่ี ป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากการนาเว็บไซต์เข้าปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านอย่างสม่าเสมอ แล้วนาข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้มคี ณ
ุ ภาพเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน เมือ่ ได้คุณภาพของเว็บไซต์แล้วนาเว็บไซต์ให้ผใู้ ช้ประเมินความพึง
พอใจ พบว่าผูใ้ ช้มคี วามพึงพอใจมาก ผูใ้ ช้ให้ความสนใจในการเข้าชมเว็บไซต์เป็นจานวนมาก ผูว้ จิ ยั ปฏิบตั ติ ามนโยบายสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ
ั้
พรหมมาต ศรีแก้ว รัตติยา กล้าหาญ และศุภเชษฐุ์ ปนประเสริ
ฐ (2551: 133) ได้ทาการวิจยั การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ สมือน
บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจยั พบว่า 1) ผล
การประเมินคุณภาพของแหล่งเรียนรูเ้ สมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง
จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับมาก ( x = 4.24, S.D. = 0.21) 2) แหล่งเรียนรูเ้ สมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่า
พล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.65/82.22 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด 3) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อแหล่งเรียนรูเ้ สมือนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ถ้าผาท่าพล ตาบลบ้านมุง อาเภอเนิน
มะปราง จังหวัดพิษณุโลก มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x = 4.32 และ S.D = 0.11 )
อรชุน เณรจิบ (2552:171) ได้ทาการวิจยั การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์
กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิดร้านเบเกอรี่ ผลการวิจยั พบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพ การสร้างแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิดร้านเบเกอรี่ อยู่ในระดับ มาก ( x = 4.33 และ S.D = 0.94 )และ 2) ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนด้วยแหล่งการเรียนรูบ้ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษา
ธุรกิจการเปิดร้านเบเกอรี่ มีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5 3) ความพึงพอใจต่อแหล่งการเรียนรูบ้ น
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต แบบเกมส์จาลองสถานการณ์ กรณีศกึ ษาธุรกิจการเปิดร้านเบเกอรี่ อยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.58)
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บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1)ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ก่อนและหลังการอบรมด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต และ 2)ศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ตของบุคคลทัวไปกลุ
่
่มเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้คอื บุคคล
ทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามทีส่ มัครใจ จานวน 120 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต ในปีพ.ศ. 2555
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ 1)หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต 2) แบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม และ 3)แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการอบรมผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมีผลการเรียนรูห้ ลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 และผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ตอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

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.คานา
ปจั จุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology หรือ ICT) ได้มกี ารพัฒนาและ
นามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิง่ แวดล้อมและการศึกษา ซึ่งการนา ICT
มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละด้านนัน้ ได้มกี ารใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น สัญญาณระบบ Wi-Fi ,
3G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) อันที่จะทาให้ผสู้ ่งสารสามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้รบั สารได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย จากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทีท่ นั สมัย ได้มกี ารประดิษฐ์คดิ ค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เปลีย่ นเป็นแท็บเล็ตรูปแบบใหม่ได้แก่ Tablet ซึง่ เป็นทีน่ ิยมใช้กนั อย่างกว้างขวางทัวโลก
่
ั
นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะด้านการจัดการศึก ษาของรัฐบาลปจจุบนั โดยเฉพาะนโยบายด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ การศึกษาให้ทดั เทียมกับนานาชาตินนั ้ เป็นนโยบายทีม่ คี วามสาคัญยิง่ โดยรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบายทีช่ ดั เจนเพื่อเร่ง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้เป็ นเครื่องมือยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้มรี ะบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ของการเรียนรูโ้ ดยเน้นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีพ พัฒนาเครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม ( Cyber
Home )” ทีส่ ามารถส่งความรูม้ ายังผูเ้ รียนโดยระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชัน้ ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บ
เล็ต เพื่อ การศึกษา (Tablet ) ขยายระบบโทรทัศน์ เพื่อ การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้อ งเรียนเพื่อ ให้ได้มาตรฐานห้อ งเรีย น
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ รวมทัง้ เร่ ง ด าเนิ น การให้ก องทุ น พัฒ นาเทคโนโลยีเ พื่อ การศึก ษาสามารถดาเนิ น การได้ ดัง นัน้ จะเห็น ได้ช ัด เจนว่ า
แนวนโยบายของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็ นปจั จัยและเป็ นมิตสิ าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้
ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรูข้ องสังคมโดยรวม และจะเป็ นมิตขิ องการสร้างกระบวนทัศน์ เพื่อน าไปสู่การเปลีย่ นแปลงของระบบการจัด
การศึกษาทีม่ งุ่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญภายใต้การศึกษาในยุ คปฏิรูปในทศวรรษทีส่ องในปจั จุบนั ในขณะเดียวกันกับแนวนโยบายของการจัด
การศึกษาโดยภาครัฐทีก่ ล่าวในเบือ้ งต้นนัน้ “แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา ( Tablet for Education )” จึงกลายเป็นเครือ่ งมือด้านสือ่ เทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาทีส่ าคัญและมีอทิ ธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิตแิ ห่งการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปจั จุบนั
ในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะใช้ส่อื แท็บเล็ตให้ผเู้ รียนทุกคนได้เรียนรูต้ าม
ศักยภาพและความพร้อมทีม่ อี ยู่ โดยทีน่ โยบายของการปฏิบตั กิ บั นักเรียนช่วงแรกตามโครงการ One Tablet PC Per Child จะมุ่งเน้นไปที่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 จานวนประมาณ 539,466 คนเป็ นกลุ่มเป้าหมายนาร่องทีส่ าคัญของการนาสื่อแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการ
เรียนรูใ้ นครัง้ นี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและท้อ งถิน่ หน้าทีห่ ลักของมหาวิทยาลัยในการเข้า
ร่วมโครงการ คือ การส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายครูในการจัดการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้
โรงเรียนในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามทันสมัยและมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะของครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มคี วามรูแ้ ละความสามารถในการ
บริหารจัดการ ดูแล และบารุงรักษาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายของโครงการ เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้
การรับรูข้ อ้ มูล ข่าวสาร ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรูส้ ่ปู ระชาชนเพือ่ การประกอบอาชีพ โดยใช้โรงเรียนและนักเรียนในพืน้ ทีเ่ ป็นศู นย์กลางใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลและสารสนเทศ ผ่านกระบวนการจัดอบรมให้ความรูแ้ ก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเ้ รียน เยาวชน
และประชาชน ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น ในจังหวัดมหาสารคาม มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นา
หลักสูตรอบรมและดาเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้ทราบและเข้าใจการใช้ประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย และได้
พัฒนาหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต(Tablet)
จากเหตุ ผลดังกล่าวผู้ว ิจยั จึงมีความสนใจที่อบรมบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทัวไปในการจั
่
ดการเรีย นรู้ด้วยแท็บเล็ต
(Tablet) โดยมุง่ เน้นตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยคาดหวังว่าผลการวิจยั ในครัง้ นี้จะเป็ นประโยชน์แก่สถานศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา และบุคคลทัวไปที
่ จ่ ะนาความรูไ้ ปใช้เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับตนเองให้ทนั เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
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2.วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เพือ่ ศึกษาผลของการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ตสาหรับบุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม จานวน 120 คน
2. ระยะเวลาในการทดลองเพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 บุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามระหว่างวันที่ 29-30มีนาคม2555
2.2 บุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคามวันที่ 8-9เมษายน2555
3. แบบแผนการทดลอง
การวิจยั ครัง้ นี้ มีแบบแผนการทดลอง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง
E
โดยที่
E
T1
T2
X

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

T1

X

T2

กลุ่มเป้าหมาย
ทดสอบก่อนการทดลอง
ทดสอบหลังการทดลอง
การจัดการอบรมด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต

4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ม ี 3 ชนิด ดังนี้
4.1 หลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต (Tablet)
4.2 แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้ารับการอบรม
4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม แบ่งเป็ นจานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบ
แบบสอบถาม ตอนที2่ ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อกระบวนการอบรมด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต(Tablet)ตอนที่ 3 ความต้องการ
และการนาไปใช้เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
5. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
5.1 สถิติ t-test (dependent) ใช้เพือ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนก่อนการอบรมและหลังการอบรมของ
้
กลุ่มเปาหมาย [1]
5.2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใช้เพือ่ ประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ มีเกณฑ์ดงั นี้ [2]
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
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3.ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิก่์ อนการอบรมและหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรการอบรมการ
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต(Tablet)ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิการอบรมและหลั
งการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรมด้วยหลักสูตรการ
์
จัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต(Tablet)

N
120

คะแนนเต็ม
20

คะแนนก่อนอบรม
(N=120)
S.D.
X
7.97
3.01

คะแนนหลังอบรม
(N=120)
S.D.
X
17.00
1.90

t

Sig.

9.82

0.05

จากตารางที่ 2พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรม ( X =17.00, S.D. = 1.90) ของกลุ่มเป้าหมายสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
อบรม( X =7.97, S.D. =3.01) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05ค่าสถิติ t เท่ากับ 9.82
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังการอบรมด้วยหลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยแท็บเล็ต(Tablet)
ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมแท็บเล็ตสาหรับบุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2555
รายการ

S.D.

ความหมาย

1. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการถ่ายทอดของวิทยากร

4.22 0.80

พึงพอใจมาก

2. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการอบรม

4.26 0.81

พึงพอใจมาก

3. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม

4.26 0.86

พึงพอใจมาก

4. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 4.26 0.86

พึงพอใจมาก

X

5. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม

4.78 0.42 พึงพอใจมากทีส่ ุด

เฉลีย่ โดยรวม 4.36 0.97

พึงพอใจมาก

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมแท็บเล็ตสาหรับบุคคลทัวไปในเขตพื
่
น้ ทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน2555
รายการ

S.D.

ความหมาย

1. ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการถ่ายทอดของวิทยากร

4.14 0.60

พึงพอใจมาก

2. ความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการอบรม

4.35 0.57

พึงพอใจมาก

3. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม

3.98 0.83

พึงพอใจมาก

X

4. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม 4.70 0.46 พึงพอใจมากทีส่ ุด
5. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม

4.79 0.41 พึงพอใจมากทีส่ ุด

เฉลีย่ โดยรวม 4.39 0.67
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พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 3-4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที่มตี ่อ หลักสูตรการจัดการเรียนรูด้ ้วยแท็บเล็ต
(Tablet) ทัง้ 2 รุ่น เฉลีย่ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ( X =4.38, S.D. = 0.70) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับพึงพอใจมาก
4.อภิ ปรายผล
สรุปผลการวิ จยั
1. ผูเ้ ข้าอบรมมีผลการเรียนรูห้ ลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ค่าสถิติ t เท่ากับ 9.82
2. กลุ่มเป้าหมายทีเ่ ข้ารับการอบรมหลักสูตรแท็บเล็ตมีความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X =4.38, S.D. = 0.70) แบ่งเป็น
2.1 ความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมแท็บเล็ตสาหรับ บุคคลทัวไปในเขตพื
่
้นทีจ่ งั หวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่29-30
มีนาคม 2555( X =4.36, S.D. = 0.97)
2.2 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมแท็บเล็ตส าหรับ บุค คลทัวไปในเขตพื
่
้นที่จงั หวัดมหาสารคาม ระหว่างวัน ที่8-9
เมษายน2555 ( X =4.39, S.D. = 0.67)
อภิ ปรายผล
1. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนกับเกณฑ์ทก่ี าหนด
์
จากผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ ข้ารับการอบรมหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนยั สาคัญ ทัง้ นี้
อาจเนื่องมาจาก ขัน้ ตอนการพัฒนาหลักสูตรผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจยั และนาไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นระยะ ทาให้หลักสูตร
การอบรมมีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับจุดประสงค์ ซึง่ สอดคล้องกับเฉลิมชัย วิโรจน์วรรณ[3] ทีท่ าการวิจยั เรื่องการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการบารุงรักษาและแก้ปญั หาการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับหัวหน้างานคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจยั ผลสัมฤทธิ ์
ในการฝึกอบรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
จากผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรบคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยรวมและรายด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมือ่
พิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ในระดับมากทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในกระบวนการอบรมมีการชี้แจงขัน้ ตอนการอบรมที่ช ดั เจน และการ
นาเสนอเนื้อหาของวิทยากรเป็ นลาดับขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยงั มีค่มู อื เป็ นเอกสารประกอบการอบรม ทาให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถ
ทบทวนเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ นงลักษณ์ หมอยา[4]ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาชุดฝึ กอบรมคอมพิวเตอร์เรื่องการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาทหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ผลการวิจยั พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจในการอบรม
ด้วยชุดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ภาพรวมในระดับมาก
5.กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณสานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต1 เขต2 และ เขต3 สานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต1 และ เขต3 ทีป่ ระชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้กบั บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทัวไป
่ เข้ารับการอบรมในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์และอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศทุกท่านทีใ่ ห้ความ
ช่วยเหลือในงานวิจยั จนเป็นผลให้งานวิจยั นี้สาเร็จลุล่วง
ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีอ่ านวยความสะดวก ด้านสือ่ และอุปกรณ์ รวมทัง้
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ในงานวิจยั ครัง้ นี้จนเกิดผลสาเร็จลุล่วง

[1]
[2]
[3]
[4]
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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 (OneGroup) 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 (TeleCenter 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
Participation
Participation (%)
Number of
%
student
participation
36
36
100.00
58
161.24

1. Definition and property of
multimedia
2. Multimedia application
36
Average of student’s participation (%)

36

100.00
100.00

54

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
Classroom management performance
Activity
Evaluation criteria
(E1)
(E2)
Activity offered during the
class
80.07
Post-test
-

80
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)
S.D.
t-test
X
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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150.12
155.68

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
1. Content
1.1 Appropriate content
1.2 Clarity of the content
1.3 Knowledge body for the practical use
Average
2. Learning Activity
2.1 The student’s collaboration and assistance shared within a
group
2.2 Student’s confidence to question and show personal opinion
2.3 Student’s confidence to learn
2.4 Student’s participation in sharing and discussing within the
group
2.5 Better understanding toward the content
2.6 Student’s satisfaction for an opportunity to share personal
opinion
Average
3. Convenience for Use
3.1 All-time availability of the website’
3.2 Equality in receiving services on the website
3.3 Capability in work individually and as a team
3.4 Convinience for learning
Average
Total average

X

SD

4.64
4.53
4.64
4.60

0.59
0.77
0.64
0.67

Satisfaction levels
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Satisfied

4.50
4.44
4.56

0.70
0.69
0.88

4.58
4.92

0.65
0.28

4.61
4.61

0.90
0.68

5.00
4.67
4.33
4.92
4.73
4.64

0.00
0.63
0.83
0.37
0.46
0.61

Satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied

Very satisfied
Very satisfied
Satisfied
Very satisfied
Very satisfied
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 E 1/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
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
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
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 2) เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มคี ุณภาพ 3) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานทีม่ ี
ต่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ได้แก่ 1) แบบประเมินองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3)
แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4) แบบสอบถามความคิดเห็นผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเว็บไซต์
ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการวิจยั พบว่า
1) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมขององค์ประกอบภาพภาพรวมอยูใ่ นอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ การประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
3) ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด
KEYWORDS:รูปแบบระบบสารสนเทศ,ระบบสารสนเทศ,การฝึกอบรม,เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นมหาวิทยาลัยที่จดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยคณะ และหน่ วยงาน
เทียบเท่าคณะจานวน 8 หน่ วยงาน โดยทีค่ ณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นคณะหนึ่ง ที่เป็ นคณะจัดตัง้ ขึน้ โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ด้วยเหตุผลและความจาเป็ นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็ นหน่ วยงานผลิตบัณฑิตด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการด้านไอซีที (Information and Communication
Technology : ICT) ภายใต้ภารกิจการบริการวิชาการและการวิจยั เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนในท้องถิ่ น ในการนาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้ในการบริห ารและการเรีย นการสอนให้มปี ระสิทธิภ าพ อีกทัง้ ยังเป็ น หน่ ว ยงานที่ร องรับความร่ว มมือ กับ
หน่วยงานภายในและภายนอก ในการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กาหนดอัตลักษณ์ของคณะตามแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย กลุ่ม ข. ทีม่ อี ตั ลักษณ์ในด้าน
ั ญาท้อ งถิ่น และการพัฒ นาวิช าชีพ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาโดยใช้
การพัฒ นางานวิจ ัย หรือ งานสร้า งสรรค์ บ นพื้น ฐานภูม ิป ญ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแผนปฏิบตั ริ าชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะมีเป้าหมายในการดาเนินงาน ให้
บุค ลากรทุ ก คนได้ร ับ การส่ ง เสริม และสนับ สนุ น เพื่อ พัฒ นาศัก ยภาพในการน าไอซีที บูร ณาการสู่ก ารวิจ ัย บริก ารวิช าการ และ
ศิลปวัฒนธรรม สู่การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ และเป็ นต้นแบบแหล่งเรียนรูไ้ อซีทขี องชุมชน เพื่อส่งเสริม สนับสนุ น และ
ยกระดับการเรียนรูข้ องชุมชนด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้ร่ว มกับหน่ ว ยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการให้บริการวิชาการ โดยใช้ค อมพิว เตอร์และ
เครือข่าย เพือ่ ให้คณะเป็นหน่วยงานหลักในการบริการด้านไอซีทแี ก่ชุมชน เพื่อยกระดับเป็ นแหล่งการเรียนรูไ้ อซีทขี องชุมชน โดยเฉพาะ
การจัดทาด้านการให้บริการวิชาการเป็ นภารกิจที่สาคัญทีค่ ณะจะต้องดาเนินการให้มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น จากการสารวจข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น บุ คลากรในชุมชนและท้องถิ่น ยังมีความต้องการและมุ่งหวังให้
มหาวิทยาลัย ให้บริการวิชาการแก่ทอ้ งถิน่ โดยการนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการบริหารงานและการเรียนการ
สอน ให้แก่บุคลากรในท้องถิน่ คณะได้แสวงหาความร่วมมือกับหน่ วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายทั ง้ ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูใ้ ห้แก่ชุมชนและท้องถิน่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทาให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดาเนินไปอย่างเป็นระบบมากยิง่ ขึน้ การดาเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนทีผ่ ่านมา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดาเนินการ
อบรมให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทัวไป
่
จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วันที่ 25 ตุลาคม 2554 การ
ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครการอบรม ดาเนินการโดยทาการส่งเอกสารหลักสูตรการอบรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่ วยงานและ
สถานศึกษา เพือ่ ส่งข้อมูลไปยังผูท้ ส่ี นใจเข้ารับการอบรม และการรับสมัครการอบรมโดยผูส้ นใจเข้ารับการอบรมส่งข้อมูลผ่านยังอีเมล์และ
ส่งโทรสาร ไปยังสานักงานคณะ สาหรับการชาระค่าลงทะเบียนการอบรมในแต่ละหลักสูตรจะทาการชาระ ในวันทีผ่ สู้ นใจเข้ารับการอบรม
ในการดาเนินงานปญั หาทีพ่ บคือ ผูท้ ส่ี มัครอบรมไม่เข้ารับการอบรมตามจาวนทีส่ มัคร การส่งเอกสารการอบรม ล่าช้า ไม่ถงึ กลุ่มเป้าหมาย
และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ จานวนมาก อีกทัง้ การประชาสัมพันธ์ไม่ทวถึ
ั ่ งและล่าช้า ทาให้การอบรมบางรุ่นมีคนสมัครน้อย ต้องปิดการอบรมใน
รุ่นนัน้ ตลอดจนการทารายงานการอบรมเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริหาร ในเรื่องหลักสูตรอบรม จานวนผูเ้ ข้ารับการอบรม ก็ทาได้ไม่สะดวกและ
ล่าช้า
ระบบสารสนเทศประกอบการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็ นโปรแกรมการนาเสนอข้อมูลทีม่ คี วามสาคัญเนื่องจาก
ผูใ้ ช้ทเ่ี ข้ามาศึกษาข้อมูลจะทาการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ท่นี าเสนอสารสนเทศ ดังนัน้ การนาเสนอสารสนเทศ จึงต้องเป็ นสารสนเทศที่
ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้ กะทัดรัด และเป็ นปจั จุบนั ระบบสารสนเทศมีความสาคัญต่อการบริหารงานของผูบ้ ริหาร จากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาให้การเปลีย่ นแปลงทางสังคมเป็ นยุคของสังคมข่าวสารสารสนเทศจึงยิง่ มีความสาคัญต่อ
การบริหารองค์การ และมีความจาเป็ นต่อการบริหารงานของผู้บริหารเป็ นอย่างยิง่ ผู้บริหารมีความจาเป็ นจะต้องมีการตัดสินใจเพื่อใช้
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่จากัดให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลสูงสุด ข้อมูลจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่ ต่ อการตัดสินใจของผูบ้ ริหาร ข้อมูลที่
จะช่วยในการแก้ปญั หาและตัดสินใจจึงจาเป็ นจะต้องดาเนินงาน รวบรวม วิเคราะห์ เก็บรักษาและนาเสนอให้ถูกต้องตรงกับความต้องการ
และจะต้องเตรียมให้พร้อมสาหรับ ผูบ้ ริหารทุกองค์การ
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เว็บไซต์การอบรม (Web-based Training :WBT) เป็นรูปแบบหนึ่งของการประยุกต์ใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีม่ นี กั การ
ศึกษาและหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึง่ เป็นการอบรมโดยใช้เว็บไซต์ฝึกอบรมเป็นความพยายามในการใช้
คุณสมบัตติ ่างๆ ของอินเทอร์เน็ตมาใช้เพือ่ สนับสนุ นการจัดการอบรมและแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากการอบรม เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
คุม้ ค่ามากทีส่ ุด การจัดทาเว็บไซต์การฝึกอบรม เป็ นการนากระบวนการฝึ กอบรม ด้วยการนาเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผูฝ้ ึ กอบรม
สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกทีท่ ุกเวลาทีต่ นเองต้องการ ซึง่ เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรีย นรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพิม่ ทักษะในการทางานและยังช่วยขจัดอุปสรรคและปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการฝึ กอบรมแบบเดิม
จากบริบทการดาเนินงานด้านการอบรมของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เป็ นแหล่งบริการวิชาการในการฝึ กอบรม ทัง้ ด้านหลักสูตร การรับสมัคร
การนาเสนอสารสนเทศ แก่ผใู้ ช้ทวไป
ั ่ เจ้าหน้าที่ และผูบ้ ริหาร อันจะส่งผลให้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มีระบบสารสนเทศทีเ่ ป็ นแหล่งบริการสารสนเทศด้านการอบรมทางคอมพิวเตอร์ ทีผ่ ใู้ ช้สามารถเข้าถึงได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ และเป็ น
ระบบงานทีม่ คี ุณภาพสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วัตถุประสงค์
1) เพือ่ ศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2) เพือ่ พัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มคี ุณภาพ
3) เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีการดาเนิ นการ
การวิจยั เพือ่ เพือ่ ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเพือ่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้มคี ุณภาพผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และ
ร้อยเอ็ด จานวน 30 คน คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผูท้ ส่ี มัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรอบรมของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.1 เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.2 แบบประเมินองค์ประกอบของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.3 แบบประเมินคุณภาพเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2.4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ในงานวิจยั นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานใช้เพือ่ ประเมินความคิดเห็นและความ
พึงพอใจ มีเกณฑ์ดงั นี้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.51 – 5.00
หมายความว่า
พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.51 – 4.50
หมายความว่า
พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.51 – 3.50
หมายความว่า
พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.51 – 2.50
หมายความว่า
พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.50
หมายความว่า
พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
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ผลการวิ จยั
ผลการศึกษาความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Training Module

Members
module

Course Module

Community
Module
Use

Admin

องค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
Community Module ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 1) ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ ทาหน้าทีใ่ นการเพิม่ /ปรับปรุงและแสดง
เนื้อหาของเว็บไซต์ ได้แก่ ชือ่ เรือ่ ง เนื้อหาและกาหนดคุณสมบัตใิ นการแสดง(แสดง/ไม่แสดง) 2) ระบบจัดการผลการอบรม ทาหน้าทีใ่ นการ
ปรับปรุงข้อมูลผลการอบรมของผูล้ งทะเบียนและรายงานผลการอบรม ได้แก่ รายงานจานวนผูอ้ บรม รายชือ่ ผูอ้ บรม
Members module ประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 1) ระบบสมาชิก ทาหน้าที่ในการรับสมัครสมาชิก ปรับปรุงข้อมูล
สมาชิกได้แก่ เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ทีอ่ ยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 2) ระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียน
ทาหน้ าที่ในการเพิม่ /ปรับปรุงข้อมูล การลงทะเบีย นอบรมต่าง ๆ ได้แก่ การตอบรับลงทะเบีย น หลักสูต รที่ล งทะเบียน และยืนยันการ
ลงทะเบียน 3) ระบบจัดการข้อมูลผูส้ มัครอบรม ทาหน้าทีใ่ นการปรับปรุงและลบข้อมูลผูส้ มัคร
Training Module ประกอบด้วยระบบ ระบบลงทะเบียนอบรม ทาหน้าทีใ่ นการลงทะเบียนอบรมของสมาชิกตามหลักสูตรที่
เลือก ส่งไฟล์ประกอบการอบรมต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือรับรอง หนังสืออนุญาตจากผูบ้ ริหาร/หน่วยงาน รายงานผลการลงทะเบียนและผลการ
อบรม
Course Module ประกอบด้วย ระบบจัดการหลักสูตร ทาหน้าทีใ่ นการเพิม่ /ปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของ
หลักสูตร ได้แก่ ชือ่ หลักสูตร ชือ่ วิทยากร ระยะเวลาในการอบรม จานวนที่รบั ค่าใช้จ่ายในการอบรมและรายละเอียดอื่น ๆ ทีจ่ าเป็น
ความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญได้ผล
การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบดังนี้
ตาราง 1 ผลวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายการ
ค่าเฉลี่ย
SD
ความเหมาะสมของจานวนองค์ประกอบระบบสารสนเทศ
4.0
1.00
ความเหมาะสมขององค์ประกอบกับขอบเขตของระบบสารสนเทศ
3.8
0.84
ความเหมาะสมของระบบจัดการหลักสูตร
4.6
0.98
ความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลการลงทะเบียน
4.0
1.00
ความเหมาะสมของระบบจัดการข้อมูลผูส้ มัครอบรม
4.2
0.84
ความเหมาะสมของระบบจัดการผลการอบรม
5.0
0.00
ความเหมาะสมของระบบจัดการเนื้อหาเว็บ
4.6
0.50
ความเหมาะสมของระบบสมาชิก
4.8
0.50
ความเหมาะสมของระบบลงทะเบียนอบรม
4.6
0.90
4.40
รวม
0.82
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จากตาราง 1 พบว่าผลประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.40, SD = 0.82)

ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มคี ุณภาพ
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามองค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึกอบรม
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญได้ผลการประเมินคุณภาพของระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ดังนี้
ตาราง 2 ผลวิเคราะห์คุณภาพระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
รายการ
ค่าเฉลี่ย
SD
4.47
0.84
1. ด้านรู ปแบบการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ
4.67
0.71
2. ด้านเทคนิค
4.31
0.95
3. ด้านการออกแบบ
4.42
0.94
4. ส่วนของการนาทาง
4.85
0.60
5. การควบคุม
4.61
0.61
6. ภาษา
5.00
0.00
7. ความเข้ากันได้
4.48
0.94
8. การป้ องกันและแก้ไขข้อผิดพลาด
4.67
0.68
9. ด้านความปลอดภัย
4.58
0.80
รวม
จากตาราง 2 พบว่าผลประเมินคุณภาพของเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.58, SD = 0.80)
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ ช้งานทีม่ ตี ่อเว็บไซต์ระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดย
สอบถามจากผูส้ มัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จานวน 30 คนได้ดงั นี้
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ตาราง 3 ผลวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายการ
ค่าเฉลี่ย
SD
ขอบเขตของเนื้อหาข้อมูลสารสนเทศ
4.86
0.35
ความถูกต้องของเนื้อหาทีน่ าเสนอแต่ล่ะรายการ
4.66
0.72
แหล่งทีม่ าของข้อมูลสารสนเทศ
4.79
0.49
ความครอบคลุมประเด็นทีส่ าคัญ
4.41
0.82
ความสะดวกในการสืบค้น
4.69
0.66
ความเหมาะสมของรูปแบบการสืบค้นในแต่ละรายการ
4.31
0.76
ลาดับขันตอนในการสื
้
บค้นมีความเหมาะสมและสะดวก
5.00
0.00
ความรวดเร็วของเวลาทีใ่ ช้ในการสืบค้น
4.59
0.68
สามารถนาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชารายสาระได้
4.72
0.70
เนื้อหาน่าสนใจในการเรียนรู้
4.72
0.70
สามารถนาไปใช้อา้ งอิง
4.10
1.01
รวม
4.62
0.71
จากตาราง 3 พบว่าความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( X = 4.62, SD = 0.71)
การอภิ ปรายและสรุปผล
สรุปผลการวิจยั
1) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความเหมาะสมขององค์ประกอบภาพภาพรวมอยูใ่ นอยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด ( X = 4.40, SD = 0.82)
2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพโดยภาพรวมมีค่าเฉลีย่ การประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.58 ,SD = 0.80)
3) ผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการฝึกอบรม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.62,SD =
0.71)
อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มรี ูปแบบที่เหมาะสมต่อการใช้งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ แก้ไขปญั หาระบบสารสนเทศเดิมซึ่งอาจทาให้การจัดการอบรมมีการบริหารจัดการล่าช้า เกิดความผิดพลาด
และจัดการอบรมได้ไ ม่ เต็มประสิท ธิภ าพ ปญั หาเหล่ านี้ ส ามารถแก้ไ ขได้โ ดยการพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึ ก อบรมผ่านเครือ ข่าย
อินเทอร์เน็ตซึง่ จะช่วยให้ผบู้ ริหารและทีมฝึกอบรมนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผูว้ จิ ยั จึงมุง่ อภิปรายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากการวิจยั การพัฒนาระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใน
ประเด็นทีน่ ่าสนใจดังนี้
1) ระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยแก้ปญั หาระบบสารสนเทศเดิมทีไ่ ม่ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้และไม่ทนั ต่อการนาไปใช้ ซึ่งมีการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยความร่วมมือจากผูเ้ ชี่ยวชาญด้านความเหมาะสมของ
องค์ประกอบระบบสารสนเทศการฝึ กอบรมผ่านเครือข่ายอิน เทอร์เน็ ต ให้ความอนุ เคราะห์พจิ ารณาความเหมาะสมและ
คาแนะนาเพื่อให้ปรับปรุงระบบ เป็ น ลักษณะของระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสามารถนามาใช้ในการบริหารจัดการ วาง
แผนการปฏิบตั งิ านการจัดกิจกรรมฝึกอบรมได้
2) ระบบสารสนเทศการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าเป็ นระบบทีม่ ี
คุณภาพอยู่ในระดับมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรพิ ร พิมพะนิตย์ [3] ซึ่งกล่าวว่า การพัฒนาการจัดระบบฐานข้อมูล
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด มีประโยชน์ต่อการ
บริหารงานเป็นอย่างมาก และสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
เพื่อนคู่คดิ สาหรับครู ภายใต้วตั ถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คดิ สาหรับครูสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้มคี ุณภาพให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับ
การอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือครูสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทีส่ มัครเข้าอบรม
ในรุ่นทีก่ าหนด จานวน 30 คน คัดเลือกแบบเจาะจง จากความรูพ้ น้ื ฐานของผูส้ มัครเข้าอบรม เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรการอบรม 2) แบบประเมิน
คุณภาพหลักสูตร 3) แบบวัดความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเป็ นสถิตพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test แบบ dependent samples
ผลการวิจยั จากการอบรมผูเ้ ข้ารับการอบรม จานวน 30 คน พบว่า 1) หลักสูตรอบรมที่พฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพในระดับมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.39, และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.31) 2) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการสร้างงานนาเสนอ ของการศึกษาในหลักสูตรอบรมโดยมีคะแนนหลังการ
อบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรมระดับมากที่สุด (ค่าเฉลีย่ = 4.63,
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45)
KEYWORDS: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, Samsungs Galaxy Tab 10.1, การพัฒนาหลักสูตรอบรม

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. บทนา
นโยบายของคณะรัฐมนตรีรฐั บาลชุดนายกรัฐมนตรียงิ่ ลักษณ์ ชินวัตร มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาประเทศไทยพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นาประเทศไทยสู่
ความปรองดองสมานฉันท์ นาประเทศไทยสู่การเป็ นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยกาหนดนโยบายเป็ น 2ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนทีจ่ ะ
ดาเนินการในปี แรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปี นโยบายเร่งด่วนอย่างหนึ่งของรัฐบาลทีม่ คี วามสาคัญต่อการศึกษาก็คอื การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน เริม่ ในโรงเรียนนาร่องแก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2555 ทัง้ ยังสอดคล้องกับนโยบายการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในการศึกษา โดยจะพัฒนาคุณภาพการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทางการศึกษา ทัง้ ยังพัฒนาบุ คลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนาไปพัฒนาการศึกษาด้วย [5]
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็ นสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยการนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางการผลิต เผยแพร่ความรูแ้ ละทักษะ นอกจากนัน้ ยัง
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิน่ ควบคู่กนั ไปด้วย โดยนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาในปจั จุบนั เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการแจกแท็บเล็ตให้แก่นกั เรียน ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นความสาคัญว่า บุคลากรทางการศึกษาจาเป็ น ต้องมี
ความรูด้ ว้ ย จึงได้มกี ารให้บริการจัดอบรมแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาให้กบั ทัง้ ครูและนักเรียนด้วย [2]
ปจั จุบนั ซึง่ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ ( Learning Society ) นัน้ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจะมีบทบาทสาคัญค่อนข้างมากต่อการนามาใช้ใน
การพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนในสังคมยุคใหม่ในปจั จุบนั ทีส่ ่อื การศึกษาประเภท “คอมพิวเตอร์ ( Computer )”จะมีอทิ ธิพลค่อนข้างสูงใน
ศักยภาพการปรับใช้ดงั กล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิง่ การศึกษาไทยตามนโยบายการแจกแท็บเล็ตเพื่อเด็กนักเรียนในปจั จุบนั โดยมุ่งเน้นให้กลุ่มนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ตามโครงการ One Tablet PC Per Child ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายรัฐบาลทีแ่ ถลงไว้นนั ้ เป็ นการสร้างมิตใิ หม่ของการศึกษาไทยใน
การเข้าถึงการปรับใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคปฏิรปู การศึกษาทศวรรษทีส่ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตั ทิ ่ี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ [1]
ในขณะเดียวกัน คณะกรรมมาธิก ารการสื่อสารและโทรคมนาคมสภาผู้แทนราษฎร ได้จดั สัมมนาศักยภาพด้านไอซีทีของผู้นาท้องถิ่นให้ก ับ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูในจังหวัดมหาสารคาม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในวันที่ 1-2 เมษายน 2555 รวมจานวน 180 คน จากการ
สอบถามข้อคิดเห็นในด้านสภาพปญั หาและความห่วงใยต่อการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ผูบ้ ริหาร
และครูทเ่ี ข้าร่วมสัมมนาเห็นว่าครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ยังขาดความรู้และทักษะในด้านไอซีที ไม่มปี ระสบการณ์ในการออกแบบการเรียนรู้ โดยใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นสื่อ ไม่มคี วามรู้และทักษะในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยได้ข้อเสนอแนะสาหรับดาเนินการ คือ จัดอบร มให้ครูมี
ความรูแ้ ละทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างงานนาเสนอด้วย Samsung Galaxy Tab 10.1 โดยผูว้ จิ ยั คาดหวังว่าหลักสูตรอบรมนี้จะสามารถนามาใช้เป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาครูเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียนและเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ สาหรับครูสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ให้มคี ุณภาพให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูห้ ลักสูตรอบรมที่พฒ
ั นาขึน้
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

2. วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ ครูสงั กัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ทีส่ มัครเข้าอบรม ในวันที่ 19-20 เมษายน 2555
คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑ์คอื เป็ นผูส้ มัครเข้าร่วมการอบรมทีม่ พี น้ื ฐานการใช้คอมพิวเตอร์ จานวน 30 คน
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1) หลักสูตรอบรม 2) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม 3) แบบวัดความรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test และได้กาหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตร ระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคิรท์ ดังนี้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า พึงพอใจมากทีส่ ุด
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า พึงพอใจมาก
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า พึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า พึงพอใจน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของคุณภาพหลักสูตรและระดับความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรม ในงานศึกษานี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00
4. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั
4.1 ขัน้ วิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการดังนี้
4.1.1 ศึกษาหลักสูตรอบรมรูปแบบต่างๆ
4.1.2 ศึกษาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Samsung Galaxy Tab 10.1 วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการใช้ Samsung Galaxy Tab 10.1
4.1.3 วิเคราะห์แหล่งข้อมูล กาหนดแหล่งข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการออกแบบหลักสูตรอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ แบบ
์
ประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรม แบบประเมินความพึงพอใจ
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4.1.4 ศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม ปญั หาหรือความรู้พน้ื ฐานของผูเ้ ข้าอบรมเพื่อนามาประกอบกับการพัฒนาหลักสูตรอบรม
4.2 ขัน้ การออกแบบ ดาเนินการออกแบบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้วย หลักสูตรอบรม แบบประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
อบรม แบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้ารับการอบรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรู้ พร้อมทัง้
์
4.3 ขัน้ การพัฒนา ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
4.4 ขัน้ การทดลองใช้ นาเครื่องมือทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างตามแบบแผนการทดลอง เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องที่
ได้จากการทดลอง
4.5 ขัน้ ประเมินผล นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดลองไปวิเคราะห์ค่าทางสถิตแิ ละสรุปผลการทดลอง เขียนรายงานผลการวิจยั

3. ผลการวิ จยั
1. ผลการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดประสงค์หลักสูตร
เพื่อพัฒนาครูทส่ี มัครเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ สาหรับครู
ให้มคี ุณภาพ และสามารถนาไปใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไปได้
1.2 การดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคเพื่อนคู่คดิ สาหรับครู
ผูว้ จิ ยั ได้ออกแบบเป็ นคู่มอื ประกอบการอบรม โดยมีเนื้อหา จานวน 4 หน่วย ดังนี้
หน่วยที่ 1 ความรู้พน้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของแท็บเล็ต
หน่วยที่ 3 วิธกี ารใช้งาน
หน่วยที่ 4 การใช้งานแอพพลิเคชัน่

ภาพที่ 1 : โครงสร้างของหลักสูตรอบรม

ภาพที่ 2 : องค์ประกอบของหลักสูตรอบรม
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ประชากรในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ น
ครูสงั กัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ทีส่ มัครเข้ารับการอบรมตามความพึงพอใจในรุ่นทีเ่ ปิ ดรับสมัคร ในระยะเวลาที่
กาหนด โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cedrmu.com คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยคัดเลือกตามลาดับผูส้ มัครทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามที่
กาหนด จานวน 30 คน
การดาเนินการวิจยั ได้ดาเนินการโดยการจัดอบรมตามหลักสูตรทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ตามกระบวนการของ ADDIE Model ในวันที่ 19-20
เมษายน 2555 เป็ นจานวน 2 วัน โดยใช้เวลาในการอบรม 12 ชัวโมง
่
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากสิน้ สุดการทดลอง โดยวิเคราะห์ความรูแ้ ละความเข้าใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
ด้วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนการอบรมและคะแนนจากการทา
แบบทดสอบหลังการอบรมของผูเ้ ข้ารับการอบรม วิเคราะห์คุณภาพของหลักสูตรอบรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จากแบบประเมินผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อกระบวนการฝึกอบรม
1.3 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคเพื่อน
คู่คดิ สาหรับครู สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน เพื่อประเมินคุณภาพ ผลการประเมินแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายการประเมิ น
S.D.
ระดับ
X
ประเด็นการประเมิ น : ด้านการจัดการฝึ กอบรม
3.63
0.55
มาก
1. การอบรมมีการจัดสถานทีไ่ ด้เหมาะสมกับหลักสูตร
3.81
0.71
มาก
2. การอบรมมีการกาหนดเวลาได้เหมาะสมกับหลักสูตร
3.73
0.84
มาก
3. การอบรมมีการจัดให้มอี ุปกรณ์ / เครื่องมือให้เหมาะสม
3.69
0.28
มาก
4. ในการอบรมมีเอกสารประกอบการอบรมทีม่ เี นื้อหาครบถ้วนสอดคล้องกับการบรรยาย
3.81
0.55
มาก
ประเด็นการประเมิ น : ด้านหลักสูตรอบรม
4.29
0.55
มาก
1. เนื้อหาของหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.63
0.38
มากทีส่ ุด
2. ในหลักสูตรอบรมได้นาหลักทฤษฎีมาใช้
3.69
0.39
มาก
3. เนื้อหาการอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของ การสร้างงานนาเสนอ
4.39
0.42
มาก
4. เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะทางด้านการสร้างงานนาเสนอ
4.40
0.46
มาก
ประเด็นการประเมิ น : ด้านรูปแบบการอบรม
4.20
0.42
มาก
1. การอบรมได้นารูปแบบทฤษฎีต่างๆมาใช้
3.71
0.36
มาก
2. การอบรมวิทยากรใช้ส่อื การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร
3.92
0.35
มาก
3. การอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
4.51
0.44
มาก
4. การอบรมมีเนื้อหาหลักสูตรอบรมและการบรรยายสัมพันธ์กบั เวลาการอบรม
4.49
0.58
มาก
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวัดประเมิ นผลการอบรม
4.14
0.51
มาก
1. การประเมินผลการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3.83
0.39
มาก
2. การประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรอบรม
4.73
0.44
มากทีส่ ุด
3. ขัน้ ตอนของเกณฑ์ในการประเมินผลมีความชัดเจน
3.81
0.36
มาก
4. การประเมินผลทีม่ แี บบทดสอบทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
3.72
0.46
มาก
เฉลี่ยรวม
4.11
0.38
มาก
จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก ( X = 4.11, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึง
ระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.69 - 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.28 – 0.58)
2. ผลการศึกษาการทดลองใช้หลักสูตร
2.1 ด้านความรู้
ผูว้ จิ ยั ทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ ก่อนและหลังการอบรม โดยทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ จานวน 30 ข้อ ผลการวิเคราะห์
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครู
เวลา
จานวน
S.D.
ค่า t
Sig.
X
ก่อนอบรม
30
14.28
4.38
9.72*
.0000
หลังอบรม
30
22.21
4.09
จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังเรียนของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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2.2 ด้านความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้าร่วมอบรม
รายการประเมิ น
SD.
ระดับ
X
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวิ ทยากร
4.62
0.38
มากที่สุด
1. การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากรมีความชัดเจน
4.73
0.85
มากทีส่ ุด
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหาอบรม
4.80
0.31
มากทีส่ ุด
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
4.31
0.75
มาก
4. การใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้
4.26
0.66
มาก
5. ความเป็ นกันเองของวิทยากร
4.71
0.34
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความรู้ความเข้าใจ
4.42
0.13
มาก
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม
4.38
0.56
มาก
2. การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4.52
0.57
มากทีส่ ุด
3. ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลของ Samsung GalaxyTab10.1
4.29
0.51
มาก
4. ความง่ายต่อการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของ Samsung GalaxyTab 10.1
4.51
0.38
มากทีส่ ุด
ประเด็นการประเมิ น : ด้านสถานที่ /ระยะเวลา
4.43
0.45
มาก
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม
3.99
0.82
มาก
2. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม
4.71
0.51
มากทีส่ ุด
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม
4.69
0.71
มากทีส่ ุด
รวมเฉลี่ย
4.52
0.29
มากที่สุด
จากตาราง 3 ครูทเ่ี ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการอบรมในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.52, S.D. = 0.29) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.99 - 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.13 – 0.85

4. สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า การอบรมการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการของ ADDIE Model
โดยกาหนดระยะเวลาอบรม 2 วัน ทัง้ หมด 30 คน มีผเู้ ข้ารับการอบรมทีส่ มัครผ่านเว็บไซต์ http://www.cedrmu.com จากผลการอบรมพบว่า ผูเ้ ข้ารับการ
อบรมมีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถใช้งาน Samsung Galaxy Tab 10.1 ได้อย่างมีคุณภาพ และมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรอบรม ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ผูว้ จิ ยั ได้เน้นกระบวนการดูแลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ

1189

ภาพที่ 3 : ภาพการให้คาแนะนาระหว่างการอบรม
เมื่อนาไปทดลองใช้พบว่า ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีความพึง
พอใจในระดับมากทีส่ ุด ทีเ่ ป็ นเช่นนี้เพราะในการดาเนินการพัฒนาผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาสภาพปญั หาและความต้องการในการจัดการอบรมส่งเสริมจากสภาพจริง
และในการจัดทาหลักสูตรผูว้ จิ ยั ได้ไห้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบเพื่อให้หลักสูตรตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับบริบทของครู จึงส่งผลให้ผลการวิจยั
เป็ นไปตามจุดประสงค์ทก่ี าหนด สอดคล้องกับการวิจยั ของ ประมุข กอปรสิรพิ ฒ
ั น์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ให้ทาการวิจยั เพื่อสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมครู
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 การทดลองใช้หลักสูตรกับครูจานวน 40 คน เป็ นเวลา 4 วัน ผลการศึกษา พบว่า มีการใช้หลักสูตรที่
เหมาะสม จากผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทัง้ 4 ด้านของหลักสูตร ได้แก่ ด้านเอกสาร ด้านเครื่องมือผูใ้ ห้การฝึกอบรม ด้านแผนการฝึก อบรม
ภาคปฏิบตั ิ และด้านรายละเอียดของคู่มอื การฝึกอบรม มีภาพรวมอยู่ในระดับสูง
ส่วนผลการนาหลักสูตรไปใช้ พบว่า ผลสัมฤทธิของการฝึ
กอบรมผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด ความคิดเห็นจากวิทยากรและผูเ้ ข้ารับการอบรมอยู่ใน
์
ระดับสูง และผลประเมินความคิดเห็นของผูเ้ ข้าอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วีระศักดิ ์ บุญอินทร์
(2552 : บทคัดย่อ) ได้ให้ทาการวิจยั พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ และทดสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ จานวน 15 คน ผลการวิจยั
พบว่าหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพอิสระเรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 85.30/81.78 โดยค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ
85.30 ซึง่ แบ่งเป็ นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ขิ ณะฝึกอบรมในแต่ละหน่วยดังนี้ ในหน่วยที่ 1 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67 ในหน่วยที่
2 ได้ประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 86.67 และทางปฏิบตั เิ ท่ากับ 85.83 ในหน่วยที่ 3 ได้ค่าประสิทธิภาพทางทฤษฎีเท่ากับ 84.00 และทางปฏิบตั เิ ท่ากับ
85.00 ในหน่วยที่ 4 ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33 ภายหลังเสร็จสิน้ การฝึกอบรมได้ค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 81.78 และการศึกษาความคิดเห็น
เกีย่ วกับหลักสูตรหลังการฝึกอบรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการฝึกอบรมในระดับมาก(ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31) สรุปได้วา่ หลักสูตรฝึกอบรม
อาชีพอิสระเรื่อง การทา ผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ฝึกอบรมบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจฝึกอบรมอาชีพอิสระ
เรื่อง การทาผลิตภัณฑ์จากปูนปลาสเตอร์ให้เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความเข้าใจ ดียงิ่ ขึน้

5. กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และ ผศ.ดร.ธวัช อารีราษฎร์ ทีช่ ่วยให้คาปรึกษาและแนะนาการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1)พัฒนาหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอบรม
กลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต 2)ศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมระหว่างก่อนและหลัง
การใช้หลักสูตร และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรื่อง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต
ทีพ่ ฒ
ั นาขึ้น ประชากร ได้แก่ ครู
บุคคลากรทาการศึกษาและบุคคลทัวไปที
่ ส่ นใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ จานวน 5,095
คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบวิธเี จาะจง จานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)หลักสูตรอบรม การใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต 2)แบบ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร 3)แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ t-test
ผลการวิจยั พบว่าหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย จุดประสงค์การฝึกอบรม แนวทางการดาเนินการอบรมโดยใช้
เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD สือ่ และคู่มอื การวัดและประเมินผล ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน พบว่า หลักสูตรมีคุณภาพโดยรวมในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.52 , S.D. = 0.10)
ผลการทดลองใช้หลักสูต ร พบว่าครูมคี ะแนนเฉลี่ย หลังการอบรม แตกต่ างจากคะแนนเฉลี่ย ก่อนการอบรมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และครูมคี วามพึงพอใจต่อหลักสูตรในระดับมากทีส่ ุด ( x = 4.55, S.D. = 0.25)
KEYWORDS: คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต, การอบรม, เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD, การพัฒนาหลักสูตร
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

บทนา
นโยบายการศึกษาของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิน วัต ร นายกรัฐมนตรี แถลงต่ อ รัฐสภา วัน อังคาร ที่ 23
สิงหาคม 2554 [1] ได้กล่าวไว้ว่าการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนโดยเริม่ ดาเนินการในโรงเรียนนาร่องสาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่กบั การพัฒนาเนื้อหาสาระทีเ่ หมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต รวมทัง้ จัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาทีก่ าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งรัฐบาลมี
กลยุทธ์วธิ ดี าเนินการ[2] ดังนี้ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้มเี นื้อหาเหมาะสมเพื่อรองรับการเรียนการสอนโดย
ใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต พัฒนาทักษะครูและนักเรียนให้สามารถใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการแบ่งปนั ประสบการณ์ มีการออบแบบหน่ วยการเรียนรูท้ ช่ี ดั เจนและยืดหยุ่น ให้การสะท้อนผลต่อ
ผูเ้ รียนได้ดี
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สุวทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา กล่าวว่าเทคนิค STAD เป็ นกระบวนการ
เรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรูโ้ ดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนทีม่ คี วามสามารถต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ ซึ่ง
เป็ นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างทีช่ ดั เจน มีการทางานร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึง่ พา
อาศัย ซึ่ง กัน และกัน มีค วามรับผิด ชอบร่ ว มกัน ทัง้ ในส่ ว นตัว และส่ ว นรวม เพื่อ ให้ต นเองและสมาชิก ทุ ก คนในกลุ่ ม ประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
คอมพิว เตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนรู้ นับว่าเป็ น เทคโนโลยีใหม่กบั สังคมไทย เพื่อ การจัดการเรีย นการสอน เป็ น
อุปกรณ์ทส่ี ามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในหลายลักษณะ โดยสุรศักดิ ์ ปาเฮ [3] กล่าวว่าการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรูใ้ น 6 ลักษณะได้แก่ 1)สนองต่อความเป็ นเอกัตบุคคล (Individualization ) 2)
เป็ นสื่อทีก่ ่อให้เกิดการสร้างปฏิสมั พันธ์อย่างมีความหมาย (Meaningful Interactivity) 3) เกิดการแบ่งปนั ประสบการณ์(Shared
Experience) 4)มีการออกแบบหน่ วยการเรียนรูท้ ช่ี ดั เจนและยืดหยุ่น (Flexible and Clear Course Design) 5)ให้การสะท้อนผล
ต่อผูเ้ รียน/ผูใ้ ช้ได้ด(ี Learner Reflection) 6)สนองต่อคุณภาพด้านข้อมูลสารสนเทศ(Quality Information) และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ Becta ICT Research ทีพ่ บว่าการนาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาช่วยส่งเสริมการเรียนรูจ้ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
เรียนและผูเ้ รียนใน 6 ลักษณะ ได้แก่ 1)เพิม่ แรงจูงใจของผูเ้ รียน 2)มีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน 3)สนับสนุ น
์
ให้เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง 4)ส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้า 5)มีการเข้าถึงองค์ความรูน้ อกห้องเรียนอย่างกว้างขวาง 6)ส่งเสริมการ
เรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วมของผูเ้ รียน ซึง่ เหมาะอย่างยิง่ กับสังคมปจั จุบนั เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูอ้ กี ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนา
ทักษะครูให้มที กั ษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนับเป็ นปจั จัยทีส่ าคัญในการจัดการเรียนการสอน เพราะครูต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าถ่ายทอดความรู้ไปยังนักเรียน คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาอาจจะเป็ นเรื่องใหม่ในสังคมไทย เป็ นเรื่องใหม่ของ
โรงเรีย นและครู ดังนัน้ ความวิต กกังวลต่ างๆ จากครูผู้สอนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในด้านความรู้และทักษะของครูในการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา ทัง้ ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบารุงรักษา ซึ่งข้อกังวลเหล่านี้อาจเกิด
จากการทีค่ อมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็ นสิง่ ที่ใหม่ ครูขาดความมันใจในการใช้
่
งาน ขาดการบูรณาการร่วมกับเนื้อหาสาระวิชาอื่นๆ
เนื่องจากขาดองค์ความรู้เรื่องดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เพือ่ ความหลากหลายและการสร้างองค์ความรูใ้ หม่ เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้กบั
ผูเ้ ข้าร่วมอบรมได้เกิดการเรียนรูท้ ไ่ี ม่น่า เบื่อ ทัง้ นี้ผวู้ จิ ยั หวังว่า ผลจากการพัฒนาหลักสูตรอบรมนี้จะช่วยให้ครูมคี วามรู้ มีทกั ษะ
การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในการจัดการเรียนรู้ เพือ่ นาไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรอบรมเรือ่ งอื่นต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.เพือ่ พัฒนาหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ
STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต ให้มคี ุณภาพ
2. เพือ่ ศึกษาผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าอบรมระหว่างก่อนและหลังการใช้หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่
การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุม่ ร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต
3.เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมทีม่ ตี ่อหลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิคการอบรมการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1) ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากรทาการศึกษา ทีส่ นใจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การ
เรียนรู้ จานวน 5,095 คน คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบวิธเี จาะจง จานวน 30 คน
2) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้แก่ 1)หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การสร้างงานสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต
โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต 2)แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 3)
แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจ
3) สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t-test
ในการวิจยั ได้กาหนดการประเมินแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธขี องลิเคิรท์ ดังนี้
ค่าเฉลีย่
4.50 – 5.00
หมายความว่า
เหมาะสมมากทีส่ ุด
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
เหมาะสมน้อยทีส่ ุด
เกณฑ์เฉลีย่ ของระดับความคิดเห็นในงานวิจยั ในครัง้ นี้ ใช้ค่าเฉลีย่ ของคะแนนตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานไม่เกิน
1.00
4) ขัน้ ตอนการดาเนินการ
4.1) ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องและศึกษาความต้องการของผูเ้ ข้าอบรม ปญั หาหรือศักยภาพทางการ
เรียนของผูเ้ ข้าอบรม กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กาหนดแหล่งข้อมูลทีจ่ ะนามาใช้ในการออกแบบ หลักสูตรอบรมการใช้
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต
4.2) พัฒนาหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ
รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต พร้อมกับพัฒนาเครือ่ งมือต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร
2) แบบทดสอบวัดการเรียนรูท้ างการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ
4.3) นาหลักสูตรฝึกอบรมทีพ่ ฒ
ั นา แล้วไปปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
และนามาปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนา
4.4) หาคุณภาพเครือ่ งมือต่าง ๆ ได้แก่ 1) แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร 2) แบบทดสอบวัดการเรียนรู้
ทางการอบรม และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน
4.5) ปรับปรุงแก้ไขเครือ่ งมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
4.6) ทดลองนาร่อง (try-out) อบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่ม
ร่วมมือ รูปแบบ STAD
4.7) ประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่ม
ร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน
4.8) ปรับปรุงแก้ไขเหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ
รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต ตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
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4.9) ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง
4.10) วิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุปผล
ผลการวิ จยั
1) ผลการพัฒนาหลักสูตร
1.1 จุดประสงค์หลักสูตร
เพือ่ ให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ ทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ ผูเ้ ข้าอบรมสามารถ
สร้างงานสเปรดชีตด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้
1.2 จานวนผูเ้ ข้าอบรม 30 คน
1.3 ระยะเวลาในการอบรม 6 ชัวโมง
่
1.4 เนื้อหาการอบรม
หน่วยที่ 1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
หน่วยที่ 2 พืน้ ฐานการใช้งานแท็บเล็ต
หน่วยที่ 3 การใช้งานแอพพลิเคชัน
หน่วยที่ 4 การสร้างงานสเปรดชีต
หลักสูตรมีระยะเวลา 6 ชัวโมง
่ ประกอบไปด้วย 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
ระบบปฏิบตั กิ าร ประเภทวิวฒ
ั นาการของแท็บเล็ต หน่วยที่ 2 พืน้ ฐานการใช้งานแท็บเล็ตเบือ้ งต้น ส่วนประกอบ หน่วยที่ 3 แอพ
พลิเคชันด้านสือ่ การเรียนการสอน การใช้งานกล้อง และหน่วยที่ 4 การสร้างงานสเปรดชีต การสร้างเอกสารชีต การใช้สตู ร
คานวณ การจัดรูปแบบเอกสาร และการสร้างกราฟ โดยในหน่วยที่ 4 ดาเนินการอบรมโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมาการอบรม
แบบกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต
1.5 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินคุณภาพหลักสูตรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง การสร้างงานสเปรดชีต
โดยใช้เทคนิคการอบรมแบบแบบกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน
เพือ่ ประเมินคุณภาพ ผลการประเมินแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร
รายการประเมิ น
ประเด็นการประเมิ น : ด้านการจัดการฝึ กอบรม
1. การอบรมมีการจัดสถานทีไ่ ด้เหมาะสมกับหลักสูตร
2. การอบรมมีการกาหนดเวลาได้เหมาะสมกับหลักสูตร
3. การอบรมมีการจัดให้มอี ุปกรณ์ / เครือ่ งมือให้เหมาะสม
4. ในการอบรมมีเอกสารประกอบการอบรมทีม่ เี นื้อหาครบถ้วนสอดคล้อง
กับการบรรยาย
ประเด็นการประเมิ น : ด้านความเหมาะสมของเนื้ อหาหลักสูตร
อบรม
1. เนื้อหาของหลักสูตรอบรมในหัวข้อต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ในหลักสูตรอบรมได้นาหลักทฤษฎีมาใช้
3. เนื้อหาการอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมเห็นความสาคัญของ การ
ใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้
4. เนื้อหาการฝึกอบรมช่วยทาให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีทกั ษะการใช้
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X

S.D.

ระดับ

4.50
4.40
4.60
4.40

0.12
0.58
0.55
0.55

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด

4.40

0.55
มากที่สดุ

4.55

0.10
มากทีส่ ุด

4.40
4.40

0.55
0.55

มากทีส่ ุด

4.40

0.55

มาก

4.60

0.55

มากทีส่ ุด

รายการประเมิ น
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรู้
ประเด็นการประเมิ น : ด้านรูปแบบการอบรม
1. การอบรมได้นารูปแบบเทคนิคการอบรมมาใช้
2. การอบรมวิทยากรใช้สอ่ื การสอนสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร
3. การอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรอบรม
4. การอบรมมีเนื้อหาหลักสูตรอบรมและการบรรยายสัมพันธ์กบั เวลาการ
อบรม
ประเด็นการประเมิ น : ด้านวัดประเมิ นผลการอบรม
1. การประเมินผลการอบรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. การประเมินผลสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรอบรม
3. ขัน้ ตอนของเกณฑ์ในการประเมินผลมีความชัดเจน
4. การประเมินผลทีม่ แี บบทดสอบทีส่ อดคล้องกับหลักสูตร
เฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ

4.55
4.80
4.60
4.40

0.19
0.45
0.55
0.55

มากที่สดุ
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด

4.60
4.50

0.55
0.12

4.60
4.40
4.60
4.60
4.52

0.55
0.55
0.55
0.55
0.10

มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ

จากตารางที่ 1 ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.52, S.D. = 0.10) เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.40 - 4.80 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.45 – 0.58
2) ผลการศึกษาการทดลองใช้หลักสูตร
2.1) ด้านความรู้
ผูว้ จิ ยั ทดสอบความรูผ้ เู้ ข้ารับการอบรมทัง้ ก่อนและหลังการอบรม โดยทดสอบด้วยแบบสอบวัดความรู้
จานวน 30 ข้อ ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม
เวลา
จานวน
ค่า t
Sig.
S.D.
X
ก่อนเรียน
30
15.80 2.12
26.15* .000
หลังเรียน
30
25.60 1.25
จากตารางที่ 2 จากการทดสอบคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม พบว่า คะแนนทดสอบหลังการ
อบรมสูงกว่าคะแนนก่อนการอบรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2.2) ด้านความพึงพอใจ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการอบรม
ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจของครูทเ่ี ข้ารับการอบรม
รายการประเมิ น
ด้านวิ ทยากร
1. การถ่ายทอดความรูข้ องวิทยากรมีความชัดเจน
2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3. มีความครบถ้วนของเนื้อหาในการฝึกอบรม
4. การใช้เวลาตามทีก่ าหนดไว้
5. การตอบคาถามของวิทยากร
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความเหมาะสมของเนื้อหาในการอบรม
2. ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับแท็บเล็ต
3. การปรับแต่งและการใช้งานทัวไป
่
4. การใช้งานกล้องถ่ายภาพ
5. การใช้แอพพลิเคชันด้
่ านการเรียนการสอน
6. การใช้งานสเปรดชีตจัดการเอกสาร
7. การใช้ฟงั ชันในการสร้
่
างเอกสารสเปรดชีต
8. การสร้างสร้างกราฟและการตกแต่งเอกสารสเปรดชีต
ด้านสถานที่ระยะเวลา
1. ความเหมาะสมระยะเวลาในการอบรม
2. ด้านความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรม
3. ความเหมาะสมของสถานทีใ่ นการจัดการอบรม
รวมเฉลี่ย

4.62
4.90
4.63
4.33
4.50
4.82
4.50

SD.
0.28
0.32
0.52
0.71
0.65
0.38
0.16

4.50
4.50
4.50
4.27
4.57
4.60
4.47
4.63
4.53

0.73
0.57
0.51
0.60
0.57
0.62
0.50
0.35
0.38

4.10
4.67
4.70
4.50

0.80
0.55
0.58
0.57

X

ระดับ
มากที่สดุ
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มาก
มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ
มาก
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากที่สดุ

จากตาราง 3 ครูทเ่ี ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.50, S.D. = 0.57) เมือ่
พิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากถึงระดับมากทีส่ ุดโดยค่าเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 4.10 - 4.80 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง
0.31 – 0.71
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั พบว่า หลักสูตรอบรม การใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพือ่ การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค การอบรมกลุ่มร่วมมือ
รูปแบบ STAD เรือ่ ง การสร้างสเปรดชีตด้วยแท็บเล็ต เป็นหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เมือ่ นาไปทดลองใช้พบว่า ครูผเู้ ข้ารับการอบรมมี
คะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการอบรมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญและมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุด ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
ขันตอนการพั
้
ฒนาหลักสูตรผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาตามรูปแบบ ADDIE Model ซึง่ เป็นแนวคิดทีใ่ ช้ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่
สามารถนามาดาเนินการได้เป็นอย่างดีเพราะมีขนั ้ ตอนการดาเนินการทีแ่ น่ชดั และเป็นลาดับการดาเนินการทีน่ ามาปฏิบตั ไิ ด้จริง
ดังนี้ ขันวิ
้ เคราะห์ (Analysis) ขัน้ การออกแบบ (Design) ขัน้ การพัฒนา (Development) ขัน้ การทดลองใช้ (Implementation)
และขันการประเมิ
้
นผล (Evaluation) สอดคล้องกับการวิจยั ของ เดือนเพ็ญ ภานุรกั ษณ์(2553 : 81-83) ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ คือครู
โรงเรียนต้นแบบทีผ่ ่านการอบรมคอมพิวเตอร์พน้ื ฐานในปีท่ี 1 ของโครงการศูนย์ทางไกล ทีน่ าเอารูปแบบ ADDIE Model ไปใช้ใน
การ 1)พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พบว่าช่วยให้เกิด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทม่ี คี ุณภาพมากทีส่ ุด และผูเ้ ข้าอบรมมีความพึงพอใจ
ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับมากทีส่ ุด อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เทคนิคการอบรมกลุ่มร่วมมือ รูปแบบ STAD ช่วยให้ผอู้ บรมเกิด
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ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปญั หา และคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ ให้ทุกคนได้มสี ่วนร่วมใน
กิจกรรมกลุ่ม สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สนิท ตีเมืองซ้าย(2552) การเรียนรูร้ ว่ มกันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้
เทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ์ (STAD) บนระบบมูเดิล (Moodle) ดาเนินการวิจยั ตามรูปแบบ ADDIE ประกอบด้วย 5
ขันตอนคื
้
อ การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้งาน และการประเมินผล โดยทีโ่ มดูลการเรียนรูร้ ่วมกันทีส่ ร้าง
ขึน้ ประกอบด้วย การจัดการข้อมูลผูเ้ รียน การจัดกลุ่มผูเ้ รียน การติดต่อสือ่ สาร การช่วยเหลือผูเ้ รียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การรายงานความคืบหน้า แฟ้มสะสมงาน แหล่งเรียนรู้ การทดสอบ การประเมินผลการเรียนและการรายงานผลการเรียน
ผลการวิจยั ปรากฏว่า ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูเ้ ชีย่ วชาญอยู่ในเกณฑ์ระดับเหมาะสมมาก และความพึงพอใจของ
ผูเ้ รียนอยูร่ ะดับพึงพอใจมากทีส่ ุด
ดังนัน้ จากผลการวิจยั และผลทีไ่ ด้อภิปรายแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรอบรมทีใ่ ช้ขนตอนการพั
ั้
ฒนาตามรูปแบบ
ADDIE Model และการใช้เทคนิคการอบรมแบบสถานการณ์ปญั หานัน้ สามารถกระตุน้ ให้ผอู้ บรมได้เกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะและ
เจตคติอย่างแท้จริง
กิ ตติ กรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ และ ผศ.ดร.ธวัช อารีราษฎร์ทช่ี ่วยให้คาปรึกษาและแนะนาการทาวิจยั ในครัง้ นี้
ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาทีส่ นับสนุนสถานทีแ่ ละบุคลากรร่วมดาเนินการวิจยั อันได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ขอขอบคุณผูบ้ ริหารของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และโรงเรียนที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและติดตามผลการอบรม ให้การอบรมดาเนินบรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เอกสารอ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]
[4]

[5]
[6]

อรนุช กนกสิรริ ตั น์. คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา,
2554.
แผนการบริหาราชการแผ่นดิน. แผนการบริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาล นางสาวยิ่ งลักษณ์ ชิ นวัตร
นายกรัฐมนตรี). กรุงเทพมหานคร : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554.
สุรศักดิ ์ ปาเฮ. แท็บเล็ตเพือ่ การศึกษา:โอกาสและความท้าทาย.สืบค้นข้อมูลจาก http://www.kan1.go.th/tablet-foreducation.pdf (7 เมษายน 2555)
เดือนเพ็ญ ภานุรกั ษณ์. การพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์ในโครงการศูนย์ทางไกลเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
ชนบทในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553.
สนิท ตีเมืองซ้าย. การเรียนรู้ร่วมกันผ่านเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ โดยใช้เทคนิ คการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) บน
ระบบมูเดิ ล (Moodle) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,2552
สุวทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. 20 วิ ธีการจัดการเรียนรู้ : เพือ่ พัฒนาความรูแ้ ละทักษะ. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์,2550
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ผลการจัดการเรียนรู้รายวิ ชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network
The Effects of Interactive Entitled Introduction Information Technology
by Ning Social Network.
ชเนตตี พิมพ์สวรรค์**
Chanettee Pimsawan
Faculty of Information Technology, Rajabhat Maha Sara Kham University
บทคัดย่อ
การจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ นัน้ สามารถส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
ความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ในปจั จุบนั
นักศึกษาจาเป็นต้องรอบรู้ และทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมและเทคโนโลยี ดังนัน้ จึงมีการพัฒนาและ
เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โปรแกรม Ning Social Network เป็นสื่อการเรียนประเภทหนึ่งทีใ่ ช้เพิม่ ความสามารถในการเรียนรู้
งานวิจยั ครัง้ นี้จงึ มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลัก
สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social
Network 3) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน 4)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network รายวิชาหลัก
สาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร การวิจยั ครัง้ นี้ได้ดาเนินการ
จัดการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 30 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
แผนการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ งระบบ
สารสนเทศในองค์กร, กิจกรรมการเรียนรู้ Ning Social Network, แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน
ทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้ สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ สถิติ t-test
ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง
ระบบสารสนเทศในองค์กร มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 77.69/76.54
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
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สารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network มีค่าเท่ากับ
0.6247
3. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network รายวิชาหลักสาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ในรายวิชาหลักสาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
** อาจารย์ประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยสรุป การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้โปรแกรม Ning Social Network เรือ่ งระบบสารสนเทศ
ในองค์กร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม ทาให้นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแตกต่างกัน
และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ดังนัน้ จึงสมควรสนับสนุนให้นาโปรแกรมดังกล่าวไปใช้จดั การเรียนการ
สอนเพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุตามจุดประสงค์ของรายวิชาต่อไป
คาสาคัญ : 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-ratingscale 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.
บทนา
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแนวทางการปฎิรปู การศึกษาและแนวการจัดการศึกษาใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักราช 2545 ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมี
ความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้รบั การพัฒนาตามศักยภาพ อย่างเต็ม
ความสามารถ การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน การ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมและกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ น
ความรู้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อยกระดับความรู้ การสร้างความรูใ้ หม่ การประยุกต์ใช้ความรู้ เป็น
วิธกี ารหนึ่งในการเพิม่ ศักยภาพของการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้มากขึน้ ดังนัน้ การจัดการความรูจ้ ะประสบ
ผลสาเร็จได้จะต้องใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมเป็นเครือ่ งมือช่วยในการจัดการความรู้ เทคโนโลยีเว็บ 2.0 นับ
ได้ว่าสามารถเป็ นเครือ่ งมือทีส่ าคัญของการสื่อสารในยุคปจั จุบนั ซึง่ กาลังเป็ นทีน่ ิยมมากสาหรับผูเ้ รียนใน
ระดับอุดมศึกษา การใช้ Social Network จึงสามารถช่วยให้ผเู้ รียนสามารถแบ่งปนั ประสบการณ์ การ
นาเสนอผลงานได้อย่างเป็ นรูปธรรม ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานและการพัฒนาองค์ความรู้
ผ่านรูปแบบสังคมออนไลน์ จากหลักการดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า Ning Social Network จะช่วยเป็ น
เครือ่ งมือในการเผยแพร่องค์ความรูข้ องแต่ละบุคคล และสามารถนามาจัดการความรูข้ องตนเองได้เป็ น
อย่างดี ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทาการวิจยั เรือ่ งผลการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญทางเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยอาศัยเครือข่าย Ning Social Network เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิดทักษะทางสังคม ช่วยเหลือ
กันและกันในการจัดการเรียนรู้ และส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทีส่ งู ขึน้ อีกทัง้ ผลของการวิจยั ในครัง้ นี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาเป็ น
เครือ่ งมือในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network
3. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียน
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4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้ รียนจากการเรียน รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กรโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 1 คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 86 คน
2. กลุ่มตัวอย่างประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชนั ้ ปีท่ี 1 คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักสาคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 1/2554 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.1 แผนการจัดการแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 เรือ่ งระบบสารสนเทศในองค์กร
3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ Ning Social Network
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศหน่วยที่ 1 เรือ่ งระบบสารสนเทศในองค์กร เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จานวน 20
ข้อ
3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรู้
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิจยั
4.1 สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
4.2 สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบผลสัมฤทธิ ์ได้แก่ t-test (แบบ Dependent Samples)
4.3 การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
ผลการวิ จยั
1. ผลการเรียนรูข้ องนักศึกษาทีเ่ รียนด้วยผลการเรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาหลัก
สาคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เท่ากับ
77.69/76.54
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วย
ที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network มีค่าเท่ากับ 0.6247
หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่ว ยที่ 1 เรือ่ ง ระบบ
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สารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ทาให้นกั ศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิม่ ขึน้ หลังจากเรียนรู้ ร้อยละ 62.47
3. นักศึกษาทีเ่ รียนด้วยโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. นักศึกษาทีเ่ รียนโดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ในรายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.25 คะแนน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. จากผลการทดลองพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่ วยที่ 1 เรื่อง ระบบสารสนเทศในองค์กร มีประสิทธิเท่ากับ 77.69/76.54 สูงกว่าเกณฑ์ท่ตี งั ้ ไว้ คือ
75/75 ทัง้ นี้เนื่องมาจาก การเรียนรู่รวมกันจะช่วยให้ผเู้ รียนช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ร่วมกับ
กลุ่ม และร่วมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทาให้การเรียนมีความสนุ ก ได้รบั ความรูโ้ ดยทัวกั
่ น
เนื่อ งจากเทคนิค ที่ใช้ไ ด้ แก่ ร่ว มกันคิด ผู้เรียนในกลุ่มอาจเป็ นผู้แทนของกลุ่ มในการตอบค าถาม และ
คาตอบที่ตอบนัน้ จะเป็ นคาตอบของกลุ่ม ดังนัน้ จึงสมาชิกในกลุ่มจึงต้องรู้คาตอบของงานที่รบั มอบหมาย
ร่วมกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาวิจยั ในด้านการเรียนรู้
ร่วมกัน ผลพบว่า ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วย
ที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network มีค่าเท่ากับ 0.6247 หรือคิด
เป็นร้อยละ 62.47 แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยที่ 1
เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ทาให้นกั ศึกษามีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ ขึน้ จากก่อน
เรียน คิดเป็นร้อยละ 62.47 ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ศรีสมพร จันทะเพ็ญ (2549) พบว่าดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ทาให้นกั เรียนมีความก้าวหน้าเพิม่ ขึน้ เท่ากับ 0.73 ทัง้ นี้
อาจเป็ นเพราะการนา Ning Social Network มาประกอบการสอนนัน้ ทาให้นกั ศึกษาเกิดความรูส้ กึ
แปลก
ใหม่และเกิดความสนใจประกอบกับนักศึกษาสามารถทดลองและฝึกปฏิบตั ไิ ปพร้อมกับตัวอย่างทีป่ ระกอบ
ให้ เป็นรายบุคคล และสามารถควบคุมการเรียนได้ดว้ ยตนเอง ทาให้คะแนนหลังเรียนเพิม่ ขึน้ มากกว่า
ก่อนเรียนค่อนข้างสูง แสดงว่าแผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network มีประสิทธิภาพเป็นที่
น่าพอใจ
3. นักศึกษาทีม่ เี รียนโดยใช้ Ning Social Network เรือ่ งระบบสารสนเทศในองค์กร แล้วทา
ให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนเรียน ทัง้ นี้เนื่องมา จาก การเรียนรูร้ วมกันจะช่วยให้ผเู้ รียน
ช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดกลุ่มแบบคละความสามารถจะทาให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนอ่อนได้รบั ความรู้
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จากเพื่อนมากขึน้ นอกจากนี้การนาโปรแกรม Ning Social Network มาเป็ นเครื่องมือ ส่งผลให้ผเู้ รียน
ทุกคนได้มโี อกาสร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความรูข้ องตนเอง หรือการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ อีก
ทัง้ นาความรูท้ เ่ี พื่อนๆ อภิปราย มาใช้ต่อยอด ก็ส่งผลให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ทีศ่ กึ ษาวิจยั ในด้านการเรียนรูร้ ว่ มกัน ผล
พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนสูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญ
4. นักศึกษามีความพึงพอใจเมือ่ เรียนโดยใช้ Ning Social Network อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้
เนื่องมาจาก การทีไ่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกัน เป็ นการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้รว่ มกับกลุ่ม และร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น การอภิปราย ทาให้การเรียนมีความสนุก ได้รบั ความรูโ้ ดยทัวกั
่ น เนื่องจากเทคนิคทีใ่ ช้ ได้แก่
ร่วมกันคิด ผูเ้ รียนในกลุ่มอาจเป็ นผูแ้ ทนของกลุ่มในการตอบคาถาม และคาตอบทีต่ อบนัน้ จะเป็นคาตอบ
ของกลุ่ม ดังนัน้ สมาชิกในกลุ่มจึงต้องรูค้ าตอบของงานทีร่ บั มอบหมายร่วมกัน นอกจากนี้ กิจกรรมยังเปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนทุกๆ คน ได้มโี อกาสร่วมแสดงความคิดเห็น แสดงความรูข้ องตนเอง หรือการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆ ผ่าน Ning Social Network เป็นการส่งเสริมการอภิปรายของผูเ้ รียน ทาให้ผเู้ รียนรูส้ กึ ว่า
ตนเองมีคุณค่า วิทยา อารีราษฎร์ (2549) ทีศ่ กึ ษาวิจยั ในด้านการเรียนรูร้ ว่ มกัน ผลพบว่า ผูเ้ รียนมีความ
พึงพอใจในระดับมาก
ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
จากการศึกษา เรือ่ งผลการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาหลักสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยที่ 1 เรือ่ ง ระบบสารสนเทศในองค์กร โดยใช้เครือข่าย Ning Social Network ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
ก่อนการจัดการเรียนรู้ จะต้องอธิบายให้ผเู้ รียนทุกๆ คน เข้าใจในกระบวนการการเรียนรู้
ร่วมกัน เข้าใจบทบาทในกลุ่ม เพื่อสร้างจิตสานึกและ/หรือความตระหนักในหน้าทีภ่ ายในกลุ่ม นอกจากนี้
ควรอธิบายขัน้ ตอน วิธกี ารในกิจกรรมให้ผเู้ รียนเข้าในอย่างละเอียด
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การเรียนร่วมกันมีเทคนิคหลายวิธ ี ควรมีการวิจยั หาเทคนิคทีเ่ หมาะสมกับ
นักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาในแต่ละสาขามีความชอบ สไตล์ และมีคุณลักษณะที่
แตกต่างกัน
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THE DEVELOPMENT OF CROMONYM PRACTICE DRILLS WITH PICTURE
OF THE RHYME TO DEVELOPED SPEAKING SKILLS FOR KINDERGARTEN
GRADE II
Yaowanee Thongpan, Paisaln Worakham and Anek Sillapanilmaln
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Rajabhat Maha
Sarakham University, Maha Sarakham, 44000, Thailand

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
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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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การพัฒนากิ จกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิ ค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
The Development of Learning Activities by STAD technique with Computer Assistant
Instruction on Buddhism’s Special Days for Prathomsueksa 3 Students
ขวัญใจ จันทร์สม1 ดร.ภูษติ บุญทองเถิง2 และผศ.ดร.วิลนั จุมปาแฝด3
Kwanjai Chuaysom1 Dr.Poosit Boontongtherng2 Asst. Prof. Dr.wilun jumpaphad3
Najarn9@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 3 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้
เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 3) ศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้ เทคนิค STAD และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน
20 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึง่ ภายในห้องเรียนมีนกั เรียนทุกระดับ
สติปญั ญา ใช้เวลาในการทดลอง 10 ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ 2 ชัวโมง
่
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือ แผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จานวน 10 แผน บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จานวน 5 ตอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึง่ มีค่าอานาจจาแนก (B) ตัง้ แต่ .20 ถึง 1.00 มีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ
0.98 และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก รายข้อ (rxy) ตัง้ แต่ .37 ถึง .72
และมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ (α) เท่ากับ .83 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3
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เท่ากับ 83.18/82.67 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ 2) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 3) ดัชนี
ประสิทธิผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรูเ้ ท่ากับ 0.5873 หมายความว่า ผูเ้ รียนมีความ
ก้าวหน้าในการเรียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 58.73 และ 4) นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรือ่ งวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการวัดผลและประเมินผล
อยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเรียนการสอนสามารถ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ การได้ทางานเป็นกลุ่มและรายบุคคล ชอบวางแผนในการทางานร่วมกับ
เพื่อน เนื้อหาทีเ่ รียนไม่ยากเกินไป และการมีโอกาสตรวจสอบผลงานของตนเองและเพื่อน
คาสาคัญ : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู,้ เทคนิค STAD, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา, ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 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
บทนา
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวตั น์ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
และเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยด้วย จึงมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาของชาติ ซึง่ ถือเป็ นกลไกสาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ทดั เทียมกับนานา
ประเทศ จึงทาให้ประเทศไทยมีการเปลีย่ นแปลงหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 ทีม่ งุ่ เน้นความสาคัญทัง้ ด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มคี วามสมดุล โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้
ความสาคัญต่อความรูเ้ กีย่ วกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ
และสังคมโลก รวมทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข แต่ปจั จุบนั เหตุการณ์โลก และ
สังคมเปลีย่ นแปลงไปทาให้ตอ้ ง ปรับปรุงหลักสูตรขึน้ มาใหม่ เป็ นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึง่ เป็นกาลังสาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ทม่ี คี วาม
สมดุลทัง้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจติ สานึกในความเป็ นพลเมืองไทย และเป็ นพลโลก มีความรู้
และทักษะพืน้ ฐาน รวมทัง้ เจตคติทจ่ี าเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ
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โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญบนพืน้ ฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2552 : 3)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทีผ่ เู้ รียนทุก
คนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเรียน เพราะกลุ่มสาระการเรียนรูน้ ้ี ว่าด้วยการอยู่รว่ มกัน
บนโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ ซึง่ แตกต่างกันอย่าง
หลากหลาย การปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม ทาให้เป็นพลเมืองทีร่ บั ผิดชอบ มีความสามารถ
ทางสังคม มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม และค่านิยมทีเ่ หมาะสม โดยให้ผเู้ รียนเกิดความเจริญงอกงามในแต่
ละด้าน คือด้านความรู้ จะให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในเนื้อหาสาระ ความคิดรวบยอด และหลักการสาคัญ ๆ ใน
สาขาวิชาต่าง ๆ ทางสังคมศาสตร์ ด้านทักษะ และกระบวนการ ผูเ้ รียนจะได้พฒ
ั นากระบวนการต่าง ๆ
จนเกิดทักษะ กระบวนการ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปญั หา ทักษะการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการกลุ่ม
ด้านเจตคติ และค่านิยมจะช่วยพัฒนาเจตคติและค่านิยมเกีย่ วกับประชาธิปไตยและความเป็ นมนุษย์
(กรมวิชาการ. 2545 ข : 1-2)จะเห็นได้จากการทีไ่ ด้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย มาตรฐาน 3 ข้อ คือ มาตรฐาน ส 1.1 เน้นให้ผเู้ รียนมีความรูเ้ กีย่ วกับ
ศาสนา (Knowledge) มาตรฐาน ส 1.2 เน้นให้ผเู้ รียนมีค่านิยมทีด่ งี าม และมีความศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา (Attitude) และมาตรฐาน ส 1.3 เน้นให้ผเู้ รียนประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรม และศาสน
พิธ ี ทัง้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ (Process) (สุคนธ์ สินธุพานนท์. 2547 : 2)
ธรรมชาติของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะเป็นกลุ่มทีม่ เี นื้อหามาก ทาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ ายไม่สนใจการเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ าประกอบกับ
กระบวนการเรียนรูข้ องคนไทยเน้นหนักในเนื้อหา และการท่องจามากกว่าการสร้างพืน้ ฐานการคิด ส่งผล
ให้เด็กเกิดความเครียดและคิดไม่เป็น ไม่ฝึกให้เด็กรูจ้ กั คิดค้นหาความรูแ้ ละเรียนตามความถนัด ความ
สนใจของตนเอง การจัดการเรียนรูข้ องครูผสู้ อนและผูจ้ ดั การศึกษาแบบเดิมนัน้ มีลกั ษณะทีย่ ดึ ครูเป็น
ศูนย์กลาง (ทิศนา แขมมณี. 2546 : 113) ดังนัน้ ครูผสู้ อนต้องเปลีย่ นแปลงบทบาทของตน จากการเป็ น
ผูช้ น้ี าและถ่ายทอดความรูไ้ ปเป็นผูช้ ่วยเหลือส่งเสริม และสนับสนุ นผูเ้ รียนในการแสวงหาความรูจ้ ากสื่อ
และแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ และให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องแก่ผเู้ รียน เพื่อนาข้อมูลเหล่านัน้ ไปใช้สร้างสรรค์ความรู้
ของตนเอง (กรมวิชาการ. 2545 ก : 3) ซึง่ หวน พินธุพนั ธ์ (2546 : 36) ได้กล่าวว่าการพัฒนาผูเ้ รียนนัน้
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งคานึงถึง หลักทีส่ าคัญประกอบด้วย ความต้องการหรือความสนใจ
ของผูเ้ รียน โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากทีส่ ุด เน้นให้ผเู้ รียนสามารถสร้างองค์
ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง หมายความว่าให้สามารถเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ในสภาพความเป็นจริง สามารถ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารและสืบค้น หาความรูด้ ว้ ยตนเอง เป็นการพึง่ พาตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะทีจ่ ะนาสิง่ ที่
เรียนรูไ้ ปใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวัน และสามารถสร้างการเรียนรูข้ องตนได้ คือ รูว้ ธิ คี ดิ ของตนเองและ
พร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นวิธคี ดิ อย่างเหมาะสม ไม่เน้นทีก่ ารเรียนเพียงอย่างเดียวเน้นการประเมินตนเอง
เดิมผูส้ อนเป็ นผูป้ ระเมิน การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนประเมินตนอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง จะช่วยให้ผเู้ รียน
เข้าใจตนเองได้ชดั เจนขึน้ รูจ้ ดุ เด่น จุดด้อยและพร้อมทีจ่ ะปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ เน้น
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ความร่วมมือ ซึง่ เป็ นทักษะทีส่ าคัญในการดาเนินชีวติ ประจาวัน เน้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึง่ อาจจัดได้ทงั ้
รูปเป็ นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นนวัตกรรมรูปแบบหนึ่งทีไ่ ด้รบั การ
กล่าวถึง และเป็นทีน่ ิยมอย่างมาก เพราะเป็ นวิธกี ารสอนทีจ่ ะกระตุน้ ความคิดซึง่ กันและกันให้นกั เรียน
ทางานเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อช่วยกันเรียนรู้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรียนเกิดความรูค้ วามคิดรวบยอด
ทักษะและความเข้าใจ มีความสุขในการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน (Slavin. 1995 : 54) วิธกี ารเรียนแบบ
กลุ่มร่วมมือ (STAD) ของสลาวิน (Slavin. 1995 : 519) เป็นการเรียนทีเ่ ปิดโอกาส ให้ผเู้ รียนทีม่ ี
ความสามารถในการเรียนแตกต่างกัน มาทางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยโดยมีเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในภาระการงานทีแ่ ต่ละคนได้รบั มอบหมาย เพื่อความสาเร็จของกลุ่ม กลุ่มเพื่อน
ยังมีผลต่อการพัฒนาความเข้าใจในการอ่านทัง้ ทางบวกและทางลบ กลุ่มเพื่อนจะมีส่วนกระตุน้ ให้เกิดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียน ครูควรฝึกให้ทางานร่วมกัน โดยให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถในการอ่านสูงช่วย
นักเรียนทีม่ ปี ญั หาในการอ่านบ้าง หรือเป็นการให้นกั เรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อนได้ การจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เป็นการเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีแ่ บ่งผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกัน
ออกเป็นกลุ่มเพื่อทางานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรูใ้ น
เนื้อหาสาระทีผ่ สู้ อนจัดเตรียมไว้ แล้วทาการทดลองความรู้ คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบของสมาชิกแต่
ละคนนาเอามาบวกเป็ นคะแนนรวมของกลุ่ม ผูส้ อนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คา
ชมเชย เป็นต้น (พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2544 : 2)
ปจั จุบนั สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศึกษาได้พฒ
ั นามากขึน้ มีการนาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนทีเ่ รียกว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted
Instruction : CAI) ซึง่ ความสามารถของคอมพิวเตอร์ได้รวบรวมคุณสมบัตเิ ด่น และข้อดีของ
สื่อต่าง ๆ ไว้ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพียงเครือ่ งเดียวเท่านัน้ กิดานันท์ มลิทอง(2543 : 41-42)
นอกจากนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถตอบสนองการเรียนรูใ้ นลักษณะต่าง ๆ ทีจ่ ะนาไปสู่
การพัฒนาความสามารถทางด้านสติปญั ญาของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่ อัตราการใช้งานของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลางเช่นปจั จุบนั (มนต์ชยั เทียนทอง. 2545 : 10) เมือ่ นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้
ร่วมกับวิธกี ารเรียนแบบร่วมมือจะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความต้องการทีจ่ ะเรียนรูย้ งิ่ ขึน้ มีการโต้ตอบ
กันระหว่างผูเ้ รียนกับคอมพิวเตอร์และภายในกลุ่มผูเ้ รียนอีกด้วย (ทิศนา แขมมณี. 2547 : 151)
การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรูศ้ าสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 ปีการศึกษา
2551 พบว่ามีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 64.87 (โรงเรียนบ้านกุดรัง. 2551 : 6) ซึง่ นับว่ายังไม่ประสบ
ความสาเร็จตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้รอ้ ยละ 75.00 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2549 ข : 1)
จาเป็ นต้องได้รบั การแก้ไขเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน จากรายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
พบว่า การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ยังขาดการเน้นทักษะ
กระบวนการให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียนรู้ ขาดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ระหว่างผูเ้ รียน นักเรียน
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เป็นผูป้ ฏิบตั ติ ามคาสัง่ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ซึง่ เป็นสาระ
หนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีผ่ ่านมาประสบปญั หามากโดยเฉพาะด้าน
เนื้อหา พบว่าเนื้อหาทีก่ าหนดในหลักสูตรมีรายละเอียดมากเกินไป ครูผสู้ อนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้
นักเรียนเรียนตามหนังสือ หรือเอกสารประกอบการเรียน ครูบรรยายนักเรียนจดตามหนังสือ ทาให้
นักเรียนเบื่อหน่ าย ขาดความกระตือรือร้น และขาดความสนใจในการเรียน จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนต่ า ดังนัน้ จากสภาพปญั หาดังกล่าว ครูจงึ เป็นบุคคลทีส่ าคัญทีส่ ุดในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน โดยการเปลีย่ นวิธกี ารเรียนจากกลุ่มใหญ่มาเป็ นการเรียนกลุ่ม
ย่อย และการจัดกลุ่มนักเรียนสมาชิกกลุ่มควรมีความสามารถแตกต่างกัน จะได้ช่วยกันเรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่
เป้าหมายของกลุ่ม ซึง่ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะทางสังคม
และการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื เพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (ทิศนา แขมมณี.
2550 : 99 ; อ้างอิงจาก Johnson. 1994 : 31-32) วิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค STAD เป็นวิธกี าร
เรียนรูท้ น่ี กั เรียนได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเป็นกลุ่มย่อย ๆ สมาชิกทุกคนมีความสาคัญและความสาเร็จของ
กลุ่มขึน้ อยูก่ บั สมาชิกทุกคน เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนแต่ละคนสนับสนุนให้มกี าร
ช่วยเหลือกันจนบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนส่งเสริมให้ทางานร่วมกันเป็นหมูค่ ณะ (จันทรา ตันติพงศานุ
รักษ์. 2543 : 36) นักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ ตกต่างกันมีบทบาทชัดเจนในการปฏิบตั ิ
ภารกิจทีซ่ บั ซ้อน เน้นคุณธรรม จริยธรรม (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2542 : 34) และช่วยพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด ทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางสังคม รวมทัง้ การจัดการซึง่ จะทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนของนักเรียนทุกคนพัฒนาขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของชูวฒ
ั นะ ไชยมิง่ (2547 : 83) พบว่า ผล
การเรียนรูข้ องนักเรียนโดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรูแ้ บบ STAD นักเรียนร้อยละ 100 มี
ค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติสงู กว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ตามลาดับคือร้อยละ 85.22, 85.83 70 และ 91.25 ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับเบญจพรรณ ดิษฐเนตร
(2547 : 102-103) พบว่า กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ ทีป่ ระสบความสาเร็จเป็นทีมมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ พฤติกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือของนักเรียนทาให้นกั เรียนเกิด
ความสนุ กสนานและมีความสุขในการเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ มีทกั ษะในการทางาน
กลุ่มมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม ซึง่ เป็นทักษะสาคัญต่อการดารงชีวติ ในอนาคต
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจึงมีความ
สนใจ และแนวคิดว่าวิธกี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD จะช่วยพัฒนาและแก้ปญั หาหลาย ๆ
ด้านทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียน โดยเฉพาะเรื่องผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ม และบรรยากาศในการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน มีการช่วยเหลือกัน เป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียน
ทางานเป็ นกลุ่ม ฝึกให้เป็นผูน้ าที่ด ี เป็ นผลทาให้สมาชิกของกลุ่มมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้ ผูว้ จิ ยั
จึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับครูผสู้ อนในการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STADประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STADประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
สมมติ ฐานการวิ จยั
นักเรียนทีเ่ รียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STADประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนในศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษากุดรังห้วยเตย อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม จานวน 7 โรง ซึง่ มีบริบทเหมือนกันและใกล้เคียงกัน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านหัวช้าง
2. โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 3. โรงเรียนบ้านกุดรัง 4. โรงเรียนบ้านหนองแสง 5. โรงเรียนบ้านสาโรง 6.
โรงเรียนบ้านหนองแคน 7. โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
โรงเรียนบ้านกุดรัง อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 20 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STADประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
2.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ
2.2.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้
เทคนิคSTAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3
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2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 แบ่งเนื้อหา
ออกเป็น 5 ตอน คือ
3.1 วันมาฆบูชา
3.2 วันวิสาขบูชา
3.3 วันอาสาฬหบูชา
3.4 วันเข้าพรรษา
3.5 วันออกพรรษา
4. ระยะเวลาและสถานทีว่ จิ ยั
4.1 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการทดลอง การทดลองครัง้ นี้กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการทดลอง 10
ชัวโมง
่ สัปดาห์ละ 2 ชัวโมง
่
รวม 5 สัปดาห์ (ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน)
4.2 สถานทีว่ จิ ยั ทาการวิจยั ทีโ่ รงเรียนบ้านกุดรัง อาเภอกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ
ทดลองตามแบบวิจยั แบบ One Group Pre-test Post-test Design เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ม ี 5
ชนิด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STADประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ได้กาหนดแผนการเรียนจัดการเรียนรู้ จานวน 10 แผน รวม 10 ชัวโมง
่
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 เรือ่ ง คือ วันมาฆบูชา
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
ตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ

1221

5. แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาผูว้ จิ ยั
มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานของนักเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบบ 3 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิค STAD ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน
10 แผน โดยทดสอบย่อย และประเมินพฤติกรรมการเรียนหลังเรียนจบแต่ละแผน
3. ทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนฉบับเดิมทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบก่อนเรียน จานวน 40 ข้อ ใช้เวลาทาการทดสอบหลังเรียน 1 ชัวโมง
่ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไป
วิเคราะห์ต่อไป
4. ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD หลังจากทีน่ ักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จทันที เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การหาคุณภาพของเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.1 การหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของการประเมิน (IOC)
สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ (สุรวาท ทองบุ. 2550 : 105-106) โดยพิจารณาคัดเลือกเฉพาะข้อสอบทีม่ คี ่าดัชนี
ตัง้ แต่ .50 ถึง 1.00
1.2 การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิเคราะห์ดงั นี้
1) ค่าความยาก (P) รายข้อ
2) ค่าอานาจจาแนก (B-Index) รายข้อ
3) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) รายฉบับ ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน โดยวิธกี ารของโลเวท (Lovett)
1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1) ค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ ระหว่างข้อ
กับคะแนนรวม (Item-Total Correlation)
2) ค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟา (AlphaCoefficient) ของครอนบาค (Cronbach)
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2. การหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยการหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ(E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
3. การหาดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยวิธขี องกูดแมน เฟรทเชอร์ และชไนเดอร์
(Goodman, Fretcher and Schneider. 1980 : 30-40)
4. การวิเคราะห์ระดับพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD
เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการหาค่าเฉลีย่ และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิ จยั
1. กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กลุม่ สาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/82.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบร่วมมือโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มี
ค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรูเ้ ท่ากับ 0.6787 หมายความว่า ผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 67.87
4. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40
ด้านเนื้อหา และด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และด้านการวัดผลและประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก ความพึงพอใจ
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการเรียนการสอนสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
การได้ทางานเป็ นกลุ่มและรายบุคคล และชอบทีจ่ ะวางแผนในการทางานร่วมกับเพื่อน เนื้อหา
ทีเ่ รียนไม่ยากเกินไป และการมีโอกาสตรวจผลงานของตนเองและเพื่อน
อภิ ปรายผล
จากผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.25/82.13 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ น่ี กั เรียน
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ได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมเป็นกลุ่มย่อย ๆ แบ่งผูเ้ รียนทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่ม
เพื่อทางานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกาหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรูใ้ นเนื้อหาสาระที่
ผูส้ อนจัดเตรียมไว้ แล้วทาการทดลองความรู้ สมาชิกทุกคนมีความสาคัญและความสาเร็จ
ของกลุ่มขึน้ อยูก่ บั สมาชิกทุกคน นอกจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีด่ แี ล้ว ยังประกอบด้วย
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ทีผ่ วู้ จิ ยั
ได้เริม่ จากการศึกษาปญั หาของนักเรียนแล้วจึงศึกษาเอกสารเกีย่ วกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2544 หลักสูตรสถานศึกษา หนังสือแบบเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 การวิเคราะห์สาระการเรียนรูก้ บั ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังจัดทา
แผนการเรียนรู้ ศึกษาเรือ่ งวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ศึกษากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค
STAD กาหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนซึง่ ได้สร้างตามขัน้ ตอนทีจ่ ดั ไว้อย่างเป็ นระบบ และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
เทคนิค STAD ได้ผ่านกระบวนการสร้างและหาคุณภาพตามขัน้ ตอนของการศึกษาค้นคว้าทาให้ม ี
ประสิทธิภาพทีด่ แี ละสามารถนาไปพัฒนาในการเรียนการสอนได้ ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้
ผูว้ จิ ยั ได้จดั สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อใช้เป็นสื่อ
ประกอบ ทัง้ นี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ แล้วปรับปรุงแก้ไข ทาให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีคุณภาพและความเชื่อมันในระดั
่
บทีย่ อมรับ รวมทัง้ ได้นาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากทีส่ ุดก่อนนาไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง ซึง่ เป็นวิธกี ารดาเนินการผลิตสื่อตามกระบวนการของการวิจยั และพัฒนา (Research and
Development) จึงเป็นสิง่ เชื่อถือได้ว่ากิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้มคี ุณภาพ
นาไปใช้ในการเรียนได้สอดคล้องกับเบญจพรรณ ดิษฐเนตร (2547 : 102-103) ได้วจิ ยั การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทัง้ 4 วงจร ร้อยละ 90.65 ค่าคะแนน
เฉลีย่ ทัง้ หมดจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเท่ากับ 35.46 คิดเป็นร้อยละ 88.65
ผ่านเกณฑ์รอบรู้ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 95.83 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ทาให้นกั เรียนเกิดความสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน เข้าใจบทบาทและหน้าทีข่ อง
ตนในการทางานร่วมกันเป็ นกลุ่ม กล้าแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงั ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
นักเรียนกลุ่มเก่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ตนเองและ
กลุ่มประสบความสาเร็จ นักเรียนกลุ่มย่อยกล้าแสดงออก กล้าซักถาม และสนใจส่งผลให้นกั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ มีทกั ษะในการทางานกลุ่มมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม
ซึง่ เป็นทักษะสาคัญต่อการดารงชีวติ ในอนาคต สอดคล้องกับกาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78) ได้ศกึ ษา
การพัฒนาแผนการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรือ่ ง ศาสนากับการดาเนินชีวติ กลุ่มวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.25/83.75 สอดคล้องกับสุรเิ ยส กิง่ มณี (2547 :
92 - 98) ได้ศกึ ษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD พบว่า แผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.96/80.90 นักเรียนทีไ่ ด้รบั การ
สอนโดยการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ทีร่ ะดับ 70.96
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สอดคล้องกับนิภาจิตร บัวรอด (2551 : 92-93) ได้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ ง
ความเป็ นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรือ่ งความเป็ นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.57/ 82.58 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ สอดคล้องกับนิภาพร ศรีสุภาพ (2550 :
70-71) ได้ศกึ ษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย กลุ่ม
สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ(Cooperative Learning) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.31/83.40 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์
80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ และสอดคล้องกับฉลอง มีเนียม (2549 : 92) ได้ทาการศึกษาเรือ่ ง ผลการเรียนรูจ้ ากการ
เรียนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรือ่ ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนทีเ่ รียนแบบรายบุคคลมีประสิทธิภาพ 92.13/89.85 แบบกลุ่มร่วมมือ
มีประสิทธิภาพ 94.05/93.25 และประสิทธิภาพรวม 93.11/91.46 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
ทีเ่ รียนแบบกลุ่มร่วมมือ มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบรายบุคคล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
2. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบร่วมมือ
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มานัน้ เป็น
สื่อการสอนทีน่ ่าสนใจ เพราะมีทงั ้ เสียงบรรยาย มีภาพประกอบ ทีม่ สี สี นั สดสวย น่ าสนใจ ทาให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน นอกจากนัน้ เสียงบรรยายในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทา
ให้นกั เรียนทีอ่ ่านหนังสือไม่คล่องสามารถทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้พร้อมกับเพื่อน ๆ และสามารถทีจ่ ะเรียนรูซ้ ้า ๆ
กีค่ รัง้ ก็ได้ จากข้อดีดงั กล่าวของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทาให้นกั เรียนมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เดชพล ใจปนั ทา (2550 :
100 - 101) ได้ศกึ ษาการเปรียบเทียบการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง หินและแร่ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบร่วมมือทีม่ ขี นาดกลุ่มต่างกัน พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือ่ ง หินและแร่ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.26/80.02 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน เรือ่ ง หินและแร่ ทีเ่ รียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระหว่างกลุ่มทีเ่ รียนแบบร่วมมือทีม่ ขี นาดกลุ่ม
ต่างกัน พบว่า กลุ่มทดลองทัง้ 4 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมศักดิ ์
ศรีรงุ่ เรือง (2552 : 118) ผลการศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือ พบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ี
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.83/86.29 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
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ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชัน้ ประถมศึกษาปี่ 6 ทีม่ กี ารเรียนรูแ้ บบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สาคัญทาสถิติ .05
3. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD เรือ่ ง
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรูเ้ ท่ากับ 0.6787 หมายความว่า ผูเ้ รียน
มีคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละหรือคิดเป็นร้อยละ 67.87 ทัง้ นี้เพราะผูว้ จิ ยั ได้จดั
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ซึง่ วิธกี ารเรียนแบบ STAD เป็นการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ เน้นให้ผเู้ รียน
ได้ทางานกันเป็นทีม สร้างความสามัคคีภายในกลุ่มเกิดการช่วยเหลือซึง่ กันและกันเพื่อให้ทมี ประสบ
ความสาเร็จ ผูเ้ รียนได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละร่วมอภิปรายผลจึงทาให้นกั เรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD มีผลการเรียนทีด่ ขี น้ึ สอดคล้องกับกาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78) ได้
ศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรือ่ ง ศาสนากับการดาเนินชีวติ กลุ่มวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เท่ากับ 0.6285 แสดงว่านักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 62.85
สอดคล้องกับชูวฒ
ั นะ ไชยมิง่ (2547 : 83) ทาการศึกษาผลการเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา
และพลศึกษาโดยใช้รปู แบบการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรูแ้ บบ STAD ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
บ้านน้าพุหนิ ลาด อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรู้ นักเรียนมี
คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรู้ ตัง้ แต่ ร้อยละ 70 ขึน้ ไป มีจานวนนักเรียน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านความรูเ้ ท่ากับ 51.13 จากคะแนนเต็ม 60
คะแนน หรือมีค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนร้อยละ 85.22 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนด้านทักษะ นักเรียนมีคะแนนสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ด้านทักษะพิสยั ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
มีจานวนนักเรียน 16 คน คิดเป็น ร้อยละ 100 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านทักษะ
เท่ากับ 51.50 จากคะแนน เต็ม 60 คะแนนหรือมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเท่ากับร้อยละ
85.83 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้านเจตคติ นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไปมีจานวนนักเรียน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนเท่ากับ 91.25 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน หรือมีค่าคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลีย่
ร้อยละ 91.25 ของคะแนนเต็ม สอดคล้องกับสุรเิ ยส กิง่ มณี (2547 : 92 - 98) ได้ศกึ ษาพบว่า นักเรียนที่
ได้รบั การสอนโดยการเรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรือ่ งบรรยากาศ วิชาวิทยาศาสตร์
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ทีร่ ะดับ 70.96 สอดคล้องกับฉลอง มีเนียม (2549
: 92) ศึกษาเรือ่ ง ผลการเรียนรูจ้ ากการเรียนแบบรายบุคคลและ แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้บทเรียนบน
เครือข่าย เรือ่ ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เมือ่ จัดการเรียนแบบรายบุคคล มีค่าเท่ากับ 0.8180 หรือร้อยละ
81.80 เมือ่ จัดการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือ มีค่าเท่ากับ 0.8765 หรือร้อยละ 87.65 และดัชนีประสิทธิผล
โดยรวมเท่ากับ 0.8473 หรือร้อยละ 84.73 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนแบบกลุ่มร่วมมือ
มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบรายบุคคล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .01 สอดคล้องกับ
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นิภาพร ศรีสุภาพ (2550 : 70-71) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง พลเมืองดี
ตามวิถปี ระชาธิปไตย กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative Learning) เรื่อง พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย เท่ากับ 0.6145 หมายความว่า ผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 61.45
สอดคล้องกับนิภาจิตร บัวรอด (2551 : 92-93) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง
ความเป็ นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง ความเป็นมาของชาติไทย มี
ค่าเท่ากับ 0.6974 หมายความว่า ผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิม่ ขึน้ หลังจากเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเรื่อง ความเป็นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 69.74
4. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค
STAD เรือ่ ง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรวมทัง้ 4 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยด้านเนื้อหา และ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้านการ
วัดผลและประเมินผลอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี วามพึงพอใจสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั จาก
การเรียนการสอนสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ การได้ทางานเป็ นกลุ่มและรายบุคคล และชอบที่
จะวางแผนในการทางานร่วมกับเพื่อน เนื้อหาทีเ่ รียนไม่ยากเกินไป และการมีโอกาสตรวจผลงานของ
ตนเองและเพื่อน ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะวิจยั ได้มงุ่ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
นักเรียนสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ทาให้นกั เรียนเกิดความชอบทีจ่ ะวางแผนใน
การเรียน เกิดความสนุกสนาน ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทาให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
และนักเรียนมีความเชื่อมันในตนเอง
่
สอดคล้องกับกาญจนา อุปสาร (2547 : 77-78) ได้ศกึ ษาการ
พัฒนาแผนการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ (STAD) เรือ่ ง ศาสนากับการดาเนินชีวติ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีท่ี 1 มีความพึงพอใจในการ
เรียนอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับฉลอง มีเนียม (2549 : 92) ศึกษาเรือ่ ง ผลการเรียนรูจ้ ากการเรียน
แบบรายบุคคลและ แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้บทเรียนบนเครือข่าย เรือ่ ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบนเครือข่าย รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ รียนแบบรายบุคคล แบบกลุ่มร่วมมือและโดยรวม มีความพึงพอใจต่อบทเรียน
อยูใ่ นระดับมาก นักเรียนทีเ่ รียนแบบกลุ่มร่วมมือ มีคะแนนเฉลีย่ ของความคงทนในการเรียนรูส้ งู กว่า
นักเรียนทีเ่ รียนแบบรายบุคคล อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับนิภาพร ศรีสุภาพ
(2550 : 70-71) ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ ง พลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เรือ่ งพลเมืองดีตามวิถปี ระชาธิปไตย
โดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและอุปกรณ์การ
เรียนการสอน และด้านการวัดผลประเมินผล อยูใ่ นระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจเป็นรายข้อทุก
ข้ออยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับนิภาจิตร บัวรอด (2551 : 92-93) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือ่ ง ความเป็ นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
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ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเทคนิค STAD เรือ่ ง
ความเป็ นมาของชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบเทคนิค
STAD เท่ากับ 4.40
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลไปใช้
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD เป็นกิจกรรมทีเ่ ปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมอย่างอิสระ ซึง่ อาจทาให้นกั เรียนมีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ ดังนัน้
ครูผสู้ อนต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชดิ และคอยกระตุน้ ให้นักเรียนรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองว่า
ความสาเร็จของกลุ่มขึน้ อยูก่ บั สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังนี้
1.1 ครูผสู้ อน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาตลอดจนผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องในการจัด
การศึกษาควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทีเ่ ป็ นแนวทางออกแบบการจัดการเรียนรู้ ประเภทวิธกี ารสอน
และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD ครูผสู้ อนจะต้องคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพความพร้อมในทุก ๆ ด้านของผูเ้ รียน เพราะผูเ้ รียนทุกคนต้องระดม
ความคิด ความสามารถของตนต่อกลุ่ม ครูผสู้ อนจึงควรระมัดระวังเรือ่ งการจัดกลุ่มนักเรียน
1.3 ด้วยบทเรียนสาเร็จรูปเป็นสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามีประโยชน์และ
มีประสิทธิภาพ และมีผลต่อการจัดการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ควรให้ความสนใจ
ในการฝึกอบรมและพัฒนาครู เพื่อเผยแพร่ความรูใ้ นการจัดทาบทเรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2. ข้อเสนอแนะการวิ จยั
2.1 ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความพึงพอใจใน
การเรียนรูร้ ะหว่างการสอนด้วยแผนการกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนด้วยวิธอี ่นื
ๆ เช่น แบบโครงงาน แบบวิทยาศาสตร์ แบบอริยสัจสี่ เป็นต้น ในเนื้อหาและสื่อเดียวกัน
เพื่อนาผลมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนกานสอนให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
2.2 ควรมีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิค STAD
ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในระดับชัน้ ต่าง ๆ และกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
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บทคัดย่อ
กำรวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ 2) ศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกำร
จัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ กลุ่มเป้ำหมำย ทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ นักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2
โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง อำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ร้อยเอ็ด เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 9 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ ใน
กำรวิจยั ได้แก่ 1) แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ จำนวน 21 แผน 2) แบบประเมิน
ทักษะกำรอ่ำน 3) แบบประเมินทักษะกำรเขียน และ 4) แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อ
กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลีย่
ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำนและสถิตทิ ดสอบ t – test (Dependent Samples)
ผลการวิ จยั พบว่า
1. คะแนนเฉลีย่ ทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ อง
นักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 สูงกว่ำก่อนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูอ้ ย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ
ทีร่ ะดับ .01
2. นักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 มีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรด้วยกำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูโ้ ดยรวม มีค่ำเฉลีย่ 2.76 อยูใ่ นระดับมำก
คาสาคัญ : ทักษะกำรเขียน, กำรอ่ำน, ปฐมวัย, แหล่งเรียนรู้
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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
บทนา
กำรจัดกำรศึกษำในระดับปฐมวัยเป็ นกำรจัดกำรศึกษำโดยอำศัยแนวคิดและหลักกำร
จัดกำรศึกษำทีจ่ ะพัฒนำให้เด็กมีพฒ
ั นำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิต ใจ สังคม และสติปญั ญำ
อย่ำงสัมพันธ์และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องไปพร้อมกันทุกด้ำน (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2546 : 3)
แนวทำงจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ในมำตรำ 24 ข้อ 3 กล่ำว
ว่ำ กำรจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์จริง ฝึ กกำรปฏิบตั ใิ ห้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น
รักกำรอ่ำนและเกิดกำรใฝ่รอู้ ย่ำงต่อเนื่อง ข้อ 5 กล่ำวว่ำ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผสู้ อนสำมำรถจัด
บรรยำกำศ สภำพแวดล้อม สื่อกำรเรียน กำรอำนวยควำมสะดวกเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดกำรเรียนรูแ้ ละมี
ควำมรอบรูร้ วมทัง้ สำมำรถใช้กำรวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ทัง้ ทีผ่ เู้ รียนกับผูส้ อนอำจ
เรียนรูไ้ ปพร้อมกันจำกสื่อกำรสอนและแหล่งวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ ประกอบกับมำตรำ 25 ทีก่ ล่ำวว่ำ
รัฐต้องส่งเสริมกำรดำเนินงำนและกำรจัดตัง้ แหล่งกำรเรียนรูต้ ลอดชีวติ ทุกรูปแบบ (สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ. 2542 : 12)
กำรจัดกำรศึกษำในระดับเด็กปฐมวัยจึงมีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงยิง่ ทีจ่ ะมีผลต่อพัฒนำกำร
ของเด็กเพรำะเด็กปฐมวัยนับได้ว่ำเป็นทรัพยำกรและเป็ นอนำคตของชำติ ซึง่ มีควำมสำคัญต่อครอบครัว
สังคม และประเทศชำติ กำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กจึงมีจุดมุง่ หมำยเพื่อสร้ำงเสริมและพัฒนำเด็กให้
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เจริญเติบโตตำมวัยและเต็มศักยภำพทัง้ 4 ด้ำน อันได้แก่ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม สติปญั ญำ
อีกทัง้ ยังเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเรียนรูส้ งิ่ ต่ำงๆ ให้แก่เด็ก ซึง่ กำรเรียนรูภ้ ำษำของเด็กเกิดจำก
กำรทีเ่ ด็กได้ฟงั และมีโอกำสได้พดู คุยกับผูอ้ ่นื โดยมีสงิ่ เร้ำ เช่น ดูภำพ ฟงั เพลง ดูภำพจำกนิทำน เด็กจะ
สนใจและกระตุน้ ควำมอยำกรูอ้ ยำกเห็น อยำกซักถำม นับได้ว่ำมีบทบำทสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อกำรดำรงชีวติ
ของมนุษย์ เนื่องจำกภำษำเป็นเครือ่ งมือ ชนิดหนึ่งทีม่ นุ ษย์สำมำรถใช้ตดิ ต่อสื่อสำรได้รวดเร็วเข้ำใจง่ำย
นอกจำกนัน้ ภำษำก็เป็ นเครื่องมือสำคัญ ในกำรติดต่อกับผูอ้ ่นื เพื่อแลกเปลีย่ นควำมคิดและควำมรูส้ กึ ทีม่ ี
ต่อกันกำรติดต่อแลกเปลีย่ นควำมคิดควำมรูส้ กึ นี้อำจจะสื่อออกมำได้หลำยรูปแบบ เช่น ในกำรฟงั กำร
พูด กำรอ่ำน กำรเขียน กำรเรียนรูภ้ ำษำของเด็กจึงเป็ นไปตำมพัฒนำกำรเช่นเดียวกับควำมสำมำรถ
ในกำรใช้กล้ำมเนื้อเพื่อทำกิจกรรมต่ำงๆ กำรแสดงอำรมณ์ ควำมสำมำรถทำงสติปญั ญำ ควำมพร้อม
ทำงกำรเรียนรูข้ องเด็กนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ำมำรถพัฒนำได้โดยกำรจัดกิจกรรมทีเ่ หมำะสมให้แก่เด็กโดย
คำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล เพศ วัย ควำมต้องกำรและควำมสนใจของเด็ก ซึง่ เด็กในวัยนี้
สมองกำลังพัฒนำอย่ำงรวดเร็ว จึงสมควรทีจ่ ะได้รบั กำรสร้ำงเสริมให้เจริญงอกงำมในด้ำนควำมคิด กำร
เรียนรูอ้ ย่ำงเหมำะสมทัง้ นี้เด็กปฐมวัยอีกจำนวนมำกทีไ่ ม่ได้รบั กำรเตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะเด็กทีอ่ ยู่
ตำมชนบทเป็นเด็กทีไ่ ม่ค่อยพูดภำษำไทยแต่จะพูด ภำษำท้องถิน่ ของตนตำมผูป้ กครอง จึงทำให้เป็ น
ปญั หำหนึ่งในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในระดับชัน้ เด็กปฐมวัย เนื่องจำกขำดควำมพร้อมทำง
ภำษำนอกจำกนัน้ ปญั หำนี้อำจจะส่งผลระยะยำวต่อคุณภำพทำงกำรศึกษำและคุณภำพชีวติ ของ
ประชำกรซึง่ เด็กในวัยนี้จงึ ควรเรียนรูภ้ ำษำจำกประสบกำรณ์ตรงโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงเปิดโอกำสให้
เด็กมีอสิ ระในกำรคิดกำรแสดงออก และกำรสนทนำระหว่ำงเด็กด้วยกันจึงจะทำให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละ
พัฒนำกำรสื่อควำมหมำย ซึง่ สอดคล้องกับคำกล่ำวของ เพียร์เจท์ ทีว่ ่ำกำรจัดประสบกำรณ์ตรงโดยให้
เด็กมีอสิ ระในกำรคิดกำรแสดงออกและกำรสนทนำระหว่ำงเด็กด้วยกัน จะทำให้เด็กสำมำรถเข้ำใจกันได้
เร็วกว่ำครูเป็ นผูอ้ ธิบำยหรือเล่ำให้ฟงั (ศรียำ นิยมธรรม. 2541 : 45)
ปญั หำในกำรอ่ำนและกำรเขียนของเด็กปฐมวัยคือเด็กส่วนมำกมักจะค่อย ๆ พูดสื่อสำรหรือ
เข้ำใจสิง่ ต่ำง ๆ ได้แต่จะยังอ่ำนและเขียนยังไม่ได้ ซึง่ จำกผลกำรศึกษำติดตำมเด็กในระยะยำวจำกช่วง
ปฐมวัยจนเข้ำสู่วยั เรียนพบว่ำ แม้เด็กส่วนหนึ่งจะมีพฒ
ั นำกำรทีด่ ขี น้ึ จนไม่ต่ำงจำกเด็กวัยเดียวกัน แต่ม ี
เด็กจำนวนครึง่ หนึ่งหรือ 2 ใน 3 ทีย่ งั คงมีพฒ
ั นำกำรทำงภำษำล่ำช้ำเมือ่ เข้ำสู่วยั เรียน และมักจะมี
ผลกระทบต่อกำรเรียน หรือมีควำมบกพร่องของทักษะทำงสังคม เนื่องจำกไม่สำมำรถใช้ภำษำเพื่อ
สื่อสำรกับผูอ้ ่นื ได้อย่ำงเป็ นปกติ เนื่องด้วยพัฒนำกำรทำงภำษำล่ำช้ำซึง่ เป็ นปญั หำของเด็กปฐมวัยทีพ่ ่อ
แม่มกั นำมำปรึกษำแพทย์ จึงทำให้มกี ำรศึกษำวิจยั อย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
จึงเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมเรือ่ งกำรอ่ำนและเขียนของเด็กปฐมวัย (สำนัก
ประชำสัมพันธ์เขต 4. 2554 : 1)
กำรเรียนรูภ้ ำษำของเด็กเกิดจำกกำรทีเ่ ด็กได้ฟงั และมีโอกำสได้พดู คุยกับผูอ้ ่นื โดยมีสงิ่ เร้ำ เช่น
ดูภำพ ฟงั เพลง ดูภำพจำกนิทำน เด็กจะสนใจและกระตุน้ กำรอยำกรูอ้ ยำกเห็น อยำกซักถำมด้วยคำถำม
แบบเด็ก ๆ ทำให้เด็กมีพฒ
ั นำกำรทำงภำษำดีขน้ึ (ฉันทนำ ภำคบงกช. 2539 : 49 - 51) ดังผลกำรวิจยั
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ของกุลยำ ตันติผลำชีวะ (2542 : 112) ทีก่ ล่ำวไว้ว่ำ เด็กปฐมวัยเป็นวัยทีม่ จี นิ ตนำกำรสูง สำมำรถเล่ำ
เรือ่ งรำวต่ำงๆ ตำมควำมคิดของตนได้ ควรเปิดโอกำสให้เด็กเล่ำเรือ่ งทีเ่ ด็กเห็น เด็กรู้ กำรพูด กำร
สนทนำจะทำให้เด็กพัฒนำภำษำได้ดี ดังนัน้ แนวทำงในกำรส่งเสริมภำษำสำหรับเด็กให้เด็กได้ฝึกกำร
พูด ฝึกกำรฟงั ฝึกกำรอ่ำน และฝึกกำรเขียน ตลอดจนกำรฝึกให้เด็กได้ลำดับเรือ่ งรำวทีไ่ ด้ฟงั เช่น
เด็กได้ฟงั นิทำนทีค่ รูเล่ำ แล้วฝึกให้เด็กเล่ำเรือ่ งรำวทีฟ่ งั เปิดโอกำสให้เด็กพูด สนทนำ ซักถำม
แสดงควำมคิดเห็นร่วมกันหรือจัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงพฤติกรรมบทบำทสมมติประกอบกำรเล่ำนิทำน
กำรจัดสภำพแวดล้อม กำรสนับสนุ น กำรสร้ำงแรงจูงใจทีเ่ อือ้ ต่อกำรเรียนรูภ้ ำษำของเด็ก สิง่ ต่ำงๆ
เหล่ำนี้จะช่วยให้เด็กเกิดประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ คำ ควำมหมำยของคำ เรือ่ งรำวนัน้ ๆ และ
สำมำรถพัฒนำภำษำในกำรพูด สื่อควำมหมำยกับผูอ้ ่นื ได้ดขี น้ึ (กระทรวงศึกษำธิกำร. 2539 : 17-21)
กำรเขียนเป็ นทักษะทีต่ อ้ งผ่ำนกระบวนกำรทำงควำมคิดหลำยขัน้ ตอน ตัง้ แต่กำรรวบรวม
ควำมคิด กำรลำดับเรือ่ ง และเลือกสรรถ้อยคำในกำรถ่ำยทอดออกมำเป็ นข้อควำมทีส่ ำมำรถสื่อควำม
หมำยได้ตรงควำมต้องกำรทักษะกำรเขียนจะต้องอำศัยควำมเข้ำใจโครงสร้ำงภำษำอย่ำงถูกต้อง รูศ้ พั ท์
สำนวน รูปแบบ ประโยค ไวยำกรณ์ และเช่นเดียวกับทักษะอื่น ๆ ผูเ้ รียนจะต้องหมันฝึ
่ กฝนและหัดเขียน
อยูเ่ สมอ นอกจำกนัน้ กำรเขียนและกำรอ่ำนเป็ นทักษะทีเ่ ชื่อมโยงกัน หำกผูเ้ รียนมีประสบกำรณ์ในกำร
อ่ำนมำก ก็จะได้เห็นรูปแบบวิธเี ขียน แนวคิดในกำรสื่อสำรของผูเ้ ขียน ซึง่ จะช่วยทำให้มแี บบอย่ำง
สำหรับกำรเขียน สำหรับตนเองมำกขึน้ ด้วย (โรงเรียนวัฒนียว์ ทิ ยำ 7. 2553 : 1)
กำรอ่ำนเป็ นพฤติกรรมกำรรับสำรทีส่ ำคัญไม่ยงิ่ หย่อนไปกว่ำกำรฟงั ปจั จุบนั มีผรู้ นู้ กั วิชำกำรและ
นักเขียนนำเสนอควำมรู้ ข้อมูล ข่ำวสำรและงำนสร้ำงสรรค์ ตีพมิ พ์ ในหนังสือและสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ มำก
นอกจำกนี้แล้วข่ำวสำรสำคัญ ๆ หลังจำกนำเสนอด้วยกำรพูด หรืออ่ำนให้ฟงั ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ส่วนใหญ่จะ
ตีพมิ พ์รกั ษำไว้เป็ นหลักฐำนแก่ผอู้ ่ำนในชัน้ หลัง ๆควำมสำมำรถในกำรอ่ำนจึงสำคัญและจำเป็นยิง่ ต่อกำร
เป็ นพลเมืองทีม่ คี ุณภำพในสังคมปจั จุบนั กำรอ่ำนเป็ นหนึ่งในสีท่ กั ษะทำงภำษำทีจ่ ำเป็นต้องฝึกฝนอยู่
เสมอ และไม่มวี นั สิน้ สุดสำมำรถฝึกได้เรือ่ ย ๆ ตำมวัยและประสบกำรณ์ของผูอ้ ่ำน เพรำะกำรอ่ำนนัน้ จะ
เกีย่ วข้องกับชีวติ ประจำวันของมนุษย์ เป็นเครือ่ งมือสำคัญทีจ่ ะช่วยให้มนุษย์ได้รบั ควำมรู้ ควำมคิด และ
ควำมบันเทิงใจ ช่วยปรับปรุงชีวติ ให้สดใสสมบูรณ์ ดังคำกล่ำวของ เซอร์ ฟรำนซิส เบคอน นักปรัชญำ
เมธีชำวอังกฤษทีว่ ่ำ “กำรอ่ำนทำคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์” กำรสอนแบบยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญผูเ้ รียน
ต้องได้ปฏิบตั จิ ริงอย่ำงถูกต้องในกำรอ่ำนจึงจะติดเป็นนิสยั สำมำรถบันทึกจำกกำรอ่ำนในใจได้ จับ
ใจควำมได้ แยกแยะวิเครำะห์ เมือ่ มีขอ้ สงสัยก็สำมำรถศึกษำหำควำมรูด้ ว้ ยตนเองจำกแหล่งควำมรู้ โดย
ไม่ตอ้ งให้ผอู้ ่นื มำคอยบอกหรืออธิบำย ช่วยตัวเองได้ตลอดเวลำ อ่ำนแล้วต้องรูแ้ นวคิดข้อคติเตือนใจของ
เรือ่ งทีอ่ ่ำน (โรงเรียนวัฒนียว์ ทิ ยำ 7. 2553 : 2)
จำกพระรำชบัญญัตกิ ำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ครูผสู้ อนจึงมีหน้ำทีส่ ำคัญในกำรจัดกำร
เรียนรูใ้ ห้เด็กในวัยนี้เรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ตรงและทีส่ ำคัญต้องจัดหำแหล่งเรียนรูใ้ ห้เด็กได้ศกึ ษำตลอด
ชีวติ โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลำงเปิดโอกำสให้เด็กมีอสิ ระในกำรคิดกำรแสดงออก กำรสนทนำระหว่ำงเด็ก
ด้วยกันจึงจะทำให้เกิดกำรเรียนรูแ้ ละพัฒนำกำรสื่อควำมหมำย ซึง่ สอดคล้องกับคำกล่ำวของเพียเจท์
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(Piaget) ทีก่ ล่ำวว่ำกำรเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ป็นนำม ธรรมของเด็กจะเกิดขึน้ เองอย่ำงง่ำยดำยหำกเด็กได้มโี อกำส
สัมผัสหรือพบเห็นสิง่ เหล่ำนัน้ จริง กำรท่องเทีย่ วทัศนศึกษำจึงเป็ นกิจกรรมหนึ่งทีเ่ ด็กจะมีโอกำสได้เรียนรู้
จำกกำรสัมผัสและสัมพันธ์ เป็นบทเรียนทีส่ นุก แปลกใหม่ จูงใจให้ตดิ ตำม และเร้ำใจให้อยำกค้นคว้ำ
ศึกษำหำควำมรูเ้ พิม่ เติมจำกสิง่ ใหม่ๆ ทีน่ ่ำสนใจ รูจ้ กั คิดและพัฒนำควำมคิดจำกควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรูใ้ ห้ผอู้ ่นื ได้รบั ทรำบ เด็กจะได้พฒ
ั นำควำมสำมำรถของตนเองตำมศักยภำพพัฒนำองค์
รวมของควำมเป็นมนุษย์ทุกด้ำน ได้แก่ สติปญั ญำ ร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมตลอดจนบุคลิกภำพ
(กระทรวงศึกษำธิกำร. 2545 : 32-34)
กำรจัดประสบกำรณ์ศกึ ษำแหล่งเรียนรูเ้ ป็ นกำรสอนภำษำแบบธรรมชำติวธิ หี นึ่ง ทัง้ ยังเป็น
กิจกรรมทีส่ ำมำรถพัฒนำทักษะทำงภำษำทัง้ กำรฟงั กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียน ครูสำมำรถทีจ่ ะ
ปรับให้เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและควำมพร้อมของเด็กได้ กิจกรรมทีน่ ่ำสนใจจะทำให้เด็กมีแรงจูงใจ
ในกำรอ่ำนและกำรเขียนสูงขึน้ กู๊ดแมน (Goodman) เชื่อว่ำระบบควำมหมำยเป็ นหัวใจสำคัญของภำษำ
กำรสอนอ่ำนและเขียนเพื่อศึกษำสิง่ ทีเ่ ขำสำรวจ เรียนในสิง่ ทีม่ คี วำมหมำยต่อผู้เรียน ภำษำเป็ นวิธกี ำร
หนึ่งทีใ่ ช้ถ่ำยทอดควำมคิดเด็กไม่จำเป็ นจะต้องถ่ำยทอดควำมคิด ด้วยภำพเพียงอย่ำงเดียว จึงควรเปิด
โอกำสให้เด็กได้ถ่ำยทอดควำมคิดด้วยวิธที ส่ี มัครใจ เช่นสนทนำ วำดภำพ (ศิลปะ) ดนตรี ท่ำทำง เด็ก
เรียนรูภ้ ำษำพูดและภำษำเขียนจำกกำรลองผิดลองถูกในกำรปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมรอบตัว และ
ประสบกำรณ์กำรอ่ำนและกำรเขียน (บุษบง ตันติวงค์. 2535 : 44-48)
กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูเ้ ป็ นกิจกรรมทีส่ ำมำรถจัดให้เด็กปฐมวัยได้ และ
เหมำะกับเด็กเพรำะเด็กจะได้ขอ้ มูลปฐมภูมทิ ส่ี อดคล้องกับวัยเด็กเพรำะเด็กปฐมวัยไม่ใช่นกั ฟงั ดังนัน้
กำรสัมผัสของจริงได้ไปเยีย่ มชมจะเหมือนกับว่ำเด็กได้ไปห้องปฏิบตั กิ ำร ประโยชน์ทไ่ี ด้จำกกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรูค้ อื เด็กจะเกิดประสบกำรณ์เป็นรูปธรรม และจำกกำรได้สมั ผัสบุคคลและชีวติ จริง ซึง่
ประสบกำรณ์น้ีจะช่วยขยำยมโนทัศน์เดิมและเพิม่ มโนทัศน์ใหม่ให้กบั เด็กซึง่ แหล่งเรียนรูค้ วรจะมีทงั ้
แหล่งเรียนรูภ้ ำยในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อให้กำรศึกษำของเด็กมีควำมหลำกหลำยและ
ครอบคลุมในหลักสูตรกำรเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น แหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน ได้แก่
ห้องสมุด สวนผักในโรงเรียน สวนดอกไม้ อำคำรเรียน แหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน ได้แก่ บ้ำน วัด ตลำด
อนำมัย โรงพยำบำล สถำนีตำรวจ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ทีว่ ่ำกำรอำเภอ ฯ เป็นต้น ดังนัน้
ทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนจึงมีควำมสำคัญและเป็นองค์ประกอบพืน้ ฐำนทีจ่ ะทำให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละ
พัฒนำในทักษะอื่นๆ ด้วย เนื่องจำกผลกำรประเมินของบุคคลภำยนอกครัง้ ที่ 2 ของเด็กปฐมวัยในด้ำน
สติปญั ญำด้ำนกำรอ่ำน และกำรเขียนของโรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทองได้รบั กำรประเมินพบว่ำอยู่
ในระดับร้อยละ 50 อยูใ่ นระดับผ่ำน (รำยงำนผลกำรศึกษำโรงเรียนห้วยสนุกสะพำนทอง. 2552 : 10)
จำกหลักกำรและเหตุผลข้ำงต้นผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษำกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูเ้ พื่อพัฒนำทักษะทำงกำรเขียนและกำรอ่ำนของนักเรียนชัน้ อนุ บำล 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุก
สะพำนทอง ทัง้ นี้ผลจำกกำรศึกษำจะเป็นแนวทำงให้ครูและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรจัดกำรศึกษำนำไปเป็น
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แนวทำงในจัดประสบกำรณ์เพื่อพัฒนำทักษะทำงกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนให้มคี วำมพร้อม
ยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
2. เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ อง
เด็กปฐมวัย
สมมติ ฐานการวิ จยั
ทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนของนักเรียนทีไ่ ด้รบั กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ อง
เด็กปฐมวัยหลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ นักเรียนชำย-หญิง อำยุ 5-6 ปี ทีก่ ำลังศึกษำอยูช่ นั ้
อนุบำลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง อำเภอ ทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำนเขต
พืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 9 คน
จำนวน 1 ห้องเรียนซึง่ เป็ นห้องเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั กิ ำรสอน
2. ตัวแปรในการวิจยั
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
2.2 ตัวแปรตำม ได้แก่ ทักษะทำงด้ำนกำรเขียนกำรอ่ำน และควำมพึงพอใจ
3. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิ จยั
กำรวิจยั ครัง้ นี้เป็ นกำรพัฒนำทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนของเด็กปฐมวัยนักเรียน
ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 โดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูใ้ ช้เนื้อหำในกำรจัดประสบกำรณ์
ทัง้ หมด 7 หน่วย 1. หน่วยโรงเรียนของเรำ 2. หน่วยดอกไม้แสนสวย 3. หน่วยบ้ำนทีน่ ่ ำอยู่ 4.
หน่วยสัตว์เลีย้ งของหนู 5. หน่วยวัดบ้ำนห้วยสนุก 6. หน่วยผักสดสะอำด 7. หน่วยอำชีพในฝนั
4. ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิ จยั
ระยะเวลำทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554
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ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูม้ พี ฒ
ั นำกำรด้ำนร่ำงกำย สังคม
อำรมณ์ จิตใจ และสติปญั ญำ เพิม่ ขึน้
2. เป็นแนวทำงสำหรับครู ผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องและผูส้ นใจกำรใช้ประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูใ้ นกำรเรียนกำรสอนเด็กปฐมวัยพร้อมทัง้ นำไปใช้เพื่อช่วยพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนของ
นักเรียนให้มปี ระสิทธิภำพยิง่ ขึน้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำยทีใ่ ช้ในกำรวิจยั คือ นักเรียนชำย-หญิง อำยุ 5-6 ปี ทีก่ ำลังศึกษำอยูช่ นั ้
อนุบำลปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง อำเภอทุ่งเขำ
หลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 9 คน
ซึง่ ได้มำแบบเจำะจง เนื่องจำกเป็ นห้องเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั ปฏิบตั กิ ำรสอน
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ จยั
ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ในกำรวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรตำมลำดับขัน้ ในกำรสร้ำงเครือ่ งมือ ดังมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. แผนการจัดประสบการณ์
ดำเนินกำรสร้ำงตำมลำดับขัน้ ตอนดังนี้
1.1 ศึกษำเอกสำรงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
จำกคู่มอื กำรจัดกำรท่องเทีย่ วทัศนศึกษำเพื่อพัฒนำกำรเรียนรูส้ ำหรับเด็กและเยำวชนของศูนย์พทิ กั ษ์
สิทธิเด็กและครอบครัว และกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนทีส่ ำหรับเด็กอนุบำล
1.2 ศึกษำทฤษฏี หลักกำรและรูปแบบกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนกำรสอน และ
งำนวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรจัดประสบกำรณ์ กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรจัด
กิจกรรม
1.3 นำเนื้อหำกำรเรียนรูโ้ ดยกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูม้ ำวิเครำะห์
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเนื้อหำ จุดประสงค์กำรเรียนรู้ และประสบกำรณ์สำคัญของหลักสูตร
1.4 วิเครำะห์ควำมสำคัญระหว่ำงเนื้อหำ สำระกำรเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั โดยแบ่งเนื้อหำที่
จะเขียนแผนกำรเรียนรูโ้ ดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2
1.5 ดำเนินกำรเขียนแผนกำรเรียนรูเ้ พื่อประเมินผลกำรเรียนของนักเรียน เมือ่ เรียนรูโ้ ดย
กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
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1.6 ดำเนินกำรเขียนแผนกำรเรียนรูช้ นั ้ อนุบำลปีท่ี 2 โดยใช้กำรจัดประสบกำรณ์
กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ ตำมองค์ประกอบทีอ่ อกแบบไว้
1.7 นำแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้ำงขึน้ เสร็จแล้วเสนอต่ออำจำรย์
ทีป่ รึกษำ เพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องของเนื้อหำ จุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั กิจกรรมและกำร
ประเมินผล ควำมเหมำะสม ควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้
1.8 นำแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูม้ ำปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตำมทีอ่ ำจำรย์ท่ี
ปรึกษำได้เสนอแนะไว้
1.9 สร้ำงแบบประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เสร็จแล้วนำไปให้อำจำรย์ท่ี
ปรึกษำเพื่อพิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสมของแบบประเมินแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
และนำไปปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ทป่ี รึกษำเสนอผูเ้ ชีย่ วชำญ เพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องของเนื้อหำ จุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั กิจกรรมกำรประเมินผล ควำมเหมำะสม ควำมสอดคล้อง
ของมำตรฐำนกำรเรียนรู้ จำนวน 3 ท่ำน
1.10 นำแบบประเมินแผนกำรจัดประสบกำรณ์ กำรเรียนรูท้ ผ่ี ศู้ กึ ษำค้นคว้ำมำปรับปรุง
แก้ไขตำมทีผ่ เู้ ชีย่ วชำญได้เสนอแนะไว้
1.11 ปรับปรุงแก้ไขแผนกำรจัดประสบกำรณ์ เรียนรูต้ ำมข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชำญและ
นำผลกำรประเมินแผนกำรสอนของผูเ้ ชี่ยวชำญแล้วมำหำค่ำเฉลีย่ เทียบกับเกณฑ์ ซึง่ เป็นคะแนนที่
คำนวณจำกแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ โดยระดับควำมคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชำญในกำรประเมินแผนกำร
จัดประสบกำรณ์เรียนรูท้ งั ้ 3 ท่ำนมีค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 4.50 อยูใ่ นระดับเหมำะสมมำกทีส่ ุด
1.12 นำแผนทีผ่ ่ำนกำรประเมินจำกผูเ้ ชีย่ วชำญมำปรับปรุงแก้ไขแล้วนำมำเสนอต่ออำจำรย์
ทีป่ รึกษำเพื่อตรวจสอบแก้ไข
1.13 นำแผนกำรสอนทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบแก้ไขจำกอำจำรย์ทป่ี รึกษำแล้วมำปรับปรุงแก้ไข
เพื่อนำไปทดลองใช้กบั นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยโดยนำแผนกำรสอนไปทดลองกับนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2
ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง อำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำน
เขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยเอ็ด เขต 1 จำนวน 9 คน
2. แบบประเมิ นทักษะการอ่าน
ในกำรจัดทำแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุก
สะพำนทอง มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
2.1 ศึกษำหลักสูตร คู่มอื ครู คู่มอื กำรประเมินผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2546 และวิธกี ำรสร้ำงแบบทดสอบวัดและประเมินผลจำกหนังสือกำรวัดผลกำรศึกษำ
2.2 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำระกำรเรียนรูแ้ ละจุดประสงค์ตำมตำมตัวชีว้ ดั กำร
เรียนของนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2 เพื่อกำหนดแบบประเมินให้สอดคล้องกับเนื้อหำและจุดประสงค์
ตำมตัวชีว้ ดั ทีต่ งั ้ ไว้
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2.3 ศึกษำวิธสี ร้ำงแบบประเมินโดยกำหนดแนวทำงกำรสร้ำง ตำมศึกษำหลักสูตร คู่มอื
ครู คู่มอื กำรประเมินผลกำรเรียนและวิธกี ำรสร้ำงแบบทดสอบวัดและประเมินผลจำกหนังสือกำรวัดผล
กำรศึกษำ
2.4 สร้ำงแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนของเด็กนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหำและจุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั ทีต่ งั ้ ไว้
2.5 นำแบบประเมินทักษะกำรอ่ำน ทีส่ ร้ำงขึน้ เสร็จแล้วเสนอต่ออำจำรย์ ทีป่ รึกษำเพื่อ
พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข
2.6 นำแบบประเมินทักษะกำรอ่ำนทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชำญ เพื่อประเมินหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อสอบกับจุดประสงค์ (IOC) ซึง่ เป็นกำร
ตรวจสอบควำมเทีย่ งตรงของเนื้อหำแบบประเมิน
2.7 นำผลกำรประเมินทีไ่ ด้จำกผูเ้ ชีย่ วชำญมำวิเครำะห์เพื่อหำควำมสอดคล้องระหว่ำง
ข้อสอบแต่ละข้อกับจุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั โดยหำดัชนีควำมสอดคล้อง
2.8 จัดพิมพ์ขอ้ สอบเพื่อนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ อนุบำล ปีท่ี 2
โรงเรียนบ้ำนบัวหลวง อำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต 1
2.9 จัดพิมพ์ขอ้ สอบทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพแล้วเป็นแบบทดสอบฉบับจริงเพื่อ
นำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. แบบประเมิ นทักษะการเขียน
ในกำรจัดทำแบบประเมินทักษะกำรเขียนนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุก
สะพำนทอง มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษำหลักสูตร คู่มอื ครู คู่มอื กำรประเมินผลกำรเรียนหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2546 และวิธกี ำรสร้ำงแบบทดสอบวัดและประเมินผลจำกหนังสือกำรวัดผลกำรศึกษำ
3.2 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำระกำรเรียนรูแ้ ละจุดประสงค์ตำมตำมตัวชีว้ ดั กำรเรียน
ของนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 เพื่อกำหนดแบบประเมินให้สอดคล้องกับเนื้อหำและจุดประสงค์ตำม
ตัวชีว้ ดั ทีต่ งั ้ ไว้
3.3 ศึกษำวิธสี ร้ำงแบบประเมินโดยกำหนดแนวทำงกำรสร้ำง ตำมศึกษำหลักสูตร คู่มอื ครู
คู่มอื กำรประเมินผลกำรเรียนและวิธกี ำรสร้ำงแบบทดสอบวัดและประเมินผลจำกหนังสือกำรวัดผล
กำรศึกษำ
3.4 สร้ำงแบบประเมินทักษะกำรเขียนของเด็กนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ทีส่ อดคล้องกับ
เนื้อหำและจุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั ทีต่ งั ้ ไว้
3.5 นำแบบประเมินทักษะกำรเขียน ทีส่ ร้ำงขึน้ เสร็จแล้วเสนอต่ออำจำรย์ทป่ี รึกษำเพื่อ
พิจำรณำตรวจสอบควำมถูกต้องให้คำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข
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3.6 นำแบบประเมินทักษะกำรเขียนทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมินเสนอต่อ
ผูเ้ ชีย่ วชำญ เพื่อประเมินหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อประเมินกับจุดประสงค์ (IOC) ซึง่ เป็น
กำรตรวจสอบควำมเทีย่ งตรงของเนื้อหำแบบประเมิน
3.7 นำผลกำรประเมินทีไ่ ด้จำกผูเ้ ชีย่ วชำญมำวิเครำะห์เพื่อหำควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อ
ประเมินแต่ละข้อกับจุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั โดยหำดัชนีควำมสอดคล้องโดยใช้สตู ร IOC แบบประเมินแต่
ละข้อกับจุดประสงค์ตำมตัวชีว้ ดั มีค่ำดัชนีควำมสอดคล้องจำกผูเ้ ชีย่ วชำญทัง้ 3 ท่ำน
3.8 จัดพิมพ์ขอ้ ประเมินเพื่อนำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2
โรงเรียนบ้ำนบัวหลวง อำเภอทุ่งเขำหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ร้อยเอ็ด เขต 1
3.9 จัดพิมพ์ขอ้ ประเมินทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพแล้วเป็ นแบบประเมินฉบับจริงเพื่อ
นำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในกำรวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดประสบการณ์การศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน
เป็นแบบสอบถำมควำมพึงพอใจเกีย่ วกับกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูส้ ำมำรถ
พัฒนำทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนเป็นเครือ่ งมือทีแ่ สดงถึงควำมรูส้ กึ ของนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2
โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง ว่ำมีควำมคิดเห็นในภำพรวมเป็ นอย่ำงไรซึง่ มีขนั ้ ตอน ในกำรสร้ำง
ดังนี้
4.1 ศึกษำเอกสำรตำรำ แนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมพึงพอใจ
4.2 ศึกษำเทคนิคกำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจจำกหนังสือ เอกสำรตำรำต่ำง ๆ
4.3 ศึกษำวิธกี ำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ มี 3 ระดับ เพื่อให้
ทรำบหลักกำรสร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ
4.4 สร้ำงแบบวัดควำมพึงพอใจชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ มี 3 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ รวม
ทัง้ หมดจำนวน 15 ข้อ นำมำใช้จริง 10 ข้อ
4.5 นำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรเรียนรูเ้ สนอต่ออำจำรย์ทป่ี รึกษำเพื่อตรวจสอบควำม
ถูกต้องเหมำะสมของข้อควำม ภำษำทีใ่ ช้
4.6 นำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรเรียนรูม้ ำปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ท่ี
ปรึกษำให้มคี วำมเหมำะสมมำกขึน้
4.7 นำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรเรียนรูเ้ สนอต่อผูเ้ ชีย่ วชำญชุดเดิมเพื่อตรวจสอบควำม
เหมำะสมของข้อควำม ภำษำและควำมเทีย่ งตรงของข้อคำถำมในแบบวัดควำมพึงพอใจ
4.8 ปรับปรุงแบบวัดควำมพึงพอใจตำมทีผ่ เู้ ชีย่ วชำญเสนอแนะและนำผลกำรประเมินของผูเ้ ชีย่ วชำญ มำ
วิเครำะห์เพื่อหำดัชนีควำมสอดคล้องหรือค่ำ IOC ผลกำรวิเครำะห์จำกผูเ้ ชีย่ วชำญทัง้ 3 ท่ำน ปรำกฏว่ำ แบบวัด
ควำมพึงพอใจมีค่ำ IOC ผ่ำนเกณฑ์ โดยมีค่ำเฉลีย่ อยูร่ ะหว่ำง ระหว่ำง 0. 67 – 1.00
4.9 จัดพิมพ์แบบวัดควำมพึงพอใจเป็นฉบับจริง เพื่อนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป
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แบบแผนการทดลองและวิ ธีดาเนิ นการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนกำรทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั สร้ำงแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูท้ ผ่ี ่ำนเกณฑ์ประเมินจำก
ผูเ้ ชีย่ วชำญไปทดลองกับกลุ่มเป้ำหมำย คือ นักเรียนชำย-หญิง อำยุ 5-6 ปี ทีก่ ำลังศึกษำอยูช่ นั ้
อนุบำลปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2554 โรงเรียนบ้ำนห้วยสนุกสะพำนทอง อำเภอทุ่งเขำ
หลวงสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 9 คน
โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ประเมินทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนก่อนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (Pre-test) จำก
แบบประเมินทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนทีส่ ร้ำงขึน้
2. ใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูท้ ส่ี ร้ำงไว้ทดลองสอนกับเด็กนักเรียนจนครบทัง้ 21
แผนกำรเรียนรู้
3. ประเมินทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนหลังกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ (Post-test) จำก
แบบประเมินทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนชุดเดิมกับประเมินก่อนจัดประสบกำรณ์พร้อมทัง้ วัดควำมพึง
พอใจหลังจำกจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้
การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทำกำรวิเครำะห์หำคุณภำพของเครือ่ งมือในส่วนทีเ่ ป็นแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
แบบประเมินและแบบประเมินควำมพึงพอใจแล้วนำข้อมูลทีไ่ ด้จำกกำรเก็บรวบรวมมำวิเครำะห์ดว้ ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ดังนี้
1. กำรจัดกระทำข้อมูล
กำรวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้จดั กระทำและวิเครำะห์ขอ้ มูลโดยใช้ขนั ้ ตอนในกำรดำเนินกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 วิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนประเมินระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ทีเ่ รียนด้วยแผนกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ อนุ บำลปีท่ี 2 จำกกำร
ประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test (Dependent samples)
1.2 วิเครำะห์หำค่ำควำมพึงพอใจในกำรเรียนรูต้ ่อกำรจัดกิจกรรมกำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูส้ ำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนชัน้ อนุ บำล 2 โดยกำรหำค่ำเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมำตรฐำน
2. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลดำเนินกำรดังนี้
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2.1 วิเครำะห์คุณภำพเครือ่ งมือ
2.1.1 หำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมของแบบประเมินกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม โดยใช้สตู ร IOC (Index of item objective congruence)
2.1.2 หำดัชนีควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อคำถำมในแบบสอบถำมควำม พึงพอใจ โดย
ใช้สตู ร IOC (Index of item objective congruence)
2.2 วิเครำะห์เปรียบเทียบผล กำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบประเมินทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนด้วย t – test (Dependent
samples)
2.3 วิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรศึกษำ
แหล่งเรียนรูส้ ำมำรถพัฒนำทักษะกำรเขียนละกำรอ่ำนของนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรหำคุณภำพเครือ่ งมือ ได้แก่ กำรหำค่ำควำมเทีย่ งตรงแบบประเมินผลทักษะ
กำรเขียนละกำรอ่ำนโดยสูตรค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง IOC
2. สถิตพิ น้ื ฐำน
2.1 ร้อยละ
2.2 ค่ำเฉลีย่
2.3 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในกำรทดสอบสมมุตฐิ ำน ร t – test dependent
สรุปผลการวิ จยั
กำรวิจยั เรือ่ ง กำรพัฒนำทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนของเด็กปฐมวัยด้วยกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ สรุปผลได้ดงั นี้
1. ผลกำรประเมินทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนหลังกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ทีม่ ตี ่อกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรูโ้ ดยรวมมีค่ำเฉลีย่ 2.76 อยูใ่ นระดับมำก

1242

อภิ ปรายผล
ผลกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 อภิปรำย
ผลได้ดงั นี้
1. ผลกำรประเมินทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนหลังกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่ง
เรียนรูข้ องนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้อำจ
เนื่องมำจำกกำรศึกษำแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนทำให้นักเรียนมีควำมสนใจและมีพฒ
ั นำกำรอ่ำนและกำร
เขียนทีด่ ขี น้ึ ซึง่ สอดคล้องกับศิรกิ ำญจน์ โกสุมภ์ และดำรณี คำวัจนัง (2545 :18) ทีไ่ ด้กล่ำวว่ำสภำพ
แวดล้อมทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนทีจ่ ะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดกำรเรียนรู้ และเป็นแหล่งทีจ่ ะทำให้ผสู้ อน
สำมำรถออกแบบกำรเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนฝึกปฏิบตั ิ หรือได้ศกึ ษำค้นคว้ำด้วยตนเองเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้
และแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันระหว่ำงกลุ่มเพื่อน ระหว่ำงครูกบั นักเรียน ระหว่ำงวิทยำกรประจำ
แหล่งเรียนรูก้ บั ครูและนักเรียน รวมทัง้ เป็ นแหล่งทีผ่ เู้ รียนอำจอำศัยกำรสืบค้นของตนเองอย่ำงเต็มทีซ่ ง่ึ
แหล่งเรียนรูจ้ ะทำให้เกิดกำรเรียนรูข้ น้ึ ได้ ไม่ว่ำกำรเรียนรูน้ นั ้ จะเกิดจำกกำรศึกษำ ในโรงเรียนหรือนอก
โรงเรียนหรือตำมอัธยำศัยซึง่ จะช่วยให้ครูและผูเ้ รียนตระหนักในควำมสำคัญและภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน
มีโอกำสสัมผัส เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ผูท้ ใ่ี ฝเ่ รียน ใฝร่ กู้ จ็ ะประสบควำมสำเร็จ และได้ประสบกำรณ์ตรงและทำ
ให้ประชำชนมีส่วนร่วมจัดกำรศึกษำของลูกหลำนสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน ซึง่
เป็นกำรพัฒนำไปสู่สงั คมแห่งกำรเรียนรู้ สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของ บุษผำ เรืองศิลป์ (2553 : 47-48)
ได้กำรวิจยั เรือ่ งผลของ กำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ทม่ี ี ต่อทักษะกำรเขียนของเด็ก ปฐมวัยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบทักษะกำรเขียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรทดลองกำรจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้ำงสรรค์ พบว่ำผลกำรจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ ของเด็กปฐมวัยหลังกำรทดลองเป็นเวลำ 5
สัปดำห์ พบว่ำก่อนกำรทดลองจัดกิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์ได้ค่ำเฉลีย่ ทักษะกำรเขียน โดยรวมเท่ำกับ
27.70 และหลังกำรทดลอง ได้ค่ำเฉลีย่ เท่ำกับ 46.40 และเมือ่ เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลีย่
โดยใช้ t-test พบว่ำทักษะกำรเขียนโดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังกำรทดลองมี ควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทีร่ ะดับ 0.01 สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของรัญทม สังข์ทติ นุ (2552 : 48) ได้
ศึกษำเรือ่ งรำยงำนผลกำรใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภำพ พัฒนำทักษะทำงภำษำ ด้ำนกำรฟงั และ
กำรพูด ของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผลกำรเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของ
คะแนนกำรพัฒนำทักษะทำงภำษำด้ำนกำรฟงั และกำรพูดของนักเรียน คะแนนทักษะทำงกำรภำษำด้ำน
กำรฟงั และกำรพูดของนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดยำงหัก อำเภอบ้ำนโปง่ จังหวัดรำชบุร ี หลัง
ทดลอง โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภำพพัฒนำทักษะทำงภำษำเพิม่ ขึน้ ทุกคน สอดคล้องกับ
ผลกำรวิจยั ของมนตกรำน คุม้ รักษำ (2551 : 53) ได้ศกึ ษำเรือ่ งผลกำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำ
ประกอบกำรบันทึกข้อมูลทีม่ ตี ่อกำรสื่อควำมหมำยด้ำนกำรเขียนของเด็กปฐมวัย ผลกำรวิจยั พบว่ำเด็ก
ปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั กำรจัดกิจกรรมทัศนศึกษำประกอบกำรบันทึกข้อมูล มีกำรสื่อควำมหมำยด้ำนกำรเขียน
ทัง้ 6 ขัน้ ในแต่ละช่วงสัปดำห์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับผลกำรวิจยั
ของขนิษฐำ รุง่ กิจเลิศสกุล (2546 : 67) ได้ศกึ ษำเรือ่ ง กำรใช้แหล่งวิทยำกำรในชุมชนเพื่อพัฒนำกำร
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เขียน เล่ำเรือ่ ง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 3 จำกกำรวิจยั พบว่ำ ผลกำรเขียนเล่ำเรือ่ งโดยใช้
วิทยำกรในชุมชน เมือ่ วิเครำะห์ควำมสำรถในกำรเขียนเล่ำเรือ่ งของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่ำก่อ นเรียน
อย่ำงมีนยั สำคัญทีร่ ะดับ .01 ซึง่ แสดงว่ำแผนกำรสอนเขียนเล่ำเรือ่ งโดยใช้แหล่งวิทยำกำรในชุมชน
สำมำรถพัฒนำควำมสำมำรถในกำรเขียนของนักเรียนได้ และสอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของศุภวรรณ
จันต๊ะยอด (2545 : 52) ได้ศกึ ษำเรือ่ งกำรพัฒนำหน่วยบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน เรือ่ งบ่อเกลือน่ำอยู่
สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีท่ี 5 อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน ผลกำรวิจยั พบว่ำ สภำพทัวไปทำง
่
ภูมศิ ำสตร์ของอำเภอบ่อเกลือ ประวัตคิ วำมเป็นมำของอำเภอบ่อเกลือ เศรษฐกิจชุมชน บุคคลสำคัญใน
ท้องถิน่ วิถชี วี ติ ของบุคคลในท้องถิน่ ผลสัมฤทธิ ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หน่วยบูรณำ
กำรกำรเรียนกำรสอนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนยั สำคัญที่ .01
2. ควำมพึงพอใจของนักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ทีม่ ตี ่อกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำ
แหล่งเรียนรู้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมำกมีค่ำเฉลีย่ ( X ) เท่ำกับ 2.76 ส่วนเบีย่ งเบนมำตรฐำน (S.D.)
เท่ำกับ 0.39 แสดงว่ำนักเรียนมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้วยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูอ้ ยูใ่ นระดับมำก ซึง่
อำจเกิดจำกกำรเรียนกำรสอนด้วยชุดฝึกทักษะเป็ นกำรเรียนทีไ่ ม่น่ำเบื่อ สร้ำงควำมสนใจให้กบั นักเรียนได้
เป็นอย่ำงดีซง่ึ สอดคล้องกับผลกำรวิจยั ของรัญทม สังข์ทติ นุ ( 2552 : 43) ได้ศกึ ษำเรือ่ งรำยงำนผลกำร
ใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภำพ พัฒนำทักษะ ทำงภำษำ ด้ำนกำรฟงั และกำรพูด ของเด็กปฐมวัย
ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมพึงพอใจในกำรใช้หนังคำคล้องจองประกอบภำพพัฒนำทักษะ
ทำงภำษำด้ำนกำรฟงั และกำรพูดของนักเรียน ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 โรงเรียนวัดยำงหัก อำเภอบ้ำนโปง่
จังหวัดรำชบุร ี นักเรียนมีควำมสนุกสนำน สนใจและตัง้ ใจฟงั อย่ำงมำกนักเรียนมักจะขอให้ครูเล่ำเรือ่ ง
จำกหนังสือคำคล้องจองประกอบภำพให้ฟงั อีกเป็ นประจำโดยนักเรียนทุกคนให้ควำมร่วมมือในกิจกรรม
กำรเล่ำเรือ่ งจำกหนังสือคำคล้องจองประกอบภำพเป็นอย่ำงดี
จำกผลกำรวิจยั ในครัง้ นี้พบว่ำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรูด้ ว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ อง
นักเรียนชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 เป็นกำรพัฒนำกำรเขียนและกำรอ่ำนซึง่ เปิดโอกำสให้ผเู้ รียนแสดงออกทำง
ควำมคิดอย่ำงอิสระเน้นให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ำกประสบกำรณ์ตรง จำกของจริงทำให้เกิดกำรเชื่อมโยง
ระหว่ำงควำมคิดใหม่ๆทีแ่ ก้ปญั หำและเอือ้ ประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและเรียนรูจ้ ำกกำรมีปฏิสมั พันธ์กบั
เพื่อนๆ ครู หรือสิง่ ต่ำงๆ รอบตัวของเด็กนักเรียนอันจะทำให้ผเู้ รียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ซง่ึ เป็น
พืน้ ฐำนสำคัญในกำรเขียน ประกอบกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรูด้ ว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน
ชัน้ อนุบำลปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้ำงขึน้ เป็ นกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ได้ผ่ำนกระบวนกำรและขัน้ ตอนในกำร
จัดกิจกรรมอย่ำงเป็ นระบบ มีควำมละเอียดชัดเจน จึงทำให้นกั เรียนมีผลกำรประเมินทำงกำรเรียน
เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
จำกกำรวิจยั ครัง้ นี้พบว่ำกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนชัน้
อนุบำลปีท่ี 2 ทำให้ผลกำรประเมินทักษะกำรเขียนและกำรอ่ำนสูงขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีควำมคิดเห็นว่ำกำร
จัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูเ้ ป็ นเครือ่ งมืออย่ำงหนึ่งของครูทจ่ี ะนำมำใช้พฒ
ั นำกำรเรียน
กำรสอนและผูศ้ กึ ษำมีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1.1 ครูเป็นผูม้ บี ทบำทสำคัญมำกในกำรจัดประสบกำรณ์รว่ มกับเด็กปฐมวัยเพรำะจะต้อง
อำศัยระยะเวลำ ควำมใกล้ชดิ และกระตุน้ ให้เด็กใช้ประสำทสัมผัสทัง้ 5 เพื่อจะได้พฒ
ั นำทักษะ
กำรเขียนและกำรอ่ำน
1.2 ในกำรจัดประสบกำรณ์ควรมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและเพียงพอกับจำนวนเด็ก
เช่น กระดำนรองวำดภำพ /จดบันทึก กระดำษสำหรับวำดภำพ/จดบันทึก สีน้ำ พู่กนั สีเทียน ดินสอสี
และดินสอดำ
1.3 กำรเรียนจะต้องเน้นเด็กเป็นศูนย์กลำงในกำรดำเนินกิจกรรมทุกขัน้ ตอน ครูเป็ นผู้
ช่วยเหลือและให้คำแนะนำ เพรำะจะเป็นกำรพัฒนำเด็กในทุกๆด้ำนทัง้ ด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปญั ญำ
1.4 ระยะเวลำในกำรดำเนินกิจกรรมควรมีกำรยืดหยุ่นได้ตำมควำมเหมำะสมของกิจกรรม
ซึง่ ในกำรจัดกิจกรรมนัน้ จำนวนครูและเด็กจะต้องสอดคล้องกัน ควรมีค รูผชู้ ่วยเดินทำงไปศึกษำแหล่ง
เรียนรูน้ อกสถำนทีเ่ พื่อเป็ นกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัยให้กบั เด็กอย่ำงใกล้ชดิ
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียนในระดับอื่นๆหรือจัด
กิจกรรมในสถำนทีอ่ ่นื ๆด้วย
2.2 ควรมีกำรนำแนวกำรจัดประสบกำรณ์ดว้ ยกำรศึกษำแหล่งเรียนรูไ้ ปประยุกต์ ใช้ค่กู บั
รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรูแ้ ละเทคนิคกำรสอนอื่นๆเพื่อให้กำรศึกษำค้นคว้ำมีขอ้ มูลทำงเลือกทีห่ ลำก
หลำยและมีประสิทธิภำพมำกขึน้
2.3 ควรมีกำรศึกษำปจั จัยทีส่ ่งผลต่อกำรเขียนและกำรอ่ำนของเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ด้วยวิ ธีการ
ทางวิ ทยาศาสตร์โดยภูมิปัญญาสมุนไพรในท้องถิ่ น
The Development of Critical Thinking of Prathom Suksa 4 Students by Using Wisdom of
LocalHerbs Through Scientific Method.
ณัฐกานต์ ไหวดี1 ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช2 และดร.ภูษติ บุญทองเถิง3
Nuttakan Widee1 Prasopsuk Ritidet2 Dr.Poosit Boontongtherng3
Najarn9@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรใน
ท้องถิน่ มาพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน 2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรใน
ท้องถิน่ 3) เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนระหว่างก่อนและหลัง
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จานวน 16 คน ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
โรงเรียนบ้านเครือซูด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบสารวจความต้องการในการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนโดยใช้
ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรในท้องถิน่ แบบประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนด้วยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ และ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ สถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบ t – test
(Dependent Samples)
ผลจากการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึกษาความต้องการในการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ มาพัฒนาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน พบว่า โดยรวมมีความต้องการในการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
มาพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
2. นักเรียน คณะครู ผูป้ กครอง และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีความคิดเห็นต่อผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรในท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ โดยรวม 4.66 อยูใ่ นระดับดีมาก
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3
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3. นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : การพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ, นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4, ด้วยวิธกี าร
ทางวิทยาศาสตร์,โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
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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บทนา
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มบี ทบาทสาคัญในการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมและการดาเนินชีวติ ของมนุษย์ มีสงิ่ อานวยความสะดวกสบายมากขึน้ มีความ
รวดเร็วในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร การสื่อสารทีไ่ ร้ขอบเขตทาให้โลกเข้าสู่กระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ประเทศไทย
เป็นอีกประเทศหนึ่งทีไ่ ม่อาจพ้นกระแสการเปลีย่ นแปลงอย่างรุนแรงในยุคโลกาภิวฒ
ั น์ การเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วนี้ทาให้คนเราต้องพัฒนาความคิด รูจ้ กั คิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจและแก้ไขปญั หาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงั คมแห่งภูมปิ ญั ญาและการเรียนรู้ จึงได้เน้นถึงการพัฒนา
คุณภาพของคนในทุกมิตอิ ย่างสมดุล ทัง้ จิตใจ ร่างกาย ความรูแ้ ละทักษะด้านความสามารถเพื่อให้
เพียบพร้อมด้าน “คุณธรรม” และ “ความรู”้ ซึง่ จะนาไปสู่การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณควบคู่กบั การต่อยอด
และใช้ประโยชน์จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยจัดการองค์ความรูท้ ุกด้านตัง้ แต่ระดับชุมชนถึงประเทศอย่าง
เป็นระบบ รวมทัง้ สร้างความมันคงในชี
่
วติ แก่คนทัง้ ประเทศ (สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ. 2550 : 94)
การปฏิรปู การศึกษาจึงเกิดขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 การจัดการศึกษามีเป้าหมายเพื่อปฏิรปู การเรียนรู้ ตามแนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึง่ ได้ให้ความหมายของการศึกษาว่าเป็นกระบวนการ
เรียนรูเ้ พื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบ
สานทางวัฒนธรรม การสร้างความจรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรูอ้ นั เกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปจั จัยเกือ้ หนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ การ
ปฏิรปู การเรียนรูจ้ งึ เกิดขึน้ เพื่อให้ ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นากระบวนการคิด รูจ้ กั คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ
พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มทีแ่ ละจากสาระพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มาตราที่ 22 กล่าวว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ผเู้ รียนทุกคนสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมี
ความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
และมาตราที่ 24 ได้กล่าวว่า การจัดกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจของผูเ้ รียนและความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญั หา จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการ
อ่านและเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง (สานักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 13-15) ส่งผลให้
สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ได้กาหนดมาตรฐานด้านผูเ้ รียน
ในมาตรฐานที่ 4 ความว่า มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวสิ ยั ทัศน์ (สถาบันส่งเสริมการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ. 2543 : 23) แสดงให้เห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั มุง่ เน้นการส่งเสริม และ
พัฒนากระบวนการคิดทีส่ ามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
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ปจั จุบนั เรือ่ งของการคิดและการสอนคิดเป็ นเรือ่ งทีน่ บั ว่าสาคัญยิง่ ในการจัดการศึกษา
เพื่อให้เกิดคุณภาพ เพราะการคิดเป็ นการแสดงออกของความเจริญของมนุษย์เป็ นสิง่ สาคัญในการ
ดารงชีวติ ทาให้เกิดวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆขึน้ เนื่องจากมนุษย์รจู้ กั คิดและนาสิง่ ทีค่ ดิ มาใช้ในการ
ประดิษฐ์ ดัดแปลงเปลีย่ นแปลงให้กา้ วหน้า ทาให้โลกเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษที่ 21 เป็น
การศึกษาทีเ่ น้นให้คนมีปญั ญา เพราะปญั ญาสาคัญยิง่ กว่าทรัพยากรแร่ธาตุ(พิมพันธ์ เดชะคุปต์. 2547 :
6) จึงต้องพัฒนาบุคคลในด้านกระบวนการคิด และความสามารถในการแก้ไขปญั หา และการจัดการ
ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ การสอนการคิดเป็ นเรือ่ งทีส่ าคัญยิง่ ในการจัด
การศึกษา ปจั จุบนั การเรียนการสอนในโรงเรียนมุง่ เน้นด้านเนื้อหามากกว่ากระบวนการพัฒนา
กระบวนการคิดเพื่อสร้างความรู้ ครูตอ้ งดาเนินการปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าทีต่ นเอง จากการทาหน้าที่
ผูส้ อนผูใ้ ห้ความรูจ้ ดั การเรียนการสอนโดยใช้ตนเองเป็นแหล่งเรียนรู้ สอนเน้นเนื้อหา ยึดตาราและ
แบบฝึกหัดเป็นหลัก มาเป็ นบทบาทของผูอ้ านวยความสะดวก ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญปญั หา การประยุกต์นาความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปญั หา จัดกิจกรรมกลุ่มในรูปแบบทีห่ ลากหลาย ไม่ซ้าซากให้เหมาะกับความต้องการ ความถนัดใน
การเรียนรู้ และพัฒนาการของผูเ้ รียนแต่ละคน ทัง้ รูปแบบการเรียนรูด้ ว้ ยการดู การฟงั การสัมผัสและ
การเคลื่อนไหว และเสริมสร้างความสาเร็จของผูเ้ รียนแต่ละคน ทีส่ าคัญคือ ครูตอ้ งกระตุน้ ให้ผเู้ รียนคิด
ถาม กระตุน้ ผูเ้ รียนให้เกิดความสนใจใฝร่ ตู้ อ้ งการคิดหาคาตอบทีถ่ ูกต้องโดยการเสาะแสวงหาข้อมูล
รวบรวมข้อเท็จจริง ตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ ตีความ และหาข้อสรุปเพื่อใช้ในการตัดสิน รวมทัง้ ต้องให้
โอกาสผูเ้ รียนได้พดู ถึงความคิดและลงมือกระทาตามความคิดของตนเอง สิง่ เหล่านี้จะเป็นการเสริมและ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของผูเ้ รียน (พจมาน ทรัพย์สมาน. 2549 : 4)
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) เป็นการคิดพิจารณา ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
เกีย่ วกับข้อมูลหรือสภาพการณ์ ทีป่ รากฏ โดยอาศัยความรูค้ วามคิด และประสบการณ์ ของตนเอง
ในการสารวจหลักฐานอย่างรอบคอบ เพื่อนาไปสู่ขอ้ สรุปทีส่ มเหตุสมผล (Norris. 1985 : 40-45)
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ นี้ยงั เป็ นการคิดเพื่อประเมิน หรือทาให้ความคิดกระจ่างชัดเจน โดยมุง่ เน้น
เพื่อการตัดสินว่า สิง่ ใดควรทาหรือควรเชื่อ (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 58-60) นอกจากนี้ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ยังเป็ นรูปแบบการคิดประเภทหนึ่งทีก่ าลังกล่าวถึงในปจั จุบนั อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องจากมีความเกีย่ วพันกับการเรียนรูว้ ธิ คี ดิ ในการแก้ปญั หา ของ
นักเรียน และยังเกีย่ วข้องกับการรวบรวมข้อมูล การตีความหมายของข้อมูล การสรุปหรือการแก้ปญั หา
โดยใช้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณา โดยไม่บดิ เบือนไปจากข้อมูลที่มอี ยู่ รวมทัง้ การนาข้อสรุป หลักการ
การลงความเห็นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ ๆ และสามารถประเมินการอภิปรายได้ (ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์
และอุษา ชูชาติ. 2545 : 31-33)
จากความหมายข้างต้นสะท้อนให้เห็นได้ว่า การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมีความสาคัญกับ
สังคมไทยในปจั จุบนั และอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ทม่ี คี วามเจริญก้าวหน้า
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว อาจกล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์มคี วามเกีย่ วข้องกับทุกคน ทุก
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คนควรรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยเฉพาะกับนักเรียนทีเ่ ป็นอนาคตของประเทศ ดังนัน้ การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์จงึ มีส่วนช่วยให้นกั เรียนสามารถส่งเสริม และพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เนื่องจาก
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตอ้ งอาศัยการการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ซึง่ จากผลการวิจยั ทีผ่ ่าน
มาแสดงให้เห็นว่า การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมีความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการแก้ปญั หา ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึง่ สอดคล้องกับพรศรี ดาวรุง่
สวรรค์ (2548 : 53-57) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนราชินีบนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยชุดกิจกรรม
แก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยชุดกิจกรรมแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์ม ี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และมีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงกว่าอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทร่ี ะดับ .01
และสอดคล้องกับ เนาวรัตน์ จันทรวิวฒ
ั น์ (2551 : 94-102) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้ กับการจัดการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ประชาสรรค์) พบว่าการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขัน้
สามารถนาไปใช้พฒ
ั นาผูเ้ รียนในด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจยั ทีป่ รากฏแสดงให้เห็นว่า
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ มีส่วนช่วยให้นกั เรียนสามารถแก้ไขปญั หา
และพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณได้
จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน. 2550 : 32) ของโรงเรียนบ้านเครือซูด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่ามาตรฐานด้านผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 4 : ผูเ้ รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและ
มีวสิ ยั ทัศน์ ซึง่ มีตวั บ่งชีค้ อื ผูเ้ รียนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สรุปความคิดอย่างเป็ น
ระบบและมีการคิดแบบองค์รวม มีทกั ษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และคิดไตร่ตรองและผูเ้ รียนมีทกั ษะ
การคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ผลการประเมินแบบอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษามีค่ าการประเมิน
เท่ากับ 2.5 ซึง่ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ โดยจะต้องมีค่าเฉลีย่ ของผลการประเมินตัง้ แต่ 2.75
ขึน้ ไป สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ระบุเหตุปจั จัยทีท่ าให้โรงเรียนบ้าน
เครือซูดไม่ได้รบั การรับรองในมาตรฐานที่ 4 เนื่องจากขาดสื่อ นวัตกรรมและกระบวนการทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะ
นามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะความสามารถด้านการคิด และได้ให้ขอ้ เสนอแนะไว้ว่า
ควรจัดทาสื่อนวัตกรรมและกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ส่งเสริมความสามารถในการคิด การจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ วรส่งเสริมให้เกิดทักษะการคิดจากการ
ปฏิบตั จิ ริงและให้นกั เรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
กลวิธหี นึ่งทีจ่ ะนาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ โรงเรียนสามารถ
นาทรัพยากรท้องถิน่ เข้ามาเป็นกลไกการจัดการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน เพื่อเสริมสร้างความรักความ
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ผูกพันกับท้องถิน่ ของตน และให้ผเู้ รียนรูจ้ กั และเข้าใจท้องถิน่ ของตนเอง สามารถนาเอามรดก
วัฒนธรรม สิง่ ทีม่ ใี นท้องถิน่ มาใช้เป็นสิง่ อานวยประโยชน์ต่อผูเ้ รียนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เปิด
โอกาสให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ชีวติ จริง ในท้องถิน่ เพื่อให้ประสบการณ์ตรง ได้สมั ผัส ได้กระทาจริง และ
สามารถนาไปใช้แก้ไขปญั หาได้ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ ผ่านบุคคลผูร้ ทู้ ไ่ี ด้รบั การยกย่องเป็ นภูม ิ
ปญั ญา (นิคม ชมภูหลง. 2544 : 13) ซึง่ โรงเรียนบ้านเครือซูด มีแหล่งเรียนรูภ้ ูมปิ ญั ญาในชุมชน และเป็น
พืน้ ทีท่ ม่ี สี มุนไพรในท้องถิน่ เป็นจานวนมาก เหมาะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จากเหตุผลดังกล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ เพื่อ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง และตอบสนองต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง พัฒนา
นักเรียนให้เป็ นผูม้ คี วามสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แสวงหาความรู้ และสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง นาความรูไ้ ปใช้ในชีวติ ประจาวัน และช่วยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความสมดุลทัง้ ทางร่างกาย จิตใจ
สติปญั ญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปญั หาเป็นและมีความสามารถในการแก้ปญั หาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีครู เป็นผูอ้ านวยความสะดวก ให้คาแนะนา และให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชดิ อันจะนาไปสู่
การพัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการในการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ มาพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด
2. เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพร
ในท้องถิน่
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพร
ในท้องถิน่
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด
ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2554 อาเภอนาดูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 จานวน 16 คน
2. กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบไปด้วย
2.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านเครือซูด อาเภอนาดูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
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2.2 คณะครู โรงเรียนบ้านเครือซูด อาเภอนาดูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2
2.3 ตัวแทนผูป้ กครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเครือซูด อาเภอนาดูน สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
2.4 ครูภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ จากหมูบ่ า้ นในเขตบริการโรงเรียนบ้านเครือซูด อาเภอนาดูน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
3. กรอบเนื้ อหาที่ใช้ ในการวิ จยั การพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ผูว้ จิ ยั ใช้เนื้อหาดังนี้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่ ความสัมพันธ์ระหว่าง
สิง่ แวดล้อมกับสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่าง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะ หา
ความรูแ้ ละจิตวิทยาศาสตร์ส่อื สารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้
บูรณาการใช้องค์ความรูด้ า้ นสมุนไพรในท้องถิน่ โดยมีครูภูมปิ ญั ญาเป็นผูถ้ ่ายทอด
4. ระยะเวลาที่ใช้ ในการวิ จยั ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
5. พื้นที่ดาเนิ นการวิ จยั โรงเรียนบ้านเครือซูด อาเภอนาดูน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และหมูบ่ า้ นในเขตบริการซึง่ มี 2 หมูบ่ า้ น คือ หมูท่ ่ี 5 บ้านโคกเครือ
และหมูท่ ่ี 9 บ้านเครือซูด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นี้ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ประกอบไปด้วย
1.1 ระยะที่ 1 เครือ่ งมือในการสารวจข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสารวจข้อมูล คือ แบบสารวจความต้องการในการพัฒนาการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4โดยใช้ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
1.2 ระยะที่ 2 เครือ่ งมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ด้วยวิธกี ารทาง
วิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ประกอบไปด้วย
1.2.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรในท้องถิน่ จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัวโมง
่ รวม 12 ชัวโมง
่
1.2.2 แบบประเมินโครงงาน จากการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
1.3 ระยะที่ 3 เครือ่ งมือในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลการกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูม ิ
ปญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ คือ แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทีผ่ วู้ จิ ยั เป็นผูส้ ร้างขึน้
ตามแนวทางแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของเอนนิส จานวน 32 ข้อ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4โรงเรียนบ้านเครือซูด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อาเภอนาดูน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 16 คน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จานวน 16 คน คณะครูจานวน 7 คน กลุ่มที่ 3 ผูป้ กครองและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จานวน 16 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแบ่งออกเป็ น 3
ระยะดังนี้
3.1 ระยะที่ 1 การสารวจข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสารวจความต้องการในการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนโดยใช้ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ทีผ่ ่านการตรวจสอบ
ตามขัน้ ตอนเรียบร้อยแล้ว โดยผูว้ จิ ยั นาแบบสารวจไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Studies) ในพืน้ ทีจ่ ริง
แล้วนาแบบสารวจมาให้คะแนนตามเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนน
3.2 ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ซึง่ ดาเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนการเรียนรูด้ งั นี้
3.2.1 กาหนดจุดประสงค์ การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรูค้ รัง้ นี้เพื่อพัฒนาการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรในท้องถิน่
3.2.2 เริม่ ด้วยการสนทนาซักถามผูเ้ รียนเกี่ยวกับพืน้ ฐานความรู้ ความสนใจเกีย่ วกับ
ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
3.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากชาวบ้านมาร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์เกีย่ วกับสมุนไพรในท้องถิน่
ให้แก่นกั เรียน ร่วมกับการใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญา
สมุนไพรในท้องถิน่ ทีส่ ร้างขึน้ จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัวโมง
่ โดยเรียงตามลาดับตามหน่วยใน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ งั นี้ 1) พืชสมุนไพรในท้องถิน่ 2) ประโยชน์และวิธกี ารใช้พชื สมุนไพรใน
ท้องถิน่ 3) ลูกประคบสมุนไพร 4) น้ายาล้างจานสมุนไพร 5) น้าสมุนไพร 6) ไข่เค็มสมุนไพร รวมทัง้ สิน้
12 ชัวโมง
่
3.2.4. เมือ่ ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ได้ถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ และ
ประสบการณ์เกีย่ วกับสมุนไพรในท้องถิน่ ให้แก่นกั เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูค้ รบทุกหน่วยการ
เรียนรูแ้ ล้ว จากนัน้ ให้นกั เรียนแบ่งกลุ่มทาโครงงานโดยใช้ลาดับวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ 5 ขัน้ ตอน
ดังนี้1) การกาหนดปญั หา 2) การตัง้ สมมุตฐิ าน 3) การทดลองและการสังเกต 4) การรวบรวมข้อมูล และ
5) การสรุปผลข้อมูล
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3.2.5 ประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยแบบประเมินโครงงานทีผ่ ่าน
การตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากกลุ่มผูเ้ ข้าร่วมชมนิทรรศการโครงงาน คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
4 คณะครู ผูป้ กครองและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยนาแบบประเมินโครงงานมาให้คะแนนตามเกณฑ์ในการ
ตรวจให้คะแนน
3.3 ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรใน
ท้องถิน่
3.3.1 ทาการทดสอบวัดคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน 32 ข้อ ก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
3.3.2 จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ จากนัน้ ทาการ
ทดสอบวัดคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณด้วยแบบทดสอบฉบับเดิม
3.3.3 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียน โดยทาการเปรียบเทียบคะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน ก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรูแ้ ละหลังจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การศึกษาความต้องการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ มาพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด จากแบบสารวจ พบว่า นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.63 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด คณะ
ครูโรงเรียน บ้านเครือซูด มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.59 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ผูป้ กครองและภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 4.60 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และผลการสารวจระดับความต้องการในการ
พัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรใน
ท้องถิน่ จากกลุ่มผูต้ อบแบบสารวจทัง้ 3 กลุ่มมีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.61 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพร
ในท้องถิน่ จากผลการประเมินโครงงานนักเรียน พบว่า นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้าน
เครือซูด มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.70 อยูใ่ นระดับดีมาก คณะครูโรงเรียนบ้านเครือซูด มีค่าเฉลีย่
โดยรวมเท่ากับ 4.66 อยูใ่ นระดับดีมาก ผูป้ กครองและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ 4.68
อยูใ่ นระดับดีมาก และผลการประเมินโครงงานจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลทัง้ 3 กลุ่ม มีค่าเฉลีย่ โดยรวมเท่ากับ
4.67 อยูใ่ นระดับดีมาก
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3. การเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพร
ในท้องถิน่ พบว่า มีค่าเฉลีย่ คะแนนจากแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อนและหลัง
จัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ เท่ากับ 13.88 และ
25.50 ตามลาดับ เมือ่ เปรียบเทียบ คะแนนระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูด มีค่าเฉลีย่ คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ ูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
1. ศึกษาความต้องการในการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
4 โดยใช้ภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ จากผลสารวจความต้องการพบว่า นักเรียน ครู และผูป้ กครอง มี
ความต้องการในระดับมากทีส่ ุด เพราะต้องการทีจ่ ะให้ภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ผลจากการการนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ มาร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทาให้นกั เรียนกระตือรือร้นในการเรียน สนุกสนาน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกล้าแสดงความคิดเห็น
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข ครูภมู ปิ ญั ญาได้ถ่ายทอดความรูท้ ม่ี ปี ระโยชน์แก่เยาวชนรุ่นหลัง ซึง่ เป็ น
การสืบทอดความรูด้ า้ นสมุนไพรในท้องถิน่ ของตนให้คงอยูต่ ่อไป ครูภมู ปิ ญั ญาได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั
เยาวชนในชุมชนทาให้เกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง นอกจากนี้การจัดกิจกรรมการเรียนรูน้ อกห้องเรียน
เป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียนชอบมากทีส่ ุด นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ได้เรียนได้ลง
มือปฏิบตั แิ ละสัมผัสของจริง ทาให้นกั เรียนรูส้ กึ แปลกใหม่ ตื่นเต้นและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ นัก เรียน
เกิดความรู้ เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ทาให้นกั เรียน เรียนเกิดความประทับใจ
เกิดการอนุ รกั ษ์และหวงแหนสมุนไพรในท้องถิน่ ของตน และมีความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ตนเองมากขึน้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมใจ แซ่โง้ว (2541 : 101) ซึง่ ได้ทาการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับ
การศึกษานอกสถานทีส่ าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โดยศึกษาความพึงพอใจในแหล่งความรูจ้ าก
การไปศึกษานอกสถานทีข่ องนักเรียน พบว่าช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเพลิดเพลิน ไม่ตงึ เครียดขณะเรียน
และนักเรียนมีความพึงพอใจมากถึงร้อยละ 93.65 เพราะผูเ้ รียนได้สมั ผัสของจริง ได้เปลีย่ นบรรยากาศ
ส่งผลให้นกั เรียนมีความคิดเห็นทีด่ ตี ่อการเรียนการสอนทีใ่ ช้แหล่งทรัพยากรชุมชน
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ผลจากกการประเมิน
ชิน้ งานโครงงานนักเรียนโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ จากการใช้ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ 5 ขัน้ ตอน คือ 1) การกาหนด
ปญั หา 2) การตัง้ สมมุตฐิ าน 3) การทดลองและการสังเกต 4) การรวบรวมข้อมูล และ 5) การสรุปผล
ข้อมูล และชิน้ โครงงานทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมนัน้ นับว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการทาวิจยั โดยเด็ก ๆ
เพราะนักเรียนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั ิ เพื่อทีจ่ ะพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ จากการศึกษา ค้นคว้า หา
ความรู้ จนได้ขอ้ สรุปเป็ นองค์ความรูห้ รือความรูใ้ หม่ๆด้วยตัวเอง การเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วม
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ในการจัดนิทรรศการโครงงาน โดยได้คดิ ได้ลงมือปฏิบตั ิ ในลักษณะทีแ่ ตกต่างไปจากการเรียนการสอน
ในห้องเรียน ทาให้นกั เรียน กระตือรือร้นและแสดงความคิด ความสามารถ อย่างเต็มที่ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สังเกต
จากการเตรียมตัว เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และการทุ่มเทให้กบั การทางาน อีกทัง้ ผลการจัดนิทรรศการ
โครงงานทีห่ ลากหลาย ก็เป็ นทีส่ นใจของผูเ้ ข้าชมด้วย นอกจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว การให้
นักเรียนทราบเกณฑ์การประเมินโครงงานก็เป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจในการนาเสนอชิน้
โครงงานเป็ นอย่างดี สอดคล้องกับผลการวิจยั ของเบญญา ศรีดารา (2545 : 118-119) ซึง่ ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่ รียนโดยการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์และการเรียนตามคู่มอื ครูพบว่า
นักเรียนทีเ่ รียนโดยการทากิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์มคี ะแนนเฉลีย่ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานและมีเจตคติเชิงวิทยาศาสตร์สงู กว่าก่อนเรียน และสูงกว่านัก เรียนทีเ่ รียนตาม
คู่มอื ครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
3. การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านเครือซูดด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ งู กว่าก่อน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากการนาเอาภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ทีน่ กั เรียนเคยได้พบและ
รูจ้ กั มาก่อน มาร่วมจัดกิจกรรมการการเรียนรูท้ าให้นกั เรียนรูส้ กึ คุน้ เคย และมีความยินดีทจ่ี ะได้เรียนรู้
จากภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่ ตนเอง นักเรียนมีความสุขกับการเรียน นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกมากขึน้
ทาให้นกั เรียนเข้าใจและเกิดการเชื่อมโยงความรูน้ อกจากนี้จากการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ ด้วย
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการจัดประสบการณ์ตรง ทีช่ ่วยเร้าความสนใจ ของนักเรียนทาให้นกั เรียน
เกิดการพัฒนาด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนักเรียนมีความสามารถในการพิจารณา จาแนกข้อมูล
หรือสถานการณ์ และลงข้อสรุปทีส่ งู ขึน้ กว่าการได้รบั ความรูใ้ นห้องเรียนเพียงอย่างเดียว จึงกล่าวได้ว่า
การนาภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ ตาม
การวิจยั ครัง้ นี้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ด้านการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทีส่ งู ขึน้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของอรสา เอีย่ มสะอาด (2548 : 74-80) ซึง่ ได้ศกึ ษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั การสอน
โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั
การสอนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1.1 ควรมีการศึกษาวิธกี ารจัดการเรียนการสอนของครูว่ามีความสอดคล้องกับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของนักเรียน
1.2 ควรมีการศึกษาระดับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน
โดยใช้รปู แบบการประเมินผลระดับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ทีห่ ลากหลาย เช่น การสัมภาษณ์
การใช้แบบวัดแบบอัตนัย เป็นต้น
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์โดยภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่ ผูว้ จิ ยั ควรคานึงถึงสภาพความเหมาะสม
ของสภาพโรงเรียนและชุมชนท้องถิน่ เป็ นสาคัญ
1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
ผูว้ จิ ยั ควรสอดแทรกประวัตคิ วามเป็ นมาของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เหล่านัน้ เพื่อให้นกั เรียนเกิดความรูส้ กึ
ชื่นชม ยกย่อง และเห็นคุณค่าภูมปิ ญั ญาในท้องถิน่
2.ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรทาการศึกษาเกีย่ วกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ประเภทอื่นๆทีส่ ามารถนามาร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียนได้
2.2 ควรทาการศึกษาเกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักเรียน
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบอื่นๆ ร่วมกับภูมปิ ญั ญาสมุนไพรในท้องถิน่
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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้
การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความสามารถ
การกากับตนเองในการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และ 2) ศึกษาผลของการใช้
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ เพื่อส่งเสริมผล
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา โดยพิจารณาจาก (1) การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิด
การสืบสอบและการรูค้ ดิ (2) การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ก่อนและหลังการเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบ
และการรูค้ ดิ (3) การศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ
(4) การเปรียบเทียบความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรูข้ องนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ ซึง่ การดาเนินการ
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการ การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียน
ประถมศึกษา ด้วยวิธกี ารสัมภาษณ์ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และการสอบถามความ
คิดเห็นของครูผสู้ อนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี บื สอบและสอนอยู่
ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี
เขต 1-4 จานวน 105 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
1

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2, 3, 4
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การหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
สาหรับนักเรียนประถมศึกษา โดยผ่านการประเมินจากผูท้ รงคุณวุฒ ิ 5 ท่าน และระยะที่ 3 การศึกษาผล
การใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุ บาลศรีธาตุ ปีการศึกษา 2554 สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จานวน 4 ห้องเรียนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
จากนัน้ สุ่มกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จานวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบกลุ่ม รวบรวมข้อมูลในการศึกษาผลโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัด
ความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ค่าร้อยละ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มที่
ไม่อสิ ระจากกัน
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ
เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนา
ขึน้ ประกอบด้วยขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู้ 5 ขัน้ ได้แก่ 1) ขัน้ เกิดความตระหนักและสร้างความสนใจ
2) ขัน้ เกิดความขัดแย้งทางปญั ญา 3) ขัน้ แสวงหาคาตอบ 4) ขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจและขยายความรู้
และ 5) ขัน้ การประเมินและสรุปผล
2. ผลการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ พบว่า
2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.2 นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
และมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.3 นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับ มาก และมีเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2.4 นักเรียนมีความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ ในระดับ ดี และมีความ
สามารถการกากับตนเองในการเรียนรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
คาสาคัญ : การพัฒนายุทธศาสตร์, การจัดการการเรียนรู,้ การสืบสอบ, การรูค้ ดิ
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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
บทนา
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
ของประเทศไทย กาหนดวิสยั ทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม
และมีภูมคิ ุม้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง” และได้กาหนดเกีย่ วกับการพัฒนาคนไว้ว่า ต้องพัฒนาให้คนไทยมี
ความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย สติปญั ญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแก้ปญั หา มี
ทักษะในการประกอบอาชีพ มีความมันคงในการด
่
ารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ ์ศรี และอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข
ซึง่ มียทุ ธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนสู่สงั คมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยังยื
่ น ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนาคนให้มคี ุณธรรมนาความรู้ เกิดภูมคิ ุม้ กัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กบั การพัฒนาการเรียนรูข้ อง
คนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวติ เริม่ ตัง้ แต่วยั เด็กให้มคี วามรูพ้ น้ื ฐานเข้มแข็ง มีทกั ษะชีวติ พัฒนาสมรรถนะ
ทักษะของกาลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการทางานและการแข่งขัน
อย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากาลังคนทีเ่ ป็ นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้
ส่งเสริมให้ คนไทยเกิดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ จัดการองค์ความรูท้ งั ้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
องค์ความรูส้ มัยใหม่ตงั ้ แต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(กระทรวงมหาดไทย, 2550 : 2) สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)
ซึง่ มีเจตนารมณ์มงุ่ 1) พัฒนาชีวติ ให้เป็น “มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูก่ บั ผู้อ่นื ได้อย่างมีความสุข” 2) พัฒนาสังคมไทยให้เป็ น
สังคมทีม่ คี วามเข้มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งปญั ญาและการเรียนรู้
และเอือ้ อาทรต่อกัน ขณะทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 (2) และ(3) เน้น
ให้มกี ารฝึกทักษะกระบวนการคิดให้แก่ผเู้ รียนและฝึกผูเ้ รียนให้คดิ เป็นและทาเป็ น (กระทรวงศึกษาธิการ,
2546 : 12) ทัง้ นี้ในการจัดการศึกษาควรยึดหลักธรรมาภิบาลบูรณาการ ซึง่ แนวคิดและทิศทางการ
พัฒนาข้างต้นจึงนามาสู่การดาเนินงานจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 บททัวไป
่ เป็นส่วนทีเ่ กีย่ วกับความมุง่ หมายและหลักการโดยกาหนดในมาตรา 6
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ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย จิตใจ
สติปญั ญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยูก่ บั ผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข ซึง่
มาตรา 6 นี้ถอื เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามความมุง่ หมายของการพัฒนาคนให้ม ี
คุณภาพสูงขึน้ โดยหมวด 4 ว่าด้วยแนวการจัดการศึกษาถือว่าสาคัญทีส่ ุด มาตรา 22 การจัดการศึกษา
ต้องยึดหลักการว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ุด
ดังนัน้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
จากผลการประเมินกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผูเ้ รียนในโรงเรียนนาร่องของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จานวน 218 แห่ง จาแนกเป็นสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจานวน 57.00% สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน
27.60% สานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร จานวน 12.20% และสานักบริหารการศึกษาท้องถิน่
จานวน 3.20% พบว่า ผูเ้ รียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ อยูใ่ นระดับพอใช้ 67.00%
แต่มโี รงเรียน จานวน 9.60% ทีต่ อ้ งปรับปรุงด่วน เพื่อพัฒนาให้นกั เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และคิดสังเคราะห์ ผูส้ อนจึงควรให้ความสนใจในการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ให้มากขึน้
(สมศ, 2549 : 12) สอดคล้องกับข้อมูลจากโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษา คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2550 (The Trends in International Mathematics and Science
Study 2007 : TIMSS 2007) ทีพ่ บว่านักเรียนไทยทาข้อสอบทีต่ อ้ งใช้ความสามารถในการคิดเชิง
วิเคราะห์ ให้เหตุผลประกอบหรือเขียนข้อความยาว ๆ ไม่ได้ และมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ว่าเป็ นวิชา
ทีน่ ่าเบื่อ (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 34-37) ซึง่ ในปจั จุบนั แม้ว่าเป้าหมายสาคัญ
ของการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้รบั การแก้ไขมาโดยตลอด แต่ ในปจั จุบนั ก็ยงั พบอุปสรรคเช่นกัน และเมือ่
พิจารณาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT :
National Test) ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550, 2551 และ 2552 พบว่าวิทยาศาสตร์มคี ะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ 52.00, 48.25 และ 38.67 ตามลาดับ ซึง่ มีคะแนนลดลง จะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ยงั ไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เพราะผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ
ที่ไม่น่าพอใจนัก และเนื่องจากการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มงุ่ พัฒนากระบวนการคิดของผูเ้ รียน ผูเ้ รียน
จาเป็ นต้องใช้การคิดเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนื่องตลอดไป
จากการรายงานการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551-2553 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 2 จานวน 201 โรงเรียน จานวนนักเรียน 4,509 คน พบว่าผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มคี ะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 45.15, 38.85 และ 38.22 ตามลาดับ
ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ทีต่ ่ากว่าในระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2551 - 2553 ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ
48.32, 45.16 และ 41.67 ตามลาดับ สาหรับโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุได้ดาเนินการศึกษาสภาพปญั หา
และตรวจสอบวัดและประเมินผลมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชีว้ ดั กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของ
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นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2551 จานวน 108 คน และปีการศึกษา 2552 จานวน 124
คน มีความสอดคล้องกับการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐานและพบว่า มาตรฐานการ
เรียนรู้ ทีน่ กั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ของโรงเรียน (เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ร้อยละ 70)
คือ ช่วงคะแนนร้อยละ 60-70 เรียงจากจานวนนักเรียนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ จากมากไปหาน้อย ได้แก่
มาตรฐาน ว 3.1, ว 3.2, ว 4.1, ว 5.1, ว 6.1, ว 7.2 และ ว 8.1 เมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั ของมาตรฐาน ว 3.1
พบว่า มีนกั เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 ทดลองและอธิบายสมบัตขิ องของแข็ง ของเหลวและแก๊ส คิดเป็น
ร้อยละ 41.25 ข้อ 3 ทดลองและอธิบายวิธกี ารแยกสารบางชนิดทีผ่ สมกันโดยการร่อน การตกตะกอน
การกรอง การระเหิด การระเหยแห้ง คิดเป็นร้อยละ 32.50 และข้อ 4 สารวจและจาแนกประเภทของสาร
ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวันโดยใช้สมบัตแิ ละการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 30.75
และเมือ่ พิจารณาตัวชีว้ ดั ของมาตรฐาน ว 3.2 พบว่า มีนกั เรียนไม่ผ่านเกณฑ์น่าพอใจ ข้อ 2 วิเคราะห์
และอธิบายการเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้เกิดสารใหม่และมีสมบัตเิ ปลีย่ นแปลงไป คิดเป็นร้อยละ 35.75 ข้อ 1
ทดลองและอธิบายสมบัตขิ องสารเมือ่ สารเกิดการละลายและเปลีย่ นสถานะ คิดเป็ นร้อยละ 18.25 ข้อ 3
อภิปรายการเปลีย่ นแปลงของสารทีก่ ่อให้เกิดผลต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 27.45
(โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ, 2551: 21 ; 2552 : 23) นอกจากนัน้ จากการทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ขัน้ พืน้ ฐานของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุ บาลศรีธาตุ จานวน 112 คน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 พบว่า นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานตาม
เกณฑ์ของโรงเรียนเพียงร้อยละ17 และการประเมินผลด้านเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
พบว่ามีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์อยูใ่ นระดับ พอใช้
จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีม่ ลี กั ษณะมุง่ เน้นทักษะ
กระบวนการกล่าวคือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ กั ษะกระบวนการทีจ่ ะนาไปใช้แก้ปญั หาต่าง ๆ ได้นนั ้
จากการศึกษาแนวคิดของการสืบสอบซึง่ เป็ นแนวคิดทีส่ ามารถจะเอือ้ ต่อเป้าหมายนี้ได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากกระบวนการสืบสอบจะช่วยให้บุคคลสามารถทีจ่ ะ 1) พิจารณาปญั หา 2) วิเคราะห์ปญั หา และ
3) แก้ปญั หาได้ และเป็ นกระบวนการทีพ่ งึ ปรารถนาในทางการศึกษา สอดคล้องกับ Swanson (1990) ที่
ให้ขอ้ สรุปว่าการสอนโดยใช้แนวคิดแบบสืบสอบ สามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนให้มคี วามสนใจเรียนและช่วยลด
ความเบื่อหน่ ายของการเรียนในห้องเรียน ต่อมาได้มกี ลุ่มนักการศึกษานาวิธกี ารนี้มาใช้อย่างแพร่หลาย
และมีการพัฒนาวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ แ่ี ตกต่างกันออกไป ซึง่ นักการศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาจากกลุ่ม BSCS (Biological Science Curriculum Study)ได้นาวิธกี ารจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโ้ ดยการสืบสอบแบบ 5 ขัน้ ตอนได้แก่ ขัน้ สร้างความสนใจ ขัน้ สารวจและค้นหา ขัน้ อธิบาย ขัน้
ขยายผล และขัน้ ประเมินผลซึง่ ต่อมาได้ปรับเป็น 7 ขัน้ ตอนตามแนวคิดของ Eisenkraft (2003)ได้แก่
ขัน้ ตรวจสอบความรูเ้ ดิม ขัน้ เร้าความสนใจ ขัน้ สารวจค้นหา ขัน้ อธิบาย ขัน้ ขยายความรู้ ขัน้ ประเมินผล
และขัน้ นาความรูไ้ ปใช้ ซึง่ ในการเรียนรูแ้ ต่ละครัง้ หรือแต่ละแนวคิดจะเริม่ ต้นจากขัน้ การนาเข้าสู่
บทเรียน และจบลงโดยการประเมิน ผลทีไ่ ด้รบั ก็จะถูกนาไปใช้เป็ นพืน้ ฐานในการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไป
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จึงนิยมเรียกการเรียนรูว้ ธิ นี ้ีว่า “เป็นวัฎจักรการเรียนรู”้ นอกจากนี้การเรียนการสอนแบบ สืบสอบ เป็น
รูปแบบหนึ่งของการเรียนรูท้ น่ี ามาใช้ได้ผลในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 ; จันทร์ดา พิทกั ษ์สาลี และคณะ, 2549) ทาให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และมีความรูใ้ นมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์มากขึน้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์
มีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนวิทยาศาสตร์ คุน้ เคยกับกระบวนการหาความรูข้ องนักวิทยาศาสตร์ เข้าใจว่าจะ
ค้นพบความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร และประยุกต์ใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ได้ (National
Research Council, 2000) สอดคล้องกับ Roehrig (2004) ได้กล่าวว่า “การเรียนวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้
กระบวนการสืบสอบเหมือนกับการล่องเรือไปโดยไม่มจี ุดหมาย” การสืบสอบเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนทีม่ แี นวทางการเรียนรูต้ ามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Budnitz, 2003 : 56) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นกระบวน
การทีน่ กั เรียนจะต้องสืบสอบหา สารวจตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธกี ารต่าง ๆ ทีท่ าให้นกั เรียนเกิด
ความเข้าใจและเกิดการรับรูค้ วามรูน้ นั ้ อย่างมีความหมาย แสดงถึงความสามารถในการสร้างองค์ความรู้
ของนักเรียนเองและเก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาว นาน สามารถนามาใช้ได้เมือ่ เผชิญกับ
สถานการณ์ปญั หาต่าง ๆ (สสวท, 2550 : 23) ด้วยเหตุน้กี ารสอนแบบสืบสอบจึงเป็ นการใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปญั หา หรือหาคาตอบด้วยตนเองของนักเรียนโดยครูมหี น้าทีส่ ่งเสริมช่วยเหลือ
ใช้คาถามกระตุ้นให้นกั เรียนได้คน้ พบวิธแี ก้ปญั หานัน้ ๆ ได้
จากการศึกษางานวิจยั เกีย่ วกับกระบวนการสืบสอบสรุปได้ว่า การสอนแบบสืบสอบ เป็นการ
จัดการเรียนรูท้ ใ่ี ห้เด็กได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองในสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมเพื่อเป็ นการสร้างความรูผ้ ่าน
กระบวนการคิดของตนเองและเกิดการเรียนรูท้ ย่ี งยื
ั ่ นนัน้ เกิดขึน้ ได้จากการกระตุน้ และส่งเสริมตัง้ แต่ใน
ช่วงประถมศึกษา เพราะจะเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพทางการคิดทีม่ อี ยูใ่ นตัวของเด็กให้กา้ วหน้า ถึงขีด
สูงสุด ซึง่ เป็ นเป้าหมายทีส่ าคัญทีต่ อ้ งการให้เกิดกับเด็ก ทัง้ นี้วธิ กี ารทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาในการเรียนรูท้ เ่ี กิด
ขึน้ กับเด็กเพื่อให้ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ ก็คอื การสอนให้เด็กรูเ้ ท่าทันและสามารถจัดการกับ
ความคิดของตนเองได้ ซึง่ วิธกี ารดังกล่าวคือ ความสามารถของการรูค้ ดิ ทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การพัฒนาการคิด สอดคล้องกับแนวคิดของคอสตา (Costa, 2001: 10) ได้แสดงความคิดเห็นถึงความ
สาคัญของการรูค้ ดิ ว่าเป็ นสิง่ ทีช่ ่วยให้เด็กมีประสิทธิภาพในการคิด มากขึน้ และช่วยให้ประสบความ
สาเร็จทัง้ ในโรงเรียน ในชีวติ และในการทางาน ส่งผลต่อการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงขึน้ สอดคล้องกับฮาร์ทแมน (Hartman, 1998: 1) กล่าวไว้ว่า การรูค้ ดิ มีความสาคัญอย่างยิง่ เพราะ
ส่งผลต่อการแสวงหาความรู้ ความเข้าใจต่อสิง่ ทีเ่ รียน ความจา และการประยุกต์ใช้ กล่าวคือถ้าเด็กมี
การรูค้ ดิ สูงก็จะมีความสามารถทางสติปญั ญาในด้านทีก่ ล่าวมาสูงด้วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของแกมมา
(Gama, 2004: 206-225) ทีพ่ บว่าเด็กทีไ่ ด้รบั ประสบการณ์การรูค้ ดิ จะแก้ปญั หาได้ถูกต้องมากกว่าเด็กที่
ไม่ได้ประสบการณ์การรูค้ ดิ นอกจากนี้จากการศึกษาของโฟการ์ตแ้ี ละโอเปกา (Fogarty & Opeka,
2003: 298-337) ทีก่ ล่าวว่ากระบวนการทางการรูค้ ดิ เป็นทักษะหนึ่งทีจ่ าเป็นสาหรับเด็กในยุคอนาคต
เพราะเป็นกระบวนการทีช่ ่วยให้เด็กได้เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารเรียนและคิดถึงวิธกี ารคิดของตน รวมทัง้ การ
จัดการกับข้อมูลซึง่ เน้นการแก้ปญั หาและ การตัดสินใจทีแ่ พร่หลายเข้าไปในหลักสูตร ทุกระดับชัน้
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สาหรับการรูค้ ดิ มีความสัมพันธ์กบั การแก้ปญั หาได้มากกว่าความถนัดหรือเชาวน์ปญั ญา
ทัวไป
่ ซึง่ ผูเ้ รียนได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาความคิดอย่างเต็มที่ มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการเรียนรูจ้ าก
การกระทา สามารถจัดระบบความคิดได้เป็ นอย่างดี เกิดความรูค้ วามสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้
และมีเจตคติต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้การเรียนรูแ้ บบการกากับตนเองได้รบั
การศึกษาอย่างกว้างขวางตัง้ แต่ปลายปี 1970 และมีความสนใจศึกษากันมากขึน้ ในปี 1980 และปี 1990
(Paris, 2001) การเรียนรูแ้ บบการกากับตนเองจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ในชัน้ เรียน ส่งเสริมความสาเร็จส่วนบุคคลและความสามารถในการกากับความคิดล่วงหน้า การควบคุม
การปฏิบตั งิ าน และการสะท้อนความคิดของตัวเอง ซึง่ มีความสาคัญในกระบวนการพัฒนาช่วยเหลือ
นักเรียนในการวางแผนการกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั งิ านของนักเรียน และขัน้ ตอนการสะท้อนตนเอง
เมือ่ จาเป็น เมือ่ ทักษะการกากับดูแลตนเองมีการพัฒนานักเรียนจะได้รบั ประโยชน์จากการมี
ประสบการณ์การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิผลมากขึน้ นักการศึกษาหลายคนเห็นตรงกันว่าการเรียนรูแ้ บบการ
กากับตนเองเป็ นกระบวนการทีม่ หี ลายมิตคิ อื มีความคิดล่วงหน้า การควบคุมการปฏิบตั งิ านและการ
สะท้อนตนเอง (Zimmerman, 1989: 307-313) จะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ อ้ งการคือ
การวางแผน การกากับตรวจสอบ และการประเมิน ดังมีรายงานการวิจยั ทีพ่ บว่าการกากับตนเองในการ
เรียนรูม้ อี ทิ ธิพลทางบวกต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ (กาญจนา สามเตีย้ , 2551: 84-86)
นอกจากนัน้ Simon (1994) ได้เสนอหลักการข้อหนึ่งของการรูค้ ดิ ไว้ว่าต้องเน้นทีก่ ระบวนการเรียนรูม้ ใิ ช่
ผลลัพธ์ สอดคล้องกับความมุง่ หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
ปญั หาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในประเทศไทยมาจากปญั หาหลาย ๆ ด้าน เช่น สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2551: 29) ได้ศกึ ษาปญั หาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ใน
ประเทศไทยพบว่า 1) ผูส้ อนจานวนมากยังใช้วธิ สี อนแบบยึดครูผสู้ อนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้วธิ กี ารสอน
แบบบรรยาย มุง่ เน้นสอนเนื้อหา ส่งเสริมการท่องจามากกว่ามุง่ ให้ผเู้ รียนคิดวิเคราะห์เสาะแสวงหาความ
รูด้ ว้ ยตนเอง ทาให้ผเู้ รียนจานวนมากคิดไม่เป็น ขาดความเข้าใจ ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายต่อการเรียน
การเรียนรูจ้ งึ เป็นลักษณะทางผ่านไปสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัย 2) ผูเ้ รียนมีความสามารถในการนา
ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ระดับปานกลางและต่า ไม่สามารถนาความรูท้ เ่ี รียนไป
สังเคราะห์และบูรณาการเพื่อทาความเข้าใจธรรมชาติและสังคมรอบตัวได้ ขาดกระบวนการคิด ไม่
สามารถพัฒนาวิธคี ดิ และวิเคราะห์ ขาดทักษะการเลือกและคัดสรรข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสม 3) กระบวน
การเรียนการสอนในโรงเรียนมีรปู แบบและเนื้อหาไม่ดงึ ดูดความสนใจของผูเ้ รียน ในขณะทีว่ ชิ า
วิทยาศาสตร์เป็นวิชาทีต่ อ้ งอาศัยความเข้าใจเป็นหลัก และการจัดการเรียนการสอนในแต่ละระดับขาด
ความต่อเนื่องของเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับชีวติ จริง และ 4) การวัดผลและเครือ่ งมือวัดผลการเรียนรูข้ าด
มาตรฐาน ส่วนใหญ่วดั ด้วยแบบทดสอบทีเ่ น้นความจา การวัดผลด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ยงั มีน้อย ส่วนการวัดผลด้านการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์เกือบไม่มหี รือไม่มเี ลย
การประเมินผลจากการสอบเท่านัน้ ไม่ได้พจิ ารณาจากหลักฐานผลการเรียนรูท้ งั ้ หมดของผูเ้ รียนใน
กระบวนการเรียนรู้ ปญั หาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดงั กล่าวสอดคล้องกับ วีระพล ชัยเจริญและ
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คณะ (2549 : ข) ทีศ่ กึ ษาสภาพปจั จุบนั และความต้องการด้านการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการคิดของ
ครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ครู
ยังเป็นผูถ้ ่ายทอดเนื้อหาให้ผเู้ รียนจดจา โดยผูเ้ รียนไม่ได้เป็นผูล้ งมือสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ด้วยการ
แสวงหาคาตอบหรือลงมือปฏิบตั ทิ ผ่ี ่านกระบวนการคิดของตนเองถึงแม้จะให้แบ่งกลุ่มทากิจกรรมแต่
ผูเ้ รียนยังไม่มสี ่วนร่วมในกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างตื่นตัว 2) ด้านกระบวนการสอนในบทเรียน ยังขาด
การจัดกิจกรรมนาสู่บทเรียนทีเ่ ชื่อมโยงความรูเ้ ดิมหรือประสบการณ์เดิมของผูเ้ รียนกับความรูใ้ หม่ทจ่ี ะ
เรียน ปรากฏว่าผูเ้ รียนยังไม่สามารถทีจ่ ะทาความเข้าใจในบทเรียน 3) การใช้คาถามกระตุน้ ผูเ้ รียนใน
กระบวนการสอนยังเป็ นคาถามระดับความรูค้ วามจา ซึง่ ยังไม่สามารถกระตุน้ การคิดในระดับสูง เช่น
การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงเหตุผล
และ4)การสรุปบทเรียน ครูไม่ใช้การจัดกิจกรรมทีเ่ ป็ นการสรุปแนวคิดให้ผเู้ รียนเกิดจากความเข้าใจต่อตัว
ผูเ้ รียนเองจากปญั หาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ดงั ทีก่ ล่าวมาจะเห็นว่าการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ของไทยมีปญั หาเกี่ยวข้องกันหลายส่วนทัง้ ด้านตัวผูเ้ รียน ครูผสู้ อน กระบวนการจัดการการเรียนรู้ การ
ประเมินผลและปจั จัยสนับสนุ นอื่น ๆ ปญั หาเหล่านี้ส่งผลให้ผเู้ รียนไม่สามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง ขาดกระบวนการแสวงหาความรู้ ขาดการกากับตนเองในการเรียนรู้ และขาดทักษะกระบวนการ
คิด ดังนัน้ จึงเป็นภาระหน้าทีข่ องครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์จะต้องตระหนักว่าเป็ นเรื่องสาคัญ โดยเฉพาะ
การเตรียมผูเ้ รียนให้ก้าวสู่การเป็ นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญคือการพัฒนา
ความสามารถทางการคิดของผูเ้ รียนมีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าหาความรูม้ คี วามสามารถในการ
แก้ปญั หา อย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลทีห่ ลากหลายและ มีประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบ
ได้ ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูแ้ ละมีความเข้าใจจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นและ
มีความสาคัญสาหรับการเรียนวิทยาศาสตร์
จากความสาคัญของปญั หาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนายุทธศาสตร์ การจัดการ
การเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ มาจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และเพื่อส่งเสริม
ความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการ
รูค้ ดิ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ สาหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา
2. เพื่อศึกษาผลของการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการ
สืบสอบและการรูค้ ดิ เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความสามารถการกากับตนเองในการ
เรียนรู้ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยพิจารณาจาก
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2.1 การศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและ
หลังการเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ การรูค้ ดิ
2.2 การศึกษาและเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง
การเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ
2.3 การเปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ก่อนและหลังการเรียน
ด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ
2.4 การเปรียบเทียบความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรูข้ องนักเรียน ก่อนและหลัง
การเรียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ การรูค้ ดิ
สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ
การรูค้ ดิ มีคะแนนเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ
80 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ
การรูค้ ดิ มีคะแนนเฉลีย่ ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่ าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ
การรูค้ ดิ มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและ
การรูค้ ดิ มีความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการ 3 ระยะ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพการจัดการการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา
ระยะที่ 2 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ สาหรับนักเรียนประถมศึกษา
ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิด
การสืบสอบและการรูค้ ดิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการในระยะที่ 1 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ด้วย
การศึกษาเอกสารงานวิจยั สร้างแบบสัมภาษณ์ สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น สังเคราะห์เอกสารเป็ น
กาหนดเป้าหมายในการพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ในระยะที่ 2 เป็นการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้
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วิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีและแนวคิดเกีย่ วกับการสอนแบบสืบสอบและการรูค้ ดิ ในระยะที่ 3 เป็นระยะ
การศึกษาผลการใช้ยุทธศาสตร์ฯผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองกับนักเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดย
ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้ 1) เตรียมก่อนดาเนินการเรียนการสอน 2) ดาเนินการเรียนการสอน
และ 3) หลังการเรียนการสอน นาคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และคะแนน
ทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คะแนนวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และคะแนน
วัดความสามารถกากับตนเองในการเรียนรูก้ ่อนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิติ
ต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิตสิ าหรับข้อมูลทางสังคมศาสตร์ โดยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับดังนี้
1. วิเคราะห์โดยสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ความเทีย่ งตรงเชิงโครงสร้าง ของแผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดความสามารถการกากับตนเองในการ
เรียนรู้ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง ของผูเ้ ชีย่ วชาญ (IOC)
3. วิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (p) ค่าความยากง่าย (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบ
วัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทัง้ ฉบับด้วยวิธขี องคูเดอร์- ริชาร์ดสัน (K-R 20)
5. วิเคราะห์ค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบวัดความ
สามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ ทัง้ ฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient)
ของครอนบาค
6. วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุดฝึ กกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพ
E1/E2 เท่ากับ 80/80
7. วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ความสามารถ การกากับตนเอง
ในการเรียนรู้ ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิตทิ ดสอบ t-test (Dependent Sample) เป็นข้อมูล
เพื่อการตรวจสอบสมมติฐาน
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สรุปผลการวิ จยั
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิ ด
การสืบสอบและการรู้คิด
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ขัน้ ตอนกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางของยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
ประกอบด้วยขัน้ การสอน 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ เกิดความตระหนักและสร้างความสนใจ 2) ขัน้ เกิด
ความขัดแย้งทางปญั ญา 3) ขัน้ แสวงหาคาตอบ 4) ขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจและขยายความรู้ และ
5) ขัน้ ประเมินและสรุปผล
2. ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ นี้ ให้ความสาคัญในศักยภาพทางการเรียนรู้
ของบุคคล การฝึกปฏิบตั จิ งึ เป็นตามความสามารถของนักเรียนทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้าตามความ
สามารถทีแ่ ท้จริง โดยใช้กระบวนการเรียนรูท้ น่ี กั เรียนทุกคนจะได้รบั ทราบผลการปฏิบตั ยิ อ้ นกลับจนกว่า
จะผ่านเกณฑ์การประเมินทีย่ อมรับได้ นักเรียนทุกคนจะเรียนรูด้ ว้ ยเสริมแรงจากครูผสู้ อนและเพื่อน ๆ
จนทาให้มกี ารสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีการรูค้ ดิ ซึง่ หมายถึง มีความสามารถในการจัดการกากับการ
เรียนรูข้ องตนเอง ทาให้นกั เรียนมีโอกาสเป็นเจ้าของการเรียนรูข้ องตนเองมีโอกาสวางแผนสร้างความ
สาเร็จทางการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และควบคุมตนเองให้ประสบผลสาเร็จสูงสุดตามศักยภาพของตนเองได้
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ซึง่ ลักษณะของการเรียนรูเ้ ช่นนี้เป็ นการจัดการเรียนรูโ้ ดยยึดผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ส่งผลให้นกั เรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูน้ ้สี ามารถพัฒนา
ตนเองให้ประสบผลสาเร็จสูงสุดตามศักยภาพของตนเองได้
3. การวัดและประเมินผลการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์ การจัดการการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาขึน้ โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสามารถการกากับตนเองในการ
เรียนรู้
ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ
แนวคิ ดการสืบสอบและการรู้คิด
ผลการทดลองใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ปรากฏผลดังนี้
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
และมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนไม่น้อยกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80
และมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมาก และมีเจตคติต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
4. นักเรียนมีความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ ในระดับดี และมีความสามารถ
การกากับตนเองในการเรียนรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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การอภิ ปรายผล
ผลการใช้ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ
เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้ สาหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา มีประเด็นทีส่ ามารถนามาอภิปรายและนาเสนอตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการแนวคิ ดการ
สืบสอบและการรู้คิด
1.1 จากผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สภาพปจั จุบนั และความ
ต้องการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ สรุปได้ 5 ประเด็นคือ 1) ด้านเนื้อหาสาระ 2) ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านสื่อการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4) ด้านการ
จัดสิง่ แวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล ทีพ่ บว่าสภาพปจั จุบนั ตาม
ความคิดเห็นของครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และความต้องการยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2546 : 27) ทีก่ ล่าวว่า
ปญั หาในการพัฒนาการคิดของนักเรียน คือ ครูผสู้ อนขาดความรูค้ วามเข้าใจทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับกระบวน
การรูค้ ดิ ขาดความรูท้ างด้านทฤษฎี หลักการ แนวคิดทีเ่ ป็นพืน้ ฐานของกระบวนการรูค้ ดิ รวมไปถึง
วิธกี ารและเทคนิคเกีย่ วกับการสอนซึง่ มีอยูอ่ ย่างหลากหลาย ทาให้ครูขาดความมันใจและประสบป
่
ญั หา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน
1.2 การพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบ
และการรูค้ ดิ โดยมีกระบวนการพัฒนาคือ 1) การวิเคราะห์บริบทการจัดการการเรียนรู้ 2) การกาหนด
ยุทธศาสตร์ 3) การจัดทาคู่มอื การใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ 4) การตรวจสอบยุทธศาสตร์
และคู่มอื การใช้ยทุ ธศาสตร์ และ 5)การนายุทธศาสตร์ไปทดลองใช้และการแก้ไข ผลการตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูน้ ้อี ยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนากระบวน
การเรียนรูโ้ ดยพัฒนาแผนการจัดการการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนของยุทธศาสตร์ซง่ึ ผลการตรวจสอบคุณภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และผูว้ จิ ยั นานวัตกรรมมาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์จานวน 7 ชุด ซึง่ ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญมี
ความคิดเห็นว่าชุดฝึกกิจกรรมมีความเหมาะสมมากทีส่ ุด และผูว้ จิ ยั ได้นาชุดฝึกกิจกรรมทีผ่ ่านการ
ประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปหาค่าประสิทธิภาพและมีค่าประสิทธิภาพ 83.70/81.63 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
80/80 ซึง่ ชุดฝึกกิจกรรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งทีส่ นับสนุ นยุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรู้ กิจกรรมที่จดั ในแต่ละชุดฝึกมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับอายุของนักเรียน มีกจิ กรรมการฝึก
ทักษะทีห่ ลากหลาย มีความแปลกใหม่และท้าทายความสามารถ ซึง่ การเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพควรเรียน
จากง่ายไปหายาก สอดคล้องกับ กาเย (Gagne’, 1985) ทีก่ ล่าวว่า เราไม่สามารถบีบบังคับให้เกิดการ
เรียนรูภ้ ายในตัวผูเ้ รียนได้ แต่เราสามารถทีจ่ ะช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรูต้ ามทีค่ าดหวังได้
และกิจกรรมทีผ่ เู้ รียนได้ลงมือทาหรือปฏิบตั จิ ริงในชัน้ เรียนคือสิง่ ทีจ่ ะทาให้เกิดผลของการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอนตามยุทธศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นี้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียน
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เป็นสาคัญทีเ่ ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ทากิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ได้คน้ พบหรือสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง มีโอกาสปฏิบตั จิ ริงจากประสบการณ์ตรงจะเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ใช้ความคิดฝึกฝนและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้เนื่องมาจากผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสืบสอบและการรูค้ ดิ ทาให้การพัฒนายุทธศาสตร์เป็นไป
ตามลาดับขัน้ ตอนนอกจากนี้ยงั ได้รบั การพิจารณาตรวจสอบโดยอาจารย์ ทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวัดและประเมินผล จึงทาให้
ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ นี้เหมาะทีจ่ ะ
นาไปใช้พฒ
ั นากระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ต่อไป
2. ศึกษาผลของการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ
แนวคิ ดการสืบสอบและการรู้คิด
2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ทยาศาสตร์
2.1.1 จากการทีน่ กั เรียนมีค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร์มากขึน้ ความรู้
ทีน่ กั เรียนพัฒนาขึน้ เกิดจากการทีน่ กั เรียนได้เรียนรูผ้ ่านขัน้ ตอนกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ค่ี รูได้สอน
เนื้อหาสาระให้นกั เรียนได้ฝึกฝน ทากิจกรรมต่าง ๆ ทาให้นกั เรียนมีความมีความเข้าใจในเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้เรียนรูม้ ากขึน้ ครูผสู้ อนเน้นให้นกั เรียนมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยความสามารถเดิมทีม่ อี ยู่ ไปสู่ระดับความสามารถทีเ่ ป้าหมายในการเรียนรูไ้ ด้อย่างเป็ นลาดับขัน้ ตอน
โดยนักเรียนจะได้รบั การสอนวิธกี ารตัง้ เป้าหมายการเรียนรูจ้ ากเป้าหมายย่อย ด้วยการกาหนดคุณภาพ
ของผลงานของตนเองโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพพืน้ ฐาน ความสามารถทีม่ อี ยูป่ จั จุบนั เป็นฐานใน
การเริม่ ต้นการสร้างเป้าหมายระยะเริม่ ต้น เมือ่ นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วนักเรียนสามารถปรับ
เป้าหมายครัง้ ต่อไปให้สงู ขึน้ ได้ตามความเหมาะสมจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายการเรียนรูท้ ต่ี อ้ งการ วิธกี าร
นี้ส่งผลให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาวิธกี ารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและนาไปสู่การใช้ทกั ษะใน
การกาหนด ควบคุมและการประเมินผลการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็นกระบวนการสาคัญใน การสอนโดย
ใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบและการรูค้ ดิ ส่งผลให้นกั เรียนควบคุมการเรียนรูข้ องตนเองได้
2.1.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรูน้ ้ี นักเรียนได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจต่อสิง่ ทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรู้
ใหม่เพื่อการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ซึง่ เกิดขึน้ ในขัน้ ตอนการสอนการเกิดความตระหนักและสร้าง
ความสนใจทีน่ กั เรียนได้รบั รูป้ ระเด็นต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานทีท่ า การสังเกตสิง่ ต่าง ๆทีอ่ ยูร่ อบตัว
พิจารณาแนวทางทีเ่ ป็ นไปได้ทจ่ี ะตอบปญั หานัน้ ๆ รวมทัง้ การแยกแยะสถานการณ์ทน่ี กั เรียนเห็นอย่าง
หลากหลายและเป็ นการนาสู่เนื้อหาสาระ กระตุ้นให้เกิดความสนใจใฝเ่ รียนรูน้ าไปสู่ประเด็นทีช่ ดั เจน
ยิง่ ขึน้ และขัน้ ตอนเกิดความขัดแย้งทางปญั ญา ทีเ่ กิดความขัดแย้งทางความคิดอันเป็นผลจากความรู้
เดิมกับข้อมูลทีร่ บั เข้ามาใหม่ โดยทีก่ จิ กรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนได้พจิ ารณาสิง่ ทีจ่ ะเรียนรู้ ระบุสงิ่ ที่
คาดหวังในการเรียนรูจ้ ากสาระเนื้อหาทีจ่ ะเรียนรูน้ นั ้ การดาเนินการดังกล่าวทาให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ
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และใส่ใจ มุง่ หวังอยากจะเข้าใจในสิง่ ทีจ่ ะเรียนรู้ จะเห็นได้จากการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน
นักเรียนบางกลุ่มได้บอกถึงขัน้ ตอนในการทางานของตนเองว่า 1) พิจารณาข้อมูล 2) ตัง้ เป้าหมาย 3) ใช้
ความรูแ้ ละสืบค้นข้อมูล 4) การทดลองตรวจคาตอบ และ 5) สรุปและอภิปรายผล และนักเรียนได้
รายงานว่า “ต้องการจะเรียนเนื้อหาสาระการเรียนรูน้ ้ใี ห้เข้าใจเพื่อจะหาคาตอบได้ว่า สารเคมีปราบ
ศัตรูพชื มีผลกระทบต่อปญั หาสิง่ แวดล้อมอย่างไร” เป็นต้น จากความมุง่ หวังในการเรียนรูว้ ่า “จะตัง้ ใจ
เรียน ตัง้ ใจทางาน เพื่อให้เข้าใจในเรือ่ งทีเ่ รียน” ทาให้นกั เรียนมีแรงจูงใจ มีความตัง้ ใจในการเรียนรูจ้ ะ
เป็นพืน้ ฐานสาคัญในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กาเย่
และ ดิสคอลล์ (Gagne & Driscoll, 1988: 65) ทีเ่ สนอไว้ว่า ความปรารถนาของบุคคลทีจ่ ะประสบ
ผลสัมฤทธิ ์ บรรลุผลสาเร็จ จะเป็ นแรงจูงใจในการเรียนรู้ และจะเป็นแรงกระตุน้ การกระทาให้บรรลุผล
สาเร็จ และมีความพยายามทีจ่ ะทางานนัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
2.1.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูน้ ้ี
ขัน้ ตอนแสวงหาคาตอบ เป็ นนัน้ ทีน่ กั เรียนได้รว่ มกันออกแบบ วางแผนและดาเนินการทดลอง โดยสร้าง
แผนการทางาน เลือกวิธกี าร ทักษะทีน่ ามาใช้ กลวิธตี ่าง ๆ ทีช่ ่วยในการทางานและลาดับ การปฏิบตั ิ
สร้างอธิบายรูปแบบการสารวจ วิเคราะห์ปญั หาทีไ่ ด้สารวจตรวจสอบเพื่อลดความขัดแย้งทางปญั ญาที่
เกิดขึน้ การค้นหาคาตอบและลงมือปฏิบตั เิ พื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสิง่ ทีก่ าลังเรียนรู้ ค้นหาข้อมูลที่
เกิดขึน้ กับข้อมูลส่วนต่าง ๆ ซึง่ ในขัน้ ตอนนี้ทาให้นกั เรียนเกิดความชัดเจนในการสารวจ ตรวจสอบ ค้น
การคาดคะเนคาตอบ เพื่อการรับรูข้ อ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของเมเยอร์ (Mayer, 2002)
เสนอไว้ว่าการจัดระบบแสดงถึงการเรียบเรียง และจัดข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อทีจ่ ะจดจาและนาออกมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมือ่ กระตุน้ ให้นกั เรียนดึงความรูเ้ ดิม นักเรียนจะมีการไตร่ตรองความคิด
ของตนเอง เพื่อค้นหาและดึงความรูเ้ ดิมทีเ่ กี่ยวข้องออกมาใช้ในการอธิบายหรือใช้ในการเรียนรูใ้ หม่
ขณะเดียวกันนักเรียนจะคิดพิจารณาแนวทางวิธกี ารหรือแสวงหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อช่วยเชื่อมโยงความรู้
ทีม่ อี ยูก่ บั ข้อมูลใหม่ทจ่ี ะนาไปสู่การสร้างความเข้าใจให้กบั ตนเอง ซึง่ จะอยูใ่ นขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจ
และขยายความรู้ ในขัน้ ตอนนี้นกั เรียนจะตรวจสอบความเข้าใจและปรับแก้แนวทางปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนขึน้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แลกเปลีย่ นข้อมูล และแนวคิดเพื่อจะค้นหาความจริงในการอภิปรายด้วยการบูรณา
การปญั หาโดยความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ ซึง่ นักเรียนร่วมกันนาความรูท้ ส่ี ร้างขึน้ ใหม่ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเ้ ดิม เพิม่ เติมความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ให้กว้างขวางและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ และนาสิง่ ที่
เชื่อมโยงแล้วไปอธิบายหรือยกตัวอย่างสถานการณ์หรือปรากฏการณ์อ่นื ๆ หรือนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันโดยอาศัยความรูเ้ ดิมทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้ดงึ ออกมาแล้วทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจอย่างมี
ความหมาย ซึง่ เลอฟรานซอยร์ (Lefrancois, 1997: 168) ได้เสนอไว้ว่า การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง
เนื้อหาสาระใหม่กบั เนื้อหารสาระเดิม จะเกิดความสัมพันธ์อย่างมีความหมาย ทาให้นกั เรียนเกิดการ
จดจาได้ดขี น้ึ และเกรดเลอร์ (Gredler, 2001: 197-198)ได้กล่าวสรุปเพิม่ เติมว่าการพัฒนาโครงสร้าง
ความรูต้ ่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาความรูแ้ ละแก้ปญั หาได้นนั ้ นักเรียนควรได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สาระทีเ่ รียน
และได้เข้าใจสาระต่าง ๆ อย่างมีความหมายจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขน้ึ
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2.1.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ เป็ นยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้นกั เรียนได้ทบทวนความรู้ ไตร่ตรองความรู้
ความสามารถต่าง ๆ ของตนเองทีต่ อ้ งใช้ในการดาเนินกิจกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ตงั ้
เป้าหมายการเรียนรูข้ องตนเอง วางแผนการเรียนรู้ หรือวางแผนกลวิธที จ่ี ะใช้ในการปฏิบตั งิ าน และ
กากับตรวจสอบการทางานของตนเองอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูด้ งั กล่าวทาให้
นักเรียนได้พฒ
ั นาความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรูส้ ่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ ซึง่ สอด
คล้องกับงานวิจยั ของ บรีมลิ เลอร์และไมเซนบลัม (Biemiller & Meichenbaum, 1998: 81-96) สรุป
โดยรวมได้ว่า นักเรียนจะเรียนรูไ้ ด้มากขึน้ หรือดีขน้ึ เมือ่ นักเรียนได้ควบคุมการเรียนรูข้ องตนเองด้วยการ
กาหนดเป้าหมาย ตรวจสอบความก้าวหน้า กากับตรวจสอบความถูกต้องของงาน เช่น การตรวจสอบ
คาตอบ และเมือ่ ได้ทางานทีท่ า้ ทายความสามารถและสอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน จะทาให้
นักเรียนเกิดความเชื่อมันในการแก้
่
ปญั หา มีความตัง้ ใจ และมุง่ มันอยู
่ ก่ บั งานและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึง่
จะทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจทีล่ กึ ซึง้ และสามารถเชื่อมโยงความรูต้ นเองได้
2.1.5 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ เป็ นยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ เ่ี น้นให้นกั เรียนสรุปความรูป้ ระเมินผลงานและ ปรับ
ขยายความเข้าใจต่องาน ซึง่ นักเรียนได้ประเมินความรูค้ วามเข้าใจและความสามารถของตนเองด้วยการ
วิเคราะห์พจิ ารณาแลกเปลีย่ นการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ตรวจสอบผลลัพธ์เป็นข้อมูลป้อนกับจากการเรียน
กับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้สร้างตัวแทนความรูข้ องเรือ่ งทีเ่ รียนรูม้ า ซึง่ การสร้างตัวแทนความรูข้ องนักเรียนทา
ให้นกั เรียนเก็บจาข้อความรูต้ ่าง ๆ อย่างมีความหมายเข้าใจสาระการเรียนรูท้ ล่ี กึ ซึง้ ซึง่ ทาให้ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้ เมือ่ ถึงขัน้ การประเมินและสรุปผล ยิง่ ทาให้นกั เรียนมีความเข้าใจในการใช้ความรู้
มากขึน้ นอกจากนัน้ การได้รบั ข้อมูลป้อนกลับจากครู หรือจากการตรวจสอบและพิจารณาผลการทางาน
ของนักเรียนเองทาให้นกั เรียนทราบจุดดี จุดบกพร่องของตนเอง ซึง่ เป็นข้อมูล ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
นักเรียน รวมถึงการประเมินตนเองของนักเรียน เช่น นักเรียนสามารถบอกได้ว่าจุดบกพร่องในการ
ทางานของตนเอง กล่าวคือบางคนให้ขอ้ มูลว่า “บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองไม่ถูก” “ต้อง
ปรับปรุงข้อบกพร่องคือต้องมีความรอบคอบให้มากขึน้ ” “เมือ่ ทดลองหาคาตอบแล้วต้องมีการทดลองซ้า
อีกเพื่อตรวจสอบความแน่ใจว่าถูกต้อง” หรือบางคนบอกว่า “ทีผ่ ลการทดลองผิดพลาดเนื่องจากทาการ
ทดลองข้ามขัน้ ตอน”การทีน่ ักเรียนบอกว่า ไม่รอบคอบ ไม่ทบทวนคาตอบ ไม่ตรวจสอบ หรือการทดลอง
ข้ามขัน้ ตอน เหล่านี้ ทาให้นักเรียนได้นาข้อมูลมาแก้ไขสอดคล้องกับที่ พินทริกซ์และบลูเมนฟิลด์
(Pintrich & Blumenfeld, 1985: 646-657) ได้เสนอว่า การให้ขอ้ มูลป้อนกลับของครูทม่ี ตี ่อผลงาน
นักเรียนจะเป็ นตัวทานายทีด่ ใี นการรับรูข้ องนักเรียนต่อความสามารถและความพยายามของนักเรียน
สอดคล้องกับเกรดเลอร์ (Gredler, 2001: 373) ได้สรุปว่า การให้ขอ้ มูลป้อนกลับของครูเป็ นปจั จัยสาคัญ
ในการรับรูต้ ่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับความสามารถของนักเรียน
2.1.6 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ เป็ นยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ เ่ี ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้ความสามารถใน
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การเรียนรูด้ ว้ ยตนเองในบรรยากาศการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีการยอมรับความสามารถทีแ่ ตกต่างและ
ช่วยเหลือการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน การเรียนรูใ้ นลักษณะกระบวนการกลุ่มเน้นการพัฒนาตัวนักเรียนให้
ประสบผลสาเร็จจากการช่วยเหลือของเพื่อนและกลุ่มเพื่อน ส่งผลให้นกั เรียนมีความคิดทีห่ ลากหลาย
มากขึน้ และมองเห็นแนวทางในการแก้ปญั หาเพื่อการเรียนรูข้ องตนเองมากขึน้ ทาให้นกั เรียนประสบ
ผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเมเยอร์ (Mayer, 2003 : 25) ทีเ่ สนอไว้ว่าการ
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้สบื สอบด้วยวิธกี ารเรียนรูจ้ ากสิง่ แวดล้อมทางการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ส่งผลให้
นักเรียนเป็ นผูท้ ส่ี ามารถแก้ปญั หาได้อย่างสร้างสรรค์บนฐานข้อมูลทีม่ อี ยู่ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ชนิดา พงศ์นภารักษ์ (2550 : 77) ทีพ่ บว่า การจัดสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ ทีส่ ่งเสริมการเรียนรูแ้ บบเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญจะช่วยกระตุน้ ให้ผเู้ รียนเรียนอย่างมีความหมายพร้อมทัง้ ตระหนักในการคิดของตนเอง
นักเรียนสามารถเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ การแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกันในกระบวนการจัดการการเรียนรูน้ ้ี
ทาให้นกั เรียนเกิดแนวคิดในมุมมองทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ ได้เรียนรูท้ ไ่ี ด้รบั คาแนะนาและแลกเปลีย่ น
วิธกี ารคิด บทบาท และวิธกี ารทางานทีห่ ลากหลายจากเพื่อน ๆ ร่วมชัน้ เรียนส่งผลให้สามารถนามา
ประยุกต์และปรับแนวคิดมาพัฒนางานของตนเองได้ การเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรูด้ งั กล่าว ช่วยให้นกั เรียนได้รบั หลักการ กฎเกณฑ์ การกากับตนเอง สามารถถ่ายโอนความรู้ท่ี
ได้รบั ไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวันได้ถูกต้อง ทัง้ นี้จากข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่านักเรียนเกิดแรงจูงใจ
มีความพึงพอใจกับการได้แลกเปลีย่ นเรียนรูจ้ ากกลุ่มเพื่อน เนื่องจากได้มโี อกาสซักถามและการสืบ
ค้นหาคาตอบร่วมกัน จากสิง่ แวดล้อมการเรียนรูท้ ค่ี รูจดั ให้ เช่น ชุดฝึ กกิจกรรมวิทยาศาสตร์ การทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ และจากเว็บไซด์ต่าง ๆ ทาให้เกิดความรูแ้ ละเกิดความรอบคอบในการเรียนรูม้ ากขึน้
ผลจากการใช้ยทุ ธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้การบูรณาการแนวคิด
การสืบสอบและการรูค้ ดิ จัดกระบวนการเรียนการสอนตามขัน้ ตอนต่าง ๆ โดยรวมข้างต้นทาให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง ซึง่ เกิดขึน้ ในขัน้ เกิดความตระหนักและสร้างความ
สนใจ ขัน้ เกิดความขัดแย้งทางปญั ญา ขัน้ แสวงหาคาตอบ ขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจและขยายความรู้
และขัน้ การประเมินและสรุปผล ซึง่ ขัน้ ต่าง ๆ เหล่านี้นกั เรียนมีการรับข้อมูลผ่านการได้เห็น การได้ยนิ
หรือการสัมผัสสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ทาให้ขอ้ มูลทีจ่ ะรับผ่านเข้าสู่ระบบการประมวลข้อมูลในความจาระยะสัน้ ทา
ให้เกิดการกับข้อมูลตามคาสังการให้
่
ทากิจกรรมหรือกระตุน้ ให้นกั เรียนนาความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่ หรือจะต้อง
หาข้อมูลมาเสริมเมือ่ จาเป็น นักเรียนได้นาความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูม่ าเชื่อมโยงกับความรูใ้ หม่ แล้วมีการจัด
ระเบียบการเชื่อมโยงความรู้ เพื่อทาให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละเป็ นการเข้าใจอย่างมี
ความหมายและอย่างเข้าใจ ในขณะเดียวกันกระบวนการรูค้ ดิ ซึง่ เกีย่ วข้องกับการระบุขอ้ มูลในงาน มีการ
เป้าหมาย วางแผนการทางาน การปฏิบตั ติ ามแผนและตรวจสอบความเข้าใจ พร้อมทัง้ การประเมินงาน
ซึง่ แทรกอยูใ่ นขัน้ ตอนการจัดการการเรียนรูก้ ม็ สี ่วนส่งเสริมและพัฒนาให้นกั เรียนในกลุ่มตัวอย่างมีการ
พัฒนาของการแสดงความรูค้ ดิ และเมือ่ นักเรียนมีการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการรูค้ ดิ อยู่
เสมอ ก็จะทาให้นกั เรียนเกิดความเคยชินและได้ปฏิบตั อิ ยูท่ ุกครัง้ เมือ่ ต้องทางานอย่างใดอย่างหนึ่ง
เหมือนกับนักเรียนเกิดความตระหนักรูท้ ุกครัง้ ในการเรียนรู้ ต้องใช้การรูค้ ดิ มาใช้ในการเรียนรู้ อย่างไร
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ก็ตามการพัฒนาการูค้ ดิ ด้านพุทธิปญั ญา เป็นการพัฒนาทีเ่ ป็นไปค่อนข้างช้า ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การสังสมจนเกิ
่
ดเป็ นทักษะและสามารถแสดงออกได้คล่องแคล่วและเป็นไปอย่างอัตโนมัติ สอดคล้อง
กับชอว์และเกรแฮม (Schraw & Graham, 1997) ทีไ่ ด้เสนอไว้ว่าความรูเ้ กี่ยวกับการรูค้ ดิ จะมีพฒ
ั นาการ
เป็นไปอย่างช้า ๆ และจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงวัยรุน่ ซึง่ ความรูเ้ กีย่ วกับการรูค้ ดิ มีความ
เกีย่ วข้องกับความรูใ้ นข้อเท็จจริง ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี าร และความรูเ้ กีย่ วกับเงือ่ นไข ล้วนแต่ตอ้ งใช้เวลา
ในการพัฒนา และในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้
นักเรียนมีการเรียนแบบกระบวนการกลุ่ม ซึง่ ผลการการเรียนแบบนี้อาจจะส่งผลต่อการเรียนรูเ้ พราะ
บรรยากาศการเรียนรู้ นักเรียนมีความรูส้ กึ เป็ นกันเอง มีความสบายใจในการเรียนรู้ ไม่เกร็ง ไม่เครียด
มีการสื่อสารด้วยภาษาระดับเดียวกัน มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการเรียนรู้ ครูผสู้ อนเน้นให้
นักเรียนมีความสนใจและใส่ใจต่อการเรียนเพราะมีผลต่อการรับรูข้ อ้ มูลทีเ่ รียนรู้ ผลดังกล่าวนี้อาจจะมี
ส่วนในการส่งผล ต่อการทีท่ าให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ ด้วย
2.2 ด้านทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
2.2.1 จากทีน่ กั เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนทัง้ นี้
เนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูน้ นั ้ ผูว้ จิ ยั ได้ให้อสิ ระแก่
นักเรียนในการดาเนินกิจกรรมด้วยชุดฝึกกิจกรรม การใช้ทกั ษะต่าง ๆ และกระบวนการกลุ่มเพื่อให้
นักเรียนได้แนวคิด หลักการต่าง ๆทีจ่ ะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้
สูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนัญญา ไทยนิวฒ
ั น์วไิ ล (2551 : 132) ได้ศกึ ษาผลของการจัด
ประสบการณ์วทิ ยาศาสตร์โดยใช้วธิ วี ฎั จักรการสืบสอบทีม่ ตี ่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
เด็กอนุบาลผลการวิจยั พบว่า เด็กอนุบาลอายุ 5-6 ปี หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีทกั ษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์สงู กว่ากลุ่มควบคุม
2.2.2 ในกระบวนการจัดการเรียนรูข้ นั ้ ตอนแสวงหาคาตอบผูว้ จิ ยั เน้นให้นกั เรียนได้ฝึก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์แสวงหาคาตอบ ผูว้ จิ ยั จะใช้คาถามกระตุน้ ให้นกั เรียนศึกษาสารวจและ
รวบ รวมข้อมูลในชุดฝึกกิจกรรมอย่างเข้าใจในการดาเนินกิจกรรมซึง่ ในขัน้ นี้นกั เรียนจึงได้ฝึกทักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์โดยส่งเสริมให้นกั เรียนนาทักษะและความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษานามาแก้ไขปญั หา
ในสถาน การณ์ใหม่ ซึง่ เป็นการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทส่ี มั พันธ์และเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทเ่ี คยได้รบั รูม้ า
นอก จากนัน้ แล้วขัน้ ตรวจสอบความเข้าใจและขยายความรู้ นักเรียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมได้มกี ารตรวจสอบ
ความเข้าใจและปรับแก้แนวทางการปฏิบตั ใิ ห้ชดั เจนขึน้ การแลกเปลีย่ นข้อมูลกับเพื่อนในกลุ่มและเพื่อน
ระหว่างกลุ่มในชัน้ เรียน ทาให้นกั เรียนมาแนวคิดเพื่อทีจ่ ะค้นหาความจริงในการอภิปรายด้วยการบูรณา
การโดยความรูแ้ ละประสบการณ์ทม่ี อี ยู่ ทาให้ผเู้ รียนนาความรูท้ ส่ี ร้างใหม่ไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมและ
เพิม่ เติมความรูค้ วามเข้าใจในองค์ความรูไ้ ด้กว้างขวางและลึกซึง้ ยิง่ ขึน้ ซึง่ ในการวิจยั ครัง้ นี้จะเห็นได้ว่า
การจัดกระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ขัน้ การแสวงหาคาตอบ
นักเรียนได้ทากิจกรรมกลุ่มได้ปฏิบตั กิ ารทดลองจริงเพื่อรวบรวมข้อมูลดังนัน้ ขัน้ นี้จะส่งเสริมทักษะการ
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สังเกต ทักษะการจาแนกประเภท ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล ทักษะการจัดกระทาและสื่อความ
ทักษะการตัง้ สมติฐาน ทักษะการทดลอง และทักษะการกาหนดและควบคุมตัวแปร เมือ่ นักเรียนได้ศกึ ษา
สารวจและรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความเข้าใจและขยายความรูแ้ ล้วผูว้ จิ ยั เปิดโอกาสให้นกั เรียน
ประเมินและสรุปผลด้วยตนเองและแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพื่อนกลุ่มอื่น ๆและขอคาชีแ้ นะเพิม่ เติมจาก
ครูผสู้ อน จะได้ขอ้ สรุปทีถ่ ูกต้องชัดเจนและการฝึกกิจกรรมทักษะจากชุดฝึกกิจกรรมแต่ล ะชุดฝึกเป็นการ
ฝึกซ้าย้าทวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาทาให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ
เรียนส่งผลให้นกั เรียนมีทกั ษะปฏิบตั จิ นกลายเป็ นความรู้ ทักษะทีค่ งทนนักเรียนสามารถดึงความรูห้ รือ
ทักษะนัน้ มาใช้ได้เมือ่ ต้องการ สอดคล้องกับแนวคิดของ วูลโฟล์ค (Woolfolk, 1998 : 257-258) ทีเ่ สนอ
ไว้ว่า การให้นกั เรียนได้ทางานทีจ่ าเป็นต้องใช้ความรูใ้ หม่ไปพร้อมกับความรูเ้ ดิมทีเ่ รียนรูม้ าแล้ว ทัง้ ได้
ฝึกปฏิบตั ซิ ้าบ่อย ๆ และทบทวนข้อมูลความรูจ้ ะทาให้นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะทีด่ ไี ด้ยงิ่ ขึน้ ดังนัน้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้จงึ ทาให้นกั เรียนเกิด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ดขี น้ึ สามารถนาไปพัฒนาการเรียนการสอนได้
2.3 ด้านเจตคติ ต่อการเรียนวิ ทยาศาสตร์
2.3.1 จากทีน่ กั เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทัง้ นี้เนื่องมา
จากนักเรียนได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดความสนใจในขัน้ เกิดความตระหนักและสร้างความสนใจ ทาให้
นักเรียนเกิดความรูส้ กึ สนใจและใส่ใจอยากรูอ้ ยากเรียนเกิดเป็นแรงจูงใจทีอ่ ยากจะรูต้ ่อว่าความรูด้ งั กล่าว
จะให้ประโยชน์ต่อตนเองอย่างไร ทาให้นกั เรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของการเรียนวิทยาศาสตร์ มี
ความคาดหวังในการเรียนรูห้ รือตัง้ เป้าหมายการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของกาเย่ และดริสคอลล์
(Gagne’ & Driscoll, 1988: 65) ทีเ่ สนอไว้ว่า ความปรารถนาหรือความคาดหวังของบุคคลทีจ่ ะประสบ
ผลสัมฤทธิ ์ บรรลุเป้าหมาย มีอทิ ธิพลต่อกระบวนการต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรู้ ทีเ่ กิดขึน้ ในขณะที่
เรียนรู้ จะเป็นฐานให้เกิดความพึงพอใจ เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และจะเป็นแรงกระตุน้ การกระทาให้
บรรลุผลสาเร็จ และมีความพยายามทีจ่ ะทางานนัน้ ให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
2.3.2 กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาขึน้ เน้นให้นกั เรียนได้รบั ข้อมูลโดยผ่านการได้ยนิ หรือการได้สมั ผัสจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ทีท่ าให้การเรียนรูม้ คี วามตื่นเต้น และเร้าความสนใจ จากหลาย ๆ ส่วนนอกจากนี้ผลการเรียนรูข้ อง
นักเรียนเป็ นข้อมูลทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั นักเรียน และเกีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของนักเรียน ทาให้นกั เรียนเห็น
คุณค่าหรือประโยชน์ของสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ ากขึน้ ซึง่ จะทาให้เจตคติต่อการเรียนรูส้ งิ่ นัน้ ๆ เพิม่ ขึน้ ด้วย
สอดคล้องกับสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551: 1-2) ทีไ่ ด้สรุปว่า การเรียนรูเ้ กิดจากการ
กระทาการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้ดที ส่ี ุดก็ต่อเมือ่ ผูเ้ รียนมีความพร้อมทัง้ กายและจิตใจ การเรียนรูเ้ กิดจาก
การฝึกซ้า ๆ จนเกิดความชานาญ ผูเ้ รียนต้องเรียนเนื้อหาทีพ่ บในชีวติ ประจาวันจะเกิดผลดี การทราบ
ผลการเรียนรูข้ องตนเองจะทาให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจและมีกาลังใจอยากเรียนรู้ กระบวนการจัดการ
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เรียนรูท้ ท่ี าให้ผเู้ รียนมีความสนุกสนาน ท้าทาย จนลืมตัวว่ากาลังเรียนและจะส่งผลต่อความสาเร็จในการ
เรียนรู้
2.3.3 กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาขึน้ นักเรียนจะมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ โดยเปลีย่ นบาทบาทจากการเป็นเพียงผูฟ้ งั จาก
ครูผสู้ อนมาเป็นเป็นผูม้ สี ่วนร่วมในการเรียนรู้ นักเรียนต้องกระตือรือร้นและตื่นตัวในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
แต่ละขัน้ ตอน เช่น การตรวจเช็คอุปกรณ์การทดลอง ตรวจสอบหรือทาความเข้าใจในคาสัง่ และแลก
เปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุ่ม และเพื่อนในชัน้ เรียน ได้มบี ทบาทในการประเมินตนเอง ประเมินเพื่อน ๆ
ช่วยกันตรวจสอบผลงานของกลุ่มตนเองเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ในขัน้ นี้นกั เรียนต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบในการตรวจและประเมินผลงาน รวมทัง้ การแก้ไขผลงาน จึงทาให้นกั เรียนไม่เบื่ออีกทัง้ ยังได้
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของตนเองและเพื่อน พร้อมทัง้ การรับฟงั ความคิดเห็นจากเพื่อนด้วย จึง
ทาให้นกั เรียนรูส้ กึ ไม่เบื่อหน่ ายกับการเรียนรู้ และมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึน้ สอดคล้อง
กับแนวคิดในการเปลีย่ นแปลงเจตคติของ เดวีส์ (Davies, 1981: 266) ทีเ่ สนอไว้วา่ การทีค่ รูผสู้ อนให้
นักเรียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียนรูไ้ ด้เข้าไปมีบทบาทในการเรียนการสอน และได้รบั การยอมรับ ชื่นชม
จะทาให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ขี น้ึ
จากการทีน่ กั เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ส่งผลให้นกั เรียนมีระดับของเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์เปลีย่ นจาก
ระดับปานกลางเป็ นระดับ มาก
2.4 ด้านความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรู้
2.4.1 จากทีน่ กั เรียนได้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรูต้ ามแนวทางยุทธศาสตร์การ
จัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ มีความสามารถการกากับตนเองในการเรียนรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ทัง้ นี้เนื่องมาจากนักเรียนได้รบั การจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยนักเรียนได้รบั การกระตุน้ ให้รบั รู้ และเข้าใจ
ในการกระทาต่าง ๆ ของตนเอง มีสติในการลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรม ไตรตรอง ตรวจสอบ และประเมินการ
กระทาซึง่ ปรากฏในขัน้ ตอนการสอนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นับตัง้ แต่ขนั ้ เกิดความตระหนักและสร้างความสนใจ
นักเรียนจะเริม่ รับรูใ้ นข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเรียนรู้ เริม่ ให้ความสนใจ ต้องการอยากรู้ และวาง
เป้าหมาย ในการเรียนรูใ้ ห้กบั ตนเอง ทาให้นกั เรียนเกิดการรับรูเ้ ป้าหมายทีจ่ ะมุง่ ไปให้ถงึ เช่น “อยากจะรู้
ว่าจะแก้ไขปญั หาได้อย่างไร” “อยากจะรูว้ ่าสมมติฐานควรตัง้ ได้อย่างไร” “แล้วจะกาหนดตัวแปรอย่างไร
บ้าง” “จะใช้อุปกรณ์หรือมีอุปกรณ์อะไรบ้างในการแก้ปญั หานี้” จากการทีน่ กั เรียนมีเป้าหมายในการ
เรียนรูข้ องตนเอง และในขัน้ เกิดความขัดแย้งทางปญั ญา ทาให้การระดมความคิดในแนวทางทีเ่ ป็นไปได้
ทีเ่ กิดความขัดแย้งทางความคิดอันเป็ นผลจากความรูเ้ ดิมกับข้อมูลความรูใ้ หม่ นักเรียนจะมองเห็นทิศ
ทางการเรียนรูข้ องตนเอง การแสวงหาข้อมูลเพื่อการวางแผน วิเคราะห์เลือกหรือกาหนดแนวทางการ
เรียนรู้ เมือ่ นักเรียนได้รบั ข้อมูลจากสาระทีน่ าเสนอในขัน้ ดังกล่าวแล้ว นักเรียนจะพิจารณาข้อมูลอีกครัง้
เพื่อพิจารณาว่าข้อมูลทีม่ อี ยู่เพียงพอในการทาความเข้าใจข้อมูลใหม่หรือไม่ หรือต้องแสวงหาข้อมูล
เพิม่ เติม รวมทัง้ กาหนดเป้าหมายหรือสิง่ ทีน่ กั เรียนมุง่ หวังให้บรรลุผล กับวิธกี ารทีจ่ ะนามาสร้างความ
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เข้าใจปญั หาการกระทาดังกล่าวของนักเรียน แสดงถึงว่า นักเรียนได้มกี ารวางแผนจัดการกับข้อมูลของ
นักเรียนและเมือ่ นักเรียนได้นาความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ชื่อมโยงหรือประสานกับข้อมูลใหม่ จะทาให้นกั เรียนได้สร้าง
ความเข้าใจกับความรูเ้ ดิมและความรูใ้ หม่มากยิง่ ขึน้ ขณะทีน่ กั เรียนกาลังสร้างความเข้าใจกับข้อมูลต่าง
ๆ นัน้ นักเรียนจะพยายามทาความเข้าใจให้กบั ตนเอง โดยการตรวจสอบความเข้าใจในงานของตนเองไป
ทีละขัน้ เช่น นักเรียนมีการกากับการทางานของกลุ่มโดยการกระตุ้นเตือนให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาว่า
ได้ทางานตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้หรือไม่ มีการทบทวนตรวจสอบคาตอบ หากมีขอ้ บกพร่องจะแก้ไข
ทันที ได้แก่ “อย่าข้ามขัน้ ตอนการทดลอง” “ลองดูขอ้ มูลอย่างละเอียดซิว่าทีเ่ ราอ่านจากใบงานถูกต้อง
หรือเปล่า” “ข้อมูลทีม่ ตี อ้ งหาข้อมูลใหม่เพิม่ เติมหรือไม่” เป็นต้น และมีการประเมินผลลัพธ์ทไ่ี ด้จากการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรม ซึง่ เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการทางานตามแนวทางความสามารถการกากับตนเองใน
การเรียนรู้
2.4.2 ลักษณะกระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนตามแนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการ
เรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ทาให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาการกากับตนเองในการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ที่
ศึกษาผลอิทธิพลและความสัมพันธ์ของการกากับตนเองทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและตัวแปรที่
เกีย่ วข้องกับการเรียนเป็ นจานวนมากผลสอดคล้องกับงานวิจยั ของซิมเมอแมนและคริสตัส (Zimmerman
& Kitsantas, 2002) พบว่าการกากับตนเองสามารถช่วยให้ผเู้ รียนพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
แรงจูงใจในการเรียนของตนเอง โดยทัวไปแล้
่
วงานวิจยั ส่วนมากจะเน้นการกากับตนเองในการเรียนรู้ แต่
แนวโน้มในปจั จุบนั การกากับตนเองนัน้ ได้รวมทัง้ การกากับตนเองในการเรียนรูแ้ ละการกากับอารมณ์
ตนเอง สอดคล้องการแนวคิดและงานวิจยั ของซอว์และเดนิสสัน (Scharw & Dennison, 1994 : 460475) ทีเ่ สนอไว้ว่า การกระทาทีแ่ สดงถึงการรู้ ความสามารถและทักษะต่าง ๆ รูว้ ธิ กี ารในการเรียนรู้ รูว้ ่า
เมือ่ ไรและทาไมจึงจะใช้วธิ กี ารเรียนรูน้ นั ้ รวมทัง้ การวางแผน ตัง้ เป้าหมายในการทางาน การจัดการกับ
ข้อมูล ตรวจสอบวิธกี ารและขัน้ ตอนการเรียนรู้ แก้ไขข้อบกพร่อง และประเมินผลการทางานและวิธกี ารที่
นามาใช้การกระทาเหล่านี้แสดงถึงการมีการกากับตนเองในการเรียนรู้ การกระทาทีแ่ สดงถึงการรูค้ ดิ
และการกากับตนเองในการเรียนรูน้ ้ียงั ครอบคลุมไปถึงการทีน่ กั เรียนได้พยายามจัดระเบียบความรู้ เพื่อ
สร้างตัวแทนความรูใ้ นขัน้ การประเมินและสรุปผล ซึง่ จะช่วยในการจดจาของนักเรียนอย่างมีความหมาย
นักเรียนยังได้รบั ข้อมูลป้อนกลับ รับรูข้ อ้ มูลจากการประเมินตนเอง เพื่อนและครูผสู้ อน แล้วทาการ
ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องให้กบั ตนเอง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงการกากับตนเองในการ
เรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่ายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ในการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูโ้ ดยใช้การบูรณาการแนวคิดการสืบสอบ
และการรูค้ ดิ ในระดับชัน้ อื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักการการสร้างยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูอ้ ย่าง
แท้จริง โดยการพัฒนาผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการเรียนรูข้ องนักเรียน ได้แก่ ผูบ้ ริหาร ครู ผูป้ กครองและ
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นักเรียน กล่าวคือต้องชีใ้ ห้ผบู้ ริหารเห็นความสาคัญของหลักการ และส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทางยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรู้ ครูตอ้ งมีบทบาทเป็ นผูอ้ านวยความสะดวก ช่วยเหลือและดูแล
อย่างใกล้ชดิ และสม่าเสมอ ผูป้ กครองต้องส่งเสริมการนาความรูจ้ ากการเรียนไปใช้ใสภาพจริงและการ
แสวงหาความรูข้ องนักเรียน และนักเรียนต้องเรียนรูโ้ ดยการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง สร้างทักษะ สร้างองค์
ความรูด้ ว้ ยตนเอง แก้ปญั หาด้วยตนเอง ทางานแบบร่วมมือกับกลุ่มเพื่อน กากับตนเองในการเรียนรู้ นา
ความรูไ้ ปใช้ในสภาพจริง และมีเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ซึง่ สิง่ เหล่านี้จะช่วยพัฒนานักเรียนให้ม ี
พฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมผลการเรียนของนักเรียนได้
2. การเตรียมสิง่ แวดล้อมหรือบรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นการเตรียมแหล่งความรูห้ รือสื่อ
การเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนนักเรียน จะช่วยให้นกั เรียนมีความสะดวกในการ
สืบค้นความรู้ สามารถค้นคว้าข้อมูลทีต่ อ้ งการได้งา่ ย รวดเร็ว วิเคราะห์และเลือกสาระทีต่ อ้ งการเรียนรูไ้ ด้
เหมาะสม เข้าใจง่ายและสามารถสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และถ้ายิง่ มีจานวนเพียงพอกับจานวน
นักเรียนจะทาให้นกั เรียนใช้ส่อื ได้สะดวกไม่ก่อปญั หาในชัน้ เรียน
3. เนื่องจากยุทธศาสตร์การจัดการการเรียนรูน้ ้ี เน้นการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนรูจ้ กั กากับตนเองใน
การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงควรเน้นให้นกั เรียนกากับตนเองในการ
เรียนรู้ มีการวางแผน ดาเนินการตามแผน และประเมินผลตรวจสอบผลลัพธ์ เพื่อการดาเนินการไปสู่
เป้าหมายทีต่ อ้ งการได้
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การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการอ่าน
แบบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบรบือวิ ทยาคาร
Developing English Reading Comprehension Skills by Using Integrated Reading
Process for Matthayomsuksa III Students at Borabuwittayakhan School
นางรุง่ ทิวา กันปญั ญา1 ดร.พรรณวิไล2 ชมชิด ดร.นิตยา กลางชนีย3์
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Najarn9@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ กั ษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ให้มคี ุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร 2) พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรูท้ กั ษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม จานวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มโดยใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยการสุ่ม (Cluster
Random Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการอ่าน
แบบบูรณาการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่านและแบบประเมินวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อแผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ การวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารซึง่ มีวงจร
การปฏิบตั ทิ งั ้ สิน้ 4 วงจร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อ
และการเขียนอนุ ทนิ ของนักเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสามเส้าด้านวิธรี วบรวมข้อมูล (Triangulation Method) สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนการจัดการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณา
การ โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวงจรที่ 1-4 พบว่า
วงจรที่ 1 นักเรียนบางส่วนยังรูค้ าศัพท์ไม่มากพอ ขาดความสนใจ ความแม่นยาและความมันใจใน
่
การตอบและทากิจกรรม จึงทาให้กจิ กรรมล่าช้า ไม่สนุ ก สมาชิกบางกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าทีค่ วร คิดว่าครูลาเอียง จึงทาให้เกิดความเบื่อหน่ าย ตัวแทนกลุ่มทีอ่ อกมานาเสนองานหน้าชัน้
ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ซึง่ ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับต้องแก้ไข
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คิดเป็นร้อยละ 61.11 ในวงจรที่ 2 จากปญั หาในวงจรที่ 1 ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียน
การสอน พบว่า นักเรียนให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็ นอย่างดี บรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นไปด้วยดี นักเรียนส่วนใหญ่ยงั เขียนไม่ถูกเพราะฟงั สาเนียงของเจ้าของภาษา
ไม่เข้าใจชัดเจน สมาชิกแต่ละกลุ่มได้รว่ มกันอภิปรายความรูภ้ ายในกลุ่มมากขึน้ ทาให้นกั เรียนมี
ความสนใจทากิจกรรม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับเพื่อนมากขึน้ เวลาในการทากิจกรรมน้อยเกินไป
คะแนนการทากิจกรรมอยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.22 วงจรที่ 3 ผูว้ จิ ยั ได้นาปญั หาจาก
วงจรที่ 2 มาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนส่วนมากรูส้ กึ ดี และสบายใจทีไ่ ด้
เขียนคาศัพท์พร้อมกับได้ปรึกษาร่วมกันกับคู่ของตนเองไปด้วย นักเรียนส่วนมากชอบกิจกรรมการ
แข่งขันทีม่ กี ารแข่งขันกับกฎ กติกา และเวลาทีก่ าหนดให้ จากการให้นกั เรียนทุกคนได้มกี ารแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มทีแ่ ละมีความกล้าแสดงออก ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียนทางานเป็ นคู่ตามใจชอบและให้
โอกาสได้นาเสนอหน้าชัน้ เรียนทุกคน ผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85.19 และวงจรที่ 4
นักเรียนมีพฒ
ั นาการทักษะการอ่านภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 96.07 เฉลีย่ ใน
ภาพรวมทุกวงจร คิดเป็นร้อยละ 78.15 แผนการจัดการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีคุณภาพสามารถ
พัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดขี น้ึ
2. ผลทักษะทางการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตามแผนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการ
อ่านแบบบูรณาการทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ในระดับมากทีส่ ุด คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
( X = 4.79, S.D. = 0.43) มีค่าเฉลีย่ โดยรวมทุกด้าน 4.71
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, โดยใช้กระบวนการอ่าน
แบบบูรณาการ, นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 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 nonstructured 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
บทนา
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ได้กาหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรูท้ ส่ี ถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการ
จัดการเรียนการสอน ทีป่ ระกอบด้วย 4 สาระ แบ่งเป็น 8 มาตรฐาน การเรียนรู้ ได้แก่ สาระที่ 1 :
เข้าใจกระบวนการฟงั และการอ่าน สามารถตีความเรือ่ งทีฟ่ งั และอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนา
ความรูม้ าใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ สาระที่ 2 : เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษา และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างมีวจิ ารณญาณ สาระที่ 3:
ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรูก้ บั กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื และเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนา
และเปิดโลกทัศน์ของตน สาระที่ 4: สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู้ การ
ทางาน การประกอบอาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่รว่ มกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ.
2551: 15)
ในปจั จุบนั เราจะได้เห็นและอ่านภาษาอังกฤษมากขึน้ เพราะประเทศไทยเป็ นประเทศ ทีก่ าลัง
พัฒนา การรับเอาเทคโนโลยีและวิชาการสมัยใหม่ รวมทัง้ เครือ่ งอุปโภคและบริโภคจากต่างประเทศจึง
เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในชีวติ ของคนไทย ทักษะการอ่านจึงมีความสาคัญมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น
การติดต่อค้าขาย หรือแม้แต่การอ่านฉลากสินค้าอุปโภคและบริโภค ล้วนแต่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจใน
การอ่านทัง้ สิน้ แต่เนื่องจากทักษะการอ่านเป็ นทักษะทีซ่ บั ซ้อน และต้องอาศัยการฝึกฝนเป็นอย่างดี
เพราะการอ่านไม่ใช่แต่เป็นเพียงการอ่านตัวอักษรออกเท่านัน้ แต่ตอ้ งมีความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ ่านด้วย
ดังนัน้ ทักษะการอ่านจึงจาเป็ นต้องได้รบั การฝึกฝน จากการเรียนในห้องเรียนจากครูผสู้ อนจนชานาญ
ก่อน แล้วจึงไปฝึกเพิม่ เติมเองนอกห้องเรียน ซึง่ ต่างจากการฝึกทักษะการฟงั -พูด ซึง่ สามารถฝึกได้
เองจากเทปฝึกหรือแหล่งต่างๆ รอบตัวซึง่ อยูน่ อกห้องเรียน นอกจากนัน้ การอ่านเป็ นทักษะทีย่ งุ่ ยาก
ซับซ้อนเพราะการอ่านเป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งใช้ความคิดและความสามารถ เพื่อทาความเข้าใจในสารที่
สื่อในรูปของการเขียน กล่าวคือ ผูอ้ ่านกับผูเ้ ขียนจะต้องสื่อความหมายซึง่ กันและกัน โดยใช้ขอ้ ความ
(Message) เป็นสื่อ ดังนัน้ ผูอ้ ่านจะต้องใช้ความสามารถทีจ่ ะเข้าใจและตีความสิง่ ทีผ่ เู้ ขียนต้องการสื่อ
ความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ของผูเ้ ขียนทีแ่ สดงออกมาทางข้อความ
ทักษะการอ่านเป็นทักษะทีส่ ามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับทักษะภาษาอื่นๆได้งา่ ย
เพราะผูอ้ ่านจะดึงเอาข้อมูลของสิง่ ทีอ่ ่านออกมาเพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร เช่น เล่าให้เพื่อนฟงั
บรรยายความรูท้ ไ่ี ด้อ่านให้ผอู้ ่นื ฟงั ฟงั ผูอ้ ่นื อ่านและเขียนเรือ่ งทีอ่ ่านให้ผอู้ ่นื อ่าน ดังนัน้ ทักษะการ
อ่านจึงเป็นทักษะทีม่ คี วามสาคัญมากโดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากเป็นการอ่านเพื่อ
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ก่อให้เกิดการสื่อสารได้อย่างมีความหมาย ซึง่ เมือ่ ทักษะการอ่านได้พฒ
ั นาให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้
ย่อมทาให้ทกั ษะการฟงั การพูด และการเขียน ได้พฒ
ั นาตามด้วยและอีกประการหนึ่งทักษะการอ่าน
ยังเป็นเครือ่ งมือหรือสื่อทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาการทางสมอง หรือมีพฒ
ั นาการทางด้าน
ความคิด เนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการในการหาความหมายจากบทอ่าน ผูอ้ ่านต้องรู้
กระบวนการในการทาความเข้าใจกับสิง่ ทีต่ นอ่าน ซึง่ การอ่านเป็นกระบวนการทีต่ อ้ งคิดอยูต่ ลอดเวลา
กู๊ดแมน (Goodman. 1970 : 9) นอกจากนี้ทกั ษะการอ่านมีความสาคัญในการเป็นเครือ่ งมือเพื่อ
การศึกษาระดับสูงขึน้ ตลอดจนเพื่องานอาชีพและใช้ในชีวติ ประจาวันซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
สุรจิต เพียรชอบ และ สายใจ อินทรัมพรรค์ (2536 : 136) ได้กล่าวถึงความสามารถของการ
อ่านว่า การอ่านเป็ นทักษะทีส่ าคัญและใช้มากในชีวติ ประจาวัน เพราะเป็ นทักษะทีน่ กั เรียนใช้เพื่อ
แสวงหาความรู้ ความบันเทิง ผูท้ ร่ี กั การอ่านและมีอตั ราความเร็วในการอ่านสูงย่อมแสวงหาความรู้
และศึกษาสิง่ ทีเ่ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและ
การเรียนได้เป็นอย่างดี ดังนัน้ ทักษะการอ่านจึงเป็ นทักษะทีส่ าคัญทีส่ ุดและสามารถใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้มากกว่าทักษะอื่น การอ่านเพื่อความเข้าใจ เป็นความสามารถแสดงออกด้วย
พฤติกรรมด้าน จับใจความ แปลความ สามารถอนุ มานข้อมูลจากสิง่ ทีอ่ ่านได้อย่างดีและสรุปความ
โดยเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้วกับมโนภาพใหม่ จึงทาให้เกิดความรูใ้ หม่ ซึง่ เป็นจุดประสงค์
ทีแ่ ท้จริงและสาคัญทีส่ ุดของการอ่าน การอ่านเพื่อความเข้าใจในสิง่ ทีอ่ ่าน ขึน้ อยูก่ บั บทอ่านจะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั ความรูเ้ ดิม ซึง่ เป็นกระบวนการทีเ่ ริม่ ตัง้ แต่การรับข่าวสารสิง่ ทีอ่ ่าน (Input Text)
การแปลความหมายหรือการทายสิง่ ทีอ่ ่านนัน้ การทบทวนหรือการทายสิง่ ทีห่ ายไปแล้ว ผูอ้ ่านไม่
จาเป็ นต้องใช้ตวั ชีแ้ นะ (Clues) ทัง้ หมดในการเดาความหมายข้อความทีอ่ ่าน ผู้อ่านจะเลือกเอา
ข่าวสารบางอย่างในข้อความนัน้ มาผนวกกับความรูเ้ ดิมของผูอ้ ่านเกี่ยวกับเรือ่ งทีอ่ ่าน จึงจะสามารถ
เข้าใจเรือ่ งนัน้ ได้ การอ่านจะบรรลุ ตามความมุง่ หมายต้องใช้ความคิดเห็นตลอดเวลาทีอ่ ่าน จึงจะ
เกิดความเข้าใจสามารถตีความได้และจับใจความสาคัญได้
การอ่านแบบบูรณาการเป็นกระบวนการอ่านในระดับจุลภาค (Micro process) ซึง่ เป็นการจัด
กลุ่มคาทีม่ คี วามหมายเข้าด้วยกันตามหลักไวยากรณ์แล้วเลือกจาความคิดสัน้ ๆ จากประโยคนัน้
โครงสร้างบทอ่าน (Text Structure) ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของหน่วยความคิดนี้ ซึง่ โยงใยสัมพันธ์
กันในหลายระดับ ระดับจุลภาค (Micro Level) คือ ความสัมพันธ์ของหน่วยความคิดซึง่ เป็น
ความสัมพันธ์ในระดับพืน้ ผิว (Superficial) สามารถเห็นได้ชดั หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างประโยค หรืออนุประโยค ซึง่ เชื่อมเข้าด้วยกันโดยใช้คาสรรพนามอ้างอิง (Pronoun
Reference) หรือคาสัมพันธ์ความ (Cohesive Device) เป็นต้น ระดับมหภาค (Macro Level) คือ
โครงสร้างความหมายหรือโครงสร้างเรือ่ งซึง่ เป็นภาพรวมหรือใจความสาคัญของบทอ่าน ซึง่ ผูอ้ ่านต้อง
อนุมานจากบทอ่าน เมือ่ ผูอ้ ่านอ่านเรือ่ ง และทราบความสัมพันธ์ของหน่วยความคิดในระดับจุลภาค
แล้ว ผูอ้ ่านจะต้องเลือกหน่วยความคิดทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ามารถอยูใ่ นความทรงจาระยะยาวมา
ประกอบกับความรูแ้ ละประสบการณ์เดิม( Prior knowledge) เพื่อทาความเข้าใจโครงสร้างเรือ่ งใน
ระดับมหภาค ดังนัน้ กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ จะช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างอนุ
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ประโยคและประโยคต่างๆ ในบทอ่าน เพื่อให้ผอู้ ่านสามารถโยงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคว่า คา
สรรพนามใช้แทนคานามใดหรือสามารถบอกได้ว่าประโยคหนึ่งขัดแย้งหรือคล้อยตามอีกประโยคหนึ่ง
ย่อมทาให้เข้าใจบทอ่านได้ดยี งิ่ ขึน้ (วิสาห์ จัตวิ ตั ร์. 2543) ทักษะการอ่านแบบบูรณาการเป็นการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและเป็นการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษที่
หลากหลาย
จากประสบการณ์สอนการอ่าน วิชาภาษาอังกฤษของผูว้ จิ ยั ทีโ่ รงเรียนบรบือวิทยาคาร ตาบล
หนองสิม อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปจั จุบนั ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์
สภาพปญั หาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในด้านทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียนขาดทักษะในการอ่านและความเข้าใจเรือ่ ง จากการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่านรวมทัง้ การสอบทีว่ ดั ทักษะการอ่านในการสอบระหว่างเรียน
และปลายภาคเรียน นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเรือ่ งทีอ่ ่านและทาข้อสอบไม่ได้ (บันทึกการเก็บคะแนน
ระหว่างเรียนและคะแนนสอบปลายภาคเรียน วิชาภาษาอังกฤษ. 2552 : 3) จากปญั หาดังกล่าว ทา
ให้ผวู้ จิ ยั ทราบว่า นักเรียนขาดทักษะและความสามารถในการอ่าน ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ความหมายและองค์ประกอบของการอ่าน ขัน้ ตอนในการอ่านทีจ่ ะนาไปสู่การมีทกั ษะในการอ่าน ที่
จะสามารถเข้าใจสาระสาคัญของสิง่ หรือเรือ่ งทีอ่ ่านและทาความเข้าใจกับเนื้อเรือ่ งทีก่ าหนดให้อ่านได้
(บันทึกการเก็บคะแนนรายจุดประสงค์ทดสอบทักษะการอ่าน. 2552 : 2)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นาเทคนิคการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร คือ กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กจิ กรรมการอ่านแบบบูรณาการ จัดกิจกรรมเป็ น 4 วงจร มาใช้ใน
การพัฒนา เพื่อสังเกตผลของการทาวิจยั ว่ามีพฒ
ั นาการดีขน้ึ มากน้อยเพียงใด จะได้ปรับกิจกรรมได้
ตรงจุดทีเ่ ป็ นปญั หา จากปญั หาดังกล่าวทาให้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเทคนิคและวิธกี ารทีจ่ ะนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้สงู ขึน้ จากปญั หาผูว้ จิ ยั จึงใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ซึง่ เป็ นการอ่านเพื่อทาความเข้าใจประโยคในระดับจุลภาค (Micro
process) ซึง่ เป็นการจัดกลุ่มคาทีม่ คี วามหมายเข้าด้วยกันตามหลักไวยากรณ์แล้วเลือกเชื่อมโยง
ความคิดจากประโยคหนึ่งไปอีกประโยคหนึ่ง กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ จะช่วยให้ผอู้ ่านเข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างอนุประโยคและประโยคต่าง ๆ ในบทอ่านและทักษะการอ่านแบบบูรณาการเป็ น
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สามารถนาประสบการณ์ทไ่ี ด้จากการเรียนรูท้ กั ษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวติ ประจาวันและศึกษาต่อในระดับสูงได้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบ
บูรณาการ ให้มคี ุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการ
อ่านแบบบูรณาการ

1290

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ขอบเขตของการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ (Action Research) ซึง่ มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 10 ห้องเรียน จานวน 445 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 45 คน ซึง่ ได้มาโดยการเลือกแบบสุ่มโดยใช้
ห้องเรียนเป็ นหน่วยการสุ่ม (Cluster Random Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิ จยั
2.1 ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ แผนการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
อ่านแบบบูรณาการ
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณา
การและความพึงพอใจ
3. เนื้ อหาที่ใช้ ในการวิ จยั เป็นเนื้อหาในรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน รหัสวิชา
อ 23101 ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
(ช่วงชัน้ ที่ 3) ซึง่ มีหวั ข้อเรื่อง (Theme) มี จานวน 4 เรือ่ ง คือ
1. Unit 1 : Myself
จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
Topic : Personal Perceptions
Sub – Topic : Life style
2. Unit 2 : Interests / Opinions
จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
Topic : Places to go
Sub- Topic : Travel Around the World
3. Unit 4 : Places (My Community) จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
Topic : Tourist Attractions
Sub- Topic : History
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4. Unit 6 : Culture
Topic : General Information
Sub- Topic : Festivals

จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่

4. ระยะเวลาในการทดลอง การทดลองดาเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2554 จานวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัวโมง
่
รวมทัง้ หมด 12 ชัวโมง
่
5. สถานที่ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
6. รูปแบบ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ออกเป็น 1) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัด
การเรียนการสอน 2) เครือ่ งมือหรือวิธกี ารทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 3) เครือ่ งมือ
ทีใ่ ช้ในการวัดผลประเมินผล ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่
- แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้วธิ กี ระบวนการสอนอ่านแบบบูรณาการ จานวน 4 แผน แผนละ 3 ชัวโมง
่ รวมทัง้ หมด 12
ชัวโมง
่ ซึง่ แต่ละแผนมีความหลากหลายโดยกิจกรรมจะปรับเปลีย่ นไปตามสภาพปญั หา
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการใช้แผนการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละวงจรของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เพื่อให้
สามารถพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษได้ตามวัตถุประสงค์ทค่ี าดหวัง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้าง
โดยการบันทึกวีดโี อ เพื่อสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพ ทัศนคติ แรงจูงใจและความสนใจในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ทาการบันทึกการสังเกตร่วมกับผูร้ ว่ มวิจ ยั เมือ่
สิน้ สุดการเรียนการสอนแต่ละครัง้ เพื่อนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนในครัง้ ต่อไป
2.2 แบบประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ ประกอบด้วยการประเมินใบงานหรือแบบฝึกใน
การอ่านแต่ละวงจร
2.3 อนุทนิ เป็นการเขียนของนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ และทักษะ
การอ่านของนักเรียนในแต่ละวงจร
3. เครื่องมือที่ใช้ ในการวัดผลประเมิ นผล ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
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3.2 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ 1 ฉบับ จานวน 20 ข้อ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในการอ่านเพื่อความเข้าใจแบบบูรณาการ ซึง่ ผูว้ จิ ยั
ได้นาหลักการและขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของ เคมมิส และ เมคเทคการ์ท (Kemmis
and McTaggart. 1982 : 5) มาใช้ในการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ซึง่
ขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของ เคมมิส และ เมคเทคการ์ท (Kemmis and McTaggart.
1982 : 5) มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ วางแผน (Plan)
เป็ นขัน้ ตอนของการสารวจปญั หา (Survey of Problems) และหาวิธแี ก้ไขโดยผูว้ จิ ยั
ตระหนักและเห็นความสาคัญอย่างมากถึงการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจตามลาดับขัน้ ตอน เพื่อนาไปใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ตัว
ผูว้ จิ ยั และบุคลากรในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศยังไม่ได้เน้นหรือให้ความสาคัญกับการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นการพัฒนาทักษะการอ่านแบบบูรณาการ เมือ่ ได้ศกึ ษาปญั หาดังกล่าวแล้วผูว้ จิ ยั จึงได้
ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อใช้เป็ นแนวในการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เทคนิคกระบวนการอ่านแบบ
บูรณาการ จากนัน้ ได้ทาเครือ่ งมือในการวิจยั ซึง่ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงสื่อและอุปกรณ์
ทีใ่ ช้ในการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลจะเป็ นแบบสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้าง
โดยการบันทึกวีดโี อ การเขียนอนุทนิ ของนักเรียนและรับฟงั ความคิดเห็นของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละครัง้
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ (Action)
เป็นขัน้ ตอนการลงมือปฏิบตั กิ ารสอนตามแผนการจัดการเรียนรูก้ บั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3/2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ตามวิธกี ารและระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ขัน้ สังเกต (Observation)
เป็นขัน้ ตอนในการใช้เทคนิคการสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อและผูร้ ว่ มวิจยั
ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมการสอนของครูและ
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ซึง่ จะดาเนินการเมือ่ สิน้ สุดการสอนในแต่ละครัง้ รวมถึงการเขียน
อนุทนิ กันระหว่างครูกบั นักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมและพฤติกรรมการเรียนการสอน สื่อทีใ่ ช้ในการเรียน
การสอนและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
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4. ขัน้ สะท้อนผล (Reflection)
เป็นขัน้ ตอนการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อ และผู้
ร่วมวิจยั การเขียนอนุทนิ นักเรียน มาวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ คิด ข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนและแนวทางแก้ไขปญั หา เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแผนการ
จัดการเรียนรูเ้ พื่อนาไปสู่การพัฒนานักเรียนในวงจรต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย
ใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั
และเก็บข้อมูลโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โดยดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. ก่อนทาการสอนในวงจรที่ 1 ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) จานวน 30 ข้อ
จากนัน้ เริม่ วงจรที่ 1 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 1 จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
เมือ่
สิน้ สุดการสอน จะทาการประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจเพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านหลังเรียน
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่มโี ครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั และ
การเขียนอนุ ทนิ ของนักเรียน จากนัน้ นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมทัง้ หมดมาเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
2. นาผลจากการวิเคราะห์ในวงจรที่ 1 มาแก้ไขปรับปรุงและเพิม่ เติมการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ นแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 เพื่อใช้ในวงจรที่ 2
3. วงจรที่ 2 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2 จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
ซึง่
จัดทาและประยุกต์มาจากการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจากวงจรที่ 1 โดย
เนื้อหาสาระมีความแตกต่างกันแต่กระบวนการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม เมือ่ สิน้ สุด การสอนจะทา
การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่ม ี
โครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั และการเขียนอนุทนิ ของนักเรียน จากนัน้ นาข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมทัง้ หมดมาเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
4. นาผลการวิเคราะห์ในวงจรที่ 2 มาแก้ไขปรับปรุงและเพิม่ เติมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ น
แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 เพื่อใช้ในวงจรที่ 3
5. วงจรที่ 3 ทาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3
ชัวโมง
่
ซึง่ เป็ นแผนการจัดการเรียนรูท้ จ่ี ดั ทาและประยุกต์มาจากการแก้ไขข้อบกพร่องและ
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้ทงั ้ หมดจากวงจรที่ 2 โดยเนื้อหาสาระมีความแตกต่างกันแต่กระบวนการการเรียน
การสอนยังเหมือนเดิม เมือ่ สิน้ สุดการสอนจะทาการประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อ
เปรียบเทียบทักษะการอ่านหลังเรียน จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบไม่ม ี
โครงสร้างโดยการบันทึกวีดโี อร่วมกับผูร้ ว่ มวิจยั และการเขียนอนุทนิ ของนักเรียน จากนัน้ นาข้อมูล
จากการเก็บรวบรวมทัง้ หมดมาเพื่อเตรียมการวิเคราะห์
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6. นาผลจากการวิเคราะห์ในวงจรที่ 3 มาแก้ไขปรับปรุงและเพิม่ เติมการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ นแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 4 เพื่อใช้ในวงจรที่ 4
7. วงจรที่ 4 เป็นการใช้แผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 4 จานวน 1 แผน ใช้เวลา 3 ชัวโมง
่
ซึง่ จัดทาและประยุกต์มาจากข้อมูลและข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากวงจรที่ 3 โดยเนื้อหาสาระมีความ
แตกต่างกันแต่กระบวนการเรียนการสอนยังเหมือนเดิม เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจเมือ่ สิน้ สุดการสอน ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียน
(Post – test) โดยใช้ขอ้ ทดสอบชุดใหม่จานวน 30 ข้อ พร้อมทัง้ สอบถามความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กระบวนการอ่าน
แบบบูรณาการแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
อ่านแบบบูรณาการ ให้มคี ุณภาพโดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร จากผลการวิจยั เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการตามรูปแบบกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวงจรในการสะท้อนผลจากการปฏิบตั ติ ามรูปแบบ
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนออกเป็น 4 วงจร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรูจ้ านวน 1 แผนต่อ 1 วงจร เพื่อสะท้อนผลการปฏิบตั แิ ละนาผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไข
ในวงจรต่อไป ดังนี้
1.1 ปัญหาในวงจรที่ 1
1.1.1 จะออกแบบกิจกรรมอย่างไรให้นกั เรียนมีความเข้าใจ ความสนใจ และมีส่วนร่วมให้มากทีส่ ุด
1.1.2 จะทาอย่างไรให้นกั เรียนเกิดความมันใจและยอมรั
่
บผลของการทากิจกรรม
ว่ามีความเทีย่ งธรรมและยุตธิ รรม
1.1.3 จะทาอย่างไรให้นักเรียนกล้าแสดงออกมากขึน้ พร้อมกับมีความมันใจ
่
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผลการสังเกตและประเมินทักษะ
การอ่านของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการอ่านอยูใ่ นระดับแค่พอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 61.11
1.2 ปัญหาในวงจรที่ 2
1.2.1 ทาอย่างไรนักเรียนจึงจะสามารถนาเอาความรูท้ ไ่ี ด้ดา้ นการอ้างอิงบุคคล
(Reference) การใช้คาเชื่อม (Connectives) คาศัพท์ทม่ี คี วามหมายเดียวกันแต่ใช้คาต่างกัน ซึง่ เป็ น
ลักษณะการใช้คาเดิมซ้ากัน (Repetition) และคาศัพท์ทม่ี คี วามสัมพันธ์กนั (Collocation) ทีร่ มู้ าใช้กบั
เรือ่ งทีจ่ ะเรียนให้มากขึน้ กว่าเดิม
1.2.2 ควรจัดกิจกรรมอย่างไรให้นกั เรียนเรียนอย่างสนุกสนานและสามารถทางานได้
ทันเวลา
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1.2.3 จะทาอย่างไรให้ทุกกลุ่มมีโอกาสได้นาเสนองานและนักเรียนทุกคนได้นาเสนองาน
ของตนเองให้มากขึน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนให้มคี วามเหมาะสมในการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลการสังเกตและประเมินทักษะการอ่าน พบว่า นักเรียนมี
คะแนนพัฒนาการอ่านอยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 70.22
1.3 ปัญหาในวงจรที่ 3
1.3.1 ทาอย่างไรให้นกั เรียนทุกคนกล้าพูดแสดงความคิดเห็นและความรูท้ ต่ี นเองมีอยู่
ออกมาให้มากทีส่ ุด ในการใช้ความรูท้ เ่ี รียนมานามาบูรณาการการอ่านให้ประสบความสาเร็จในการ
อ่าน
1.3.2 จะจัดกิจกรรมอย่างไรให้นกั เรียนมีความสนุกสนานและฝึกการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยไม่รวู้ ่าตนเองได้ใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการในการอ่านเรือ่ ง
1.3.3 จะทาอย่างไรให้นักเรียนทุกคนมีความกล้าแสดงออกมากยิง่ ขึน้
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรที่ 3 ในการพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษให้มปี ระสิทธิภาพและมีความเหมาะสม ผลการสังเกตและประเมินทักษะการอ่าน
ของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการอ่านอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85.19
1.4 วงจรที่ 4 ผูว้ จิ ยั ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียนการสอน ในการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ พบว่านักเรียนส่วนมาก
มีพฒ
ั นาการในการพัฒนาทักษะการอ่านทีด่ มี ากขึน้ ผลการสังเกตและประเมินทักษะการอ่านของ
นักเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนพัฒนาการอ่านอยูใ่ นระดับดี คิดเป็นร้อยละ 96.07
ผูว้ จิ ยั พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ของแต่ละวงจรเป็ นทีน่ ่ าพอใจมาก เฉลีย่
ภาพรวมทุกวงจรอยูใ่ นเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 78.15 แสดงว่าผลการกิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะการ
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการมีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
และทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึน้
2. ผลการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้กระบวนการอ่าน
แบบบูรณาการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทาให้นกั เรียนมี
ความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 40.61
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั ทาขึน้ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดโดยมีค่าเฉลีย่
ร้อยละ 4.72
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ซึง่ มีทงั ้ หมด 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1
การวางแผน (Plan) ขัน้ ที่ 2 การปฏิบตั ติ ามแผน (Action) ขัน้ ที่ 3 การสังเกต (Observation)
และขัน้ ที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ จากการจัดการเรียนการสอน
ทาให้พบข้อบกพร่อง ปญั หาและสาเหตุของปญั หาเกีย่ วกับวิธกี ารสอนของครูและวิธกี ารเรียนของ
นักเรียน แล้วนามาวิเคราะห์เพื่อหาวิธกี ารแก้ไขพฤติกรรมและปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยวิธกี ารที่
หลากหลายตามสถานการณ์ในแต่ละวงจร ทาให้พฤติกรรมการเรียนรูแ้ ละทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมีพฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ ทัง้ นี้ความก้าวหน้าดังกล่าวอาจมีสาเหตุจากเหตุผลบาง
ประการ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาทักษะการอ่านโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ
เป็นการนาเอาความรูห้ ลายๆ อย่างมาประกอบการอ่าน เช่น การใช้คาสรรพนาม การใช้คาเชื่อม
การใช้คาซ้า การหาใจความสาคัญ เป็นต้น มาใช้เป็ นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอ่าน
โดยก่อนเริม่ ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ผูว้ จิ ยั ศึกษาและตรวจสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่าน เมือ่ ทราบปญั หาแล้วทาการ
วางแผนการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการอ่าน จากนัน้ ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่านตามแผน ในขณะจัดกิจกรรมทาการสังเกตกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการบันทึกวีดโี อ
และสุดท้ายสะท้อนผลการจัดกิจกรรมจากวีดโี อ ว่ามีปญั หา อุปสรรค หรือกิจกรรมมีความเหมาะสม
หรือไม่ เพื่อจะได้นาไปปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องกิจกรรมหรือเนื้อหาให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
ระหว่างการจัดกิจกรรม ในการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนให้ดขี น้ึ ใช้กระบวนการกลุ่มดาเนิน
กิจกรรม ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเมซิก (Mazyck. 2002 : 1718-A) ทีพ่ บว่า นักเรียนทีเ่ รียน
เป็นกลุ่มไม่ว่าจะจัดสมาชิกในกลุ่มแบบใดจะมีคะแนนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนเป็ นรายบุคคล และ
นักเรียนทีเ่ รียนเป็นกลุ่มแบบร่วมมือกัน มีเจตคติทางบวกต่อระบบการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงใช้เทคนิควิธกี ารแข่งขันระหว่างกลุ่มกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียน ทาให้นกั เรียน
เกิดความสนุกสนานและร่วมมือกันอ่านและพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั กิ จิ กรรมในขัน้ ตอนต่อไป กิจกรรมกลุ่ม
ทาให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูท้ ส่ี นุกสนานและประสบความสาเร็จในการอ่าน เพราะทุกคนมีหน้าทีต่ อ้ ง
รับผิดชอบในการอ่าน เกิดความภาคภูมใิ จและเรียนรูไ้ ด้อย่างไม่รตู้ วั ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ธัญยเขตต์ สมนึก (2553 : 105) ทีก่ ล่าวว่า เมือ่ นักเรียนได้เรียนรูแ้ บบกลุ่ม มีการช่วยเหลือกัน
รับผิดชอบงานร่วมกัน นักเรียนจะเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาได้ดยี งิ่ ขึน้ ปรับใช้
กิจกรรมคู่บา้ ง เพื่อให้นกั เรียนได้ช่วยเหลือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ มีความกล้า
แสดงออก กระตือรือร้น มันใจ
่ มีสมาธิและสามารถวิเคราะห์ในการอ่านมากยิง่ ขึน้ ทาให้เกิดการ
เรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุพฒ
ั ตรา กองทรัพย์ (2548 : 63-64) ทีก่ ล่าว
ว่า การได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็น ไม่เคร่งเครียด มีอสิ ระในการตัดสินใจ นักเรียนมีความ
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กระตือรือร้น ไม่รสู้ กึ เบื่อ และสนุกกับการเรียน จึงถือได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี าร
ปรับปรุง แก้ไขกิจกรรมให้เหมาะสม ทาให้การจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะการอ่านมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ ถือได้ว่านักเรียนมีทกั ษะในการอ่านเรือ่ งมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ บังอร พุฒคง (2544 : 98) ทีว่ จิ ยั การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาฝรังเศสแบบ
่
บูรณาการเนื้อหาและทักษะภาษาโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง พบว่าคะแนนทีไ่ ด้ก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และจุฬวฎี จุฬศักดิ ์สกุล
(2544 : 110) ทีว่ จิ ยั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้รปู แบบการสอนแบบบูรณาการ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั พบว่านักเรียนร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์โดยคะแนนรายบุคคลและค่าเฉลีย่ ของคะแนนนักเรียนทัง้ ชัน้ คิดเป็นร้อยละ 73.13
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด การให้กาลังใจนักเรียนเป็นการกระตุน้ ให้
นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้น มีบรรยากาศทีด่ ใี นการเรียน และช่วยให้นกั เรียนมีทศั นคติทด่ี ี
ต่อการเรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน แสดงว่านักเรียนเห็นความสาคัญและมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษด้านการอ่าน ทัง้ นี้เพราะเป็นวิธกี ารเรียนการสอนทีป่ รับแก้ตามสภาพปญั หา และ
เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แสดงความสามารถ ใช้ความรูไ้ ด้อย่างเต็มทีใ่ นการพัฒนาทักษะการอ่านให้ดี
ยิง่ ขึน้ ผูเ้ รียนได้ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ทาให้เกิดความสามัคคีเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของกมลรัตน์ เทพิน (2549 : 78) และสุพรรษา ศิรจิ นั ทพันธ์ (2547 : 98) ทีพ่ บว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เจต
คติเป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลอย่างมีนยั สาคัญต่อการเรียนรูท้ างภาษา กล่าวคือ หากผูเ้ รียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อ
การเรียนภาษาอังกฤษแล้วจะมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้
สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมทีช่ ่วยให้นกั เรียนได้บรู ณาการความรูเ้ ข้าด้วยกันจะช่วยในการอ่าน
ของนักเรียนให้ดขี น้ึ และเมื่อนักเรียนได้เรียนรูเ้ ป็นกลุ่ม มีการช่วยเหลือกัน ได้แสดงความคิดเห็น
รับผิดชอบร่วมกัน นักเรียนจะเรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาการอ่านของตนเองได้ดขี น้ึ
ข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของอ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้
กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอ่านแบบ
บูรณาการ
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ แสดงให้เห็นว่าการเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นส่วนหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญทีท่ าให้นกั เรียนสนใจ การพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนนัน้ ถ้า
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นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งคาศัพท์กจ็ ะทาให้สามารถอ่านเรือ่ งได้ดขี น้ึ อีกทัง้ การสอนอ่านแบบ
บูรณาการจะเป็นการเน้นวิเคราะห์ส่วนย่อยของประโยค พืน้ ฐานสาคัญของนักเรียนคือ นักเรียนต้อง
มีความรูเ้ รือ่ งคาศัพท์เป็นอย่างดี การทากิจกรรมทีห่ ลากหลาย มีกจิ กรรมการอ่านทีส่ นุก น่าสนใจ
และสอดคล้องความต้องการของนักเรียน เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถทางภาษา ซึง่ จะ
ส่งผลให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ใี นการเรียนภาษาอังกฤษและเกิดความพยายามทีจ่ ะเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั จึงขอ
เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการอ่าน โดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ดังนี้
1. ควรมีการแจ้งคะแนนอย่างเปิดเผยตลอดการทากิจกรรม เพื่อให้นกั เรียนรูส้ กึ ว่า ครูม ี
ความเทีย่ งธรรมและยุตธิ รรมในการให้คะแนน
2. เนื้อหา คาศัพท์ โครงสร้างทางภาษาทีน่ ามาใช้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็น
เนื้อหาทีน่ ่าสนใจ เหมาะสมกับวัย ระดับความสามารถทางภาษาและความต้องการของผูเ้ รียน
สามารถนาไปปรับและประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ในชีวติ ประจาวัน ส่งเสริมและให้โอกาสนักเรียนได้
แสดงออกอย่างเต็มที่
3. ผูว้ จิ ยั ต้องปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา โดยคานึงถึงความสามารถของผูเ้ รียน
สภาพปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ แล้วปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรต่อไปให้ม ี
ประสิทธิภาพและทันเวลามากยิง่ ขึน้
4. ควรมีการจัดกลุ่มนักเรียนทีค่ านึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมอย่างรอบคอบ
ว่าควรแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็กหรือเป็นคู่ ทัง้ นี้เพื่อให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
มีความมันใจ
่ กล้าแสดงออกและมีส่วนร่วมในการทางานของกลุ่มให้สาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการศึกษาและมีการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการในระดับชัน้ อื่นๆ ครอบคลุมทัง้ หลักสูตรและควรจะมีการวิจยั
ศึกษาความคงทนของการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ ในระยะยาว
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การพัฒนาความเชื่อมันในตนเองด้
่
วยการจัดกิ จกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบ
ผลงานเด็กปฐมวัย
Development of Early Childhood Students’ Self-Confidence
through Holding Movement and Rhythm Activities for Their Assigned Work
วัชรีภรณ์ โสดาทิพย์1 ผศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง2 ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช3
Watchareeporn Sodathip1 Assoc. Prof. Dr.Thassanee Nakhunsong2 Dr.Prasopsuk Rittidet3
Najarn9@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความเชื่อมันในตนเองด้
่
วยการจัด
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
2) ศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงาน กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็น เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ซึง่ กาลังศึกษาอยูช่ นั ้ อนุ บาลปีท่ี 2
โรงเรียนบ้านเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ทีม่ คี วามเชื่อมันในตนเองต
่
่า จานวน 16 คน
โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัย แบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมันในตนเอง
่
และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบ t - test (Dependent Sample)
ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์มคี วามเชื่อมันในตนเองสู
่
งกว่าก่อนได้รบั การจัด
ประสบการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงาน มี
ค่าเท่ากับ 2.74 โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฉันชอบวาดภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ ติด
ั ้ นน้ ามันทีค่ ุณครูมอบหมายให้ทางานเพราะได้ลงมือปฏิบตั อิ ย่างอิสระสร้างสรรค์ตาม
ภาพและปนดิ
จินตนาการ ชอบแสดงท่าทางประกอบเสียงเพลงดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เพราะทาให้ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ด้วยความสนุกสนาน และชอบทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ เพราะได้ พูดคุย ช่วยเหลือแบ่งปนั
ในการทางานอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
คาสาคัญ : การพัฒนาความเชื่อมันในตนเอง,
่
การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงาน,
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ABSTRACT
The purposes of this research were aimed to: 1) compare early childhood students’ selfconfidence 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
บทนา
เด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่งการวางรากฐานของชีวติ เป็นช่วงทีเ่ ด็กพัฒนาความสามารถทางการ
เรียนรูไ้ ด้มากทีส่ ุด และมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การวางรากฐานทีด่ แี ก่เด็กเท่ากับเป็ นการ
สร้างความมันคงให้
่
กบั ประเทศชาติในอนาคต เด็กจึงควรได้รบั การเลีย้ งดูและได้รบั การพัฒนาอย่าง
เหมาะสมตัง้ แต่เริม่ แรก คุณลักษณะหนึ่งทีม่ คี วามสาคัญทีก่ ารจัดการศึกษาควรมุง่ พัฒนาเด็ก คือ ความ
เชื่อมันในตนเอง
่
เนื่องจากคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะทีส่ าคัญยิง่ ทีท่ าให้คนเราประสบความสาเร็จใน
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การทาสิง่ ต่าง ๆ มีความเป็ นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวและเผชิญเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยความรูส้ กึ ทีม่ นคง
ั ่ ความเชื่อมันในตนเองเป็
่
นพืน้ ฐานทีส่ าคัญของการ
พัฒนาสติปญั ญาและความคิดสร้างสรรค์
เด็กเป็นทรัพยากรทีม่ คี ่ายิง่ เป็นความหวังของครอบครัว เป็นผูส้ บื ทอดมรดกทางวัฒนธรรม
และความเป็ นมาของมนุษย์ชาติ รวมถึงเป็ นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ อนาคตของชาติจงึ ขึน้
อยูก่ บั คุณภาพของเด็ก เด็กทีม่ คี วามสมบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ สังคม และจริยธรรม
จะเป็ นผูท้ ส่ี ามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ
ดังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกีย่ วกับการศึกษาว่า “การศึกษาเป็นปจั จัยในการ
สร้างและพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคมและบ้านเมืองใดให้
การศึกษาทีด่ แี ก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกันทุกด้าน สังคมและบ้านเมืองนัน้ จะมีพลเมืองทีม่ ี
คุณภาพ” ดังนัน้ การพัฒนาเด็กทีเ่ ป็นอนาคตของชาติตอ้ งเริม่ จากการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญซึง่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรา 1 มีความมุง่ หมายให้ผผู้ ่าน
ระบบการศึกษาเป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย สติปญั ญา ความรู้ มีคุณธรรม จิตใจจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 : 1)
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประชากรทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพนัน้ จาเป็นต้องมีลกั ษณะประการหนึ่ง คือ มี
ความเชื่อมันในตนเอง
่
เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาในช่วงอายุระหว่าง 0 - 6 ปี ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้
ในวัยนี้สมองเติบโตอย่างรวดเร็ว ถ้าเด็กได้รบั การพัฒนาและได้รบั การกระตุ้นด้วยวิธกี ารทีถ่ ูกต้อง
จะช่วยสร้างเสริมให้มคี วามพร้อมสมบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญั ญา
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2543: 16) ด้วยเหตุน้กี ารพัฒนาความเชื่อมันในตนเอง
่
ให้กบั เด็กปฐมวัยจึงเป็นหัวใจสาคัญของการเรียนของเด็กในวัยนี้ เพราะในช่วง 6 ปีแรกของชีวติ เป็น
ระยะทีเ่ ด็กมีความคิดจินตนาการสูงและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์กาลังพัฒนา แนวการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่
หลากหลาย เน้นกระบวนการคิดและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
โดยทัวไปแล้
่
วการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยนัน้ สามารถทาได้หลายรูปแบบ กิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเล่น
กลางแจ้ง เกมการศึกษา การเล่นตามมุมและกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้เด็กได้แสดงออกด้วย
การวาดภาพระบายสี การปนั ้ การฉีก การตัดปะ การร้อย การพิมพ์ภาพ และการประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ
ทีส่ ามารถพัฒนาพฤติกรรมในการทางาน พัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาพลังของการแสดงออกทางอารมณ์
พัฒนาให้คดิ เป็น ทาเป็ น แก้ปญั หาเป็ นและส่งเสริมความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ หากเด็กได้รบั การจัด
ประสบการณ์หรือกิจกรรมทีเ่ หมาะสมต่อเนื่องตามลาดับ นับว่าเป็นการวางรากฐานทีม่ นคง
ั ่ สาหรับการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในวัยต่อมาจนถึงวัยผูใ้ หญ่ ซึง่ ช่วงเวลาพัฒนาการด้านนี้มคี วามสอดคล้องกับ
พัฒนาการด้านอื่นๆ ของเด็ก ตลอดจนการปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีเ่ น้นความสาคัญแก่
เด็กก่อนวัยเรียน ในการปูพน้ื ฐานพัฒนาการในทุกๆ ด้าน (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542 : 86) ดังนัน้ หาก
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เด็กในวัยนี้ได้รบั การจัดประสบการณ์หรือการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมอย่างเป็ นลาดับขัน้ และมีความ
ต่อเนื่อง จะเป็ นการวางรากฐานในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กในวัยต่อๆ มา
จากการศึกษาแผนการจัดประสบการณ์ชนั ้ อนุ บาลที่ 2 ของสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ พบว่า การจัดประสบการณ์ดา้ นการเคลื่อนไหวและจังหวะจะเน้นให้เด็กได้
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระ โดยใช้เครือ่ งให้จงั หวะทีก่ าหนดไว้ในแผนการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระเป็ นกิจกรรมพืน้ ฐาน และส่วนทีส่ มั พันธ์กบั เนื้อหาเป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ให้เด็ก
เคลื่อนไหวร่างกายโดยเน้นการทบทวนเรือ่ งให้รบั รูจ้ ากกิจกรรมอื่น ส่วนหนึ่งจะใช้บทเพลงทีเ่ ด็กสามารถ
ทาท่าประกอบเพลงหรือคาคล้องจองให้เด็กบริหารร่างกายอย่างอิสระ การปฏิบตั ติ ามคาสัง่ การปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลง การเป็ นผูน้ า ผูต้ าม และการทาท่าทางตามจินตนาการ โดยมีครูคอยช่วยชีแ้ นะ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ สาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นกิจกรรมทีร่ ะบุไว้ในตารางกิจกรรมประจาวันตาม
แผนการจัดประสบการณ์ของสานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ซึง่ กิจกรรมการเคลื่อนไหว
และจังหวะเป็ นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ
ดังนัน้ ในการพัฒนาบุคคลจึงต้องมีการพัฒนาความเชื่อมันในตนเองโดยเริ
่
ม่ ตัง้ แต่ปฐมวัยเพราะ
เด็กในวัยนี้มกี ารพัฒนาทัง้ ทางร่างกาย สติปญั ญา สังคม และบุคลิกภาพอย่างรวดเร็วและประสบการณ์ท่ี
เด็กได้รบั ในช่วงแรกของชีวติ มีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาในขัน้ ต่อไป (ดวงเดือน ศาสตรภัทร. 2522 : 1018) วัยเด็กนับได้ว่าเป็ นวัยแห่งวิกฤตการในการพัฒนาบุคลิกภาพเป็ นระยะสร้างพืน้ ฐานของจิตใจในวัย
ผูใ้ หญ่ต่อไป (Hurlock. 1964 : 115) วัยแรกเกิด- 6 ปี เป็นวัยพืน้ ฐานของการพัฒนาบุคลากรภาพ
(ทิศนา แขมณี และคนอื่น ๆ . 2535 : 140) นอกจากนี้ อิรคิ สัน (Erikson) ยังมีความเห็นว่า พัฒนาการ
ทางบุคลิกภาพเกิดขึน้ ได้ เนื่องจากการทีบ่ ุคคลมีการติดต่อสัมพันธ์กบั สังคม จึงเน้นทีส่ มั พันธภาพ
ระหว่างสังคมกับบุคคล และแบ่งพัฒนาการทางบุคลิกภาพออกเป็น 8 ขัน้ แต่ละขัน้ จะมีช่วงวิกฤตสาหรับ
พัฒนาการเรือ่ งนัน้ ๆ โดยเฉพาะ ดังนัน้ จึงมีช่วงวิกฤตตลอดชีวติ ถ้าในช่วงวิกฤตใดพัฒนาการเป็ นไป
ด้วยดี มีลกั ษณะทางบวกมากกว่าทางลบ พัฒนาการทางบุคลิกภาพจะเป็ นไปในทางทีด่ ี ซึง่ หมายถึงผูท้ ่ี
มีสุขภาพจิตดี จะเป็ นคนทีส่ ามารถเผชิญปญั หาหรือแก้ปญั หา สามารถตัดสินใจได้ ตรงกันข้าม ถ้า
ในช่วงชีวติ ใดพัฒนาการเป็ นไปในทางลบมากกว่าทางบวก ผูน้ นั ้ จะมีพฒ
ั นาการทางบุคลิกภาพไม่
สมบูรณ์ มีปญั หาในการปรับตัวและพัฒนาการในขัน้ ต้นมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการในขัน้ ต่อไป
สาหรับเด็กปฐมวัยจะมีพฒ
ั นาการอยูร่ ะหว่าง ขัน้ ที่ 1 ถึงขัน้ ที่ 4 กล่าวคือ วัยแรกเกิด- 1 ปี ขัน้
ความไว้วางใจ-ความไม่ไว้วางใจ (Trust VS. Mistrust) เด็กวัยนี้จะพัฒนาความไว้เนื้อเชื่อใจ ความ
ไว้วางใจต่อตนเองและบุคคลอื่น หากได้รบั การตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานเป็ นอย่างดีจากพ่อแม่ วัย
2-3 ปี ขัน้ ความเป็ นตัวของตัวเอง-ความไม่มนใจตนเอง
ั่
(Autonomy VS. Doubt) เด็กในวัยนี้ถา้ มีโอกาส
และได้รบั การส่งเสริมให้ลองทาในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ เด็กจะพัฒนาความเป็นตัวของตัวเองได้ดี หากเด็ก
ไม่มโี อกาสได้ลองทาสิง่ ต่าง ๆ เอง เด็กจะเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในความสามารถของตนในการที่
จะกระทาสิง่ ต่าง ๆ เอง วัย 4-5 ปี ขัน้ ความคิดริเริม่ ความรูส้ กึ ผิด (Initiative VS. Guilt) เด็กในวัยนี้จะ
รูส้ กึ อยากมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ และมีความคิดริเริม่ ในการทากิจกรรม หากผูใ้ หญ่ส่งเสริม
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ให้เด็กได้ทากิจกรรมอย่างอิสระ รับฟงั ความคิดเห็นและให้เวลาสาหรับการตอบคาถามของเด็ก ทาให้
เด็กกล้าคิด กล้ากระทา กล้าแสดงออกในสิง่ ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่รสู้ กึ ผิดในการคิดริเริม่ เด็กจะพัฒนา
ความเชื่อมันในตนเองได้
่
ดี ตรงกันข้าม หากผูใ้ หญ่ไม่เปิดโอกาสให้เด็กได้ทาในสิง่ ทีต่ นเองสนใจ อยากรู้
อยากลงมือกระทาหรือไม่ตอบคาถามทีเ่ ด็กต้องการรู้ จะเป็นการยับยัง้ การสร้างความเชื่อมันตนเองของ
่
เด็ก วัย 6-11 ปี ขัน้ ความขยันหมันเพี
่ ยร ความรูส้ กึ ต่าต้อย (Industry VS. Inferiority) เป็นวัยทีเ่ ด็ก
ต้องการเป็นทีย่ อมรับของผูอ้ ่นื โดยการพยายามคิดทา คิดผลิตสิง่ ต่าง ๆ ซึง่ จะไปช่วยพัฒนาความขยัน
ขันแข็ง อันตรายสาหรับการพัฒนาของเด็กในขัน้ นี้คอื ความรูส้ กึ ต่าต้อย ช่วยตนเองไม่ได้ ถ้าเด็กได้รบั
การกระตุน้ ให้ทาสิง่ ต่าง ๆ ให้กาลังใจในการทาจนสาเร็จ และให้คาชมเชยในความพยายามของเด็ก จะ
เป็นแรงกระตุ้นให้เด็กเกิดความมานะพยายาม แต่ถา้ เด็กทาสิง่ ใดขึน้ มาแล้วผูใ้ หญ่ไม่ให้ความสนใจเห็นว่า
น่าเบื่อ เด็กจะพัฒนาความรูส้ กึ ต่าต้อย (พรรณี ช.เจนจิต. 2528 : 68-70) และบุคคลทีเ่ ป็นปจั จัยสาคัญต่อ
การส่งเสริมความเชื่อมันในตนเองของเด็
่
กคือผูท้ ม่ี สี ่วนในการสร้างประสบการณ์และสิง่ แวดล้อมให้กบั เด็ก
ซึง่ ได้แก่ พ่อ แม่ ครู เพื่อน และบุคคลทีเ่ ด็กรูจ้ กั นันเอง
่
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2534 : 40)
ในการส่งเสริมความเชื่อมันในตนเองให้
่
แก่เด็กปฐมวัยนัน้ สามารถส่งเสริมโดยการจัด
ประสบการณ์ ให้เด็กทากิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบอุปกรณ์จากผลงานของกิจกรรม
สร้างสรรค์ เด็กจะมีอสิ ระในการเลือกทากิจกรรมทัง้ โดยลาพังและเป็นกลุ่ม โดยครูจดั เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ให้เพียงพอแก่ความต้องการของเด็ก ประสบการณ์ทเ่ี ด็กได้เล่น หรือทากิจกรรมอย่างอิสระ ทากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ช่วยให้เด็กได้คดิ ค้นคว้า และทาสิง่ ต่าง ๆ ได้อย่างมันใจ
่ นอกจากนี้กจิ กรรมสร้างสรรค์ยงั
ช่วยพัฒนาความเชื่อมันในตนเอง
่
ผลสาเร็จของการทางานศิลปะทาให้เด็กเกิดความภูมใิ จ เมือ่ บุคคลได้
พบกับความสาเร็จอยูเ่ สมอจะทาให้บุคคลเกิดความมันใจในการท
่
างานของตนเองมากขึน้ (วิรณ
ุ
ตัง้ เจริญ. 2526 : 63-68) กิจกรรมสร้างสรรค์จดั ขึน้ โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและตา
พัฒนาประสาทสัมผัสระหว่างตากับมือ ส่งเสริมคุณธรรมในด้านความอดทน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความ
รับผิดชอบ การกล้าแสดงออก ความเชื่อมันในตนเอง
่
รวมทัง้ สัมพันธภาพระหว่างครูกบั เด็กจะมีอทิ ธิพล
ต่อจิตใจของเด็กในการทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของเด็กให้เป็นไปได้ทงั ้ ทางบวกและทางลบ หากเด็ก
มีโอกาสแสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ทงั ้ ในด้านการพูด การแสดงท่าทางตลอดจนผลงานต่าง ๆ
เด็กก็จะเกิดพฤติกรรมทางบวก คือ เด็กจะมีความมันใจในตนเอง
่
(ภรณี คุรรุ ตั นะ. 2535 : 105-106)
จากเหตุผลดังกล่าวมา ผูว้ จิ ยั สนใจทีศ่ กึ ษาการพัฒนาความเชื่อมันในตนเองโดยใช้
่
กจิ กรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานของเด็กปฐมวัย จะเห็นได้ว่า สื่อทีแ่ ปลกใหม่ น่าสนใจและอุปกรณ์
ประกอบทีห่ ลากหลายมีส่วนสาคัญเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก รวมถึงบทบาทหน้าทีข่ อง
ครูทเ่ี ปิดโอกาสให้เด็กคิดและตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การให้กาลังใจ ยกย่อง ชมเชย และการ
เสริมแรง เพื่อให้เด็กรูส้ กึ สบายใจ ปลอดภัย รูส้ กึ ดีและมีความสุขเวลาทากิจกรรม และเพื่อส่งผลให้เด็ก
เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมทีเ่ หมาะสมแก่ครู
และผูท้ ม่ี สี ่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย นากิจกรรมไปจัดเพื่อพัฒนาความเชื่อมันในตนเอง
่
ของเด็กปฐมวัย โดยคานึงถึงความเหมาะสมของวัยเด็ก ความสนใจของเด็กแต่ละบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมันในตนเองด้
่
วยการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบ
ผลงานเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบผลงานเด็กปฐมวัย
สมมติ ฐานการวิ จยั
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัย
มีความเชื่อมันในตนเองสู
่
งกว่าก่อนการจัดประสบการณ์
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี ซึง่ กาลังศึกษาอยู่
ในชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 25คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 5-6 ปี
ซึง่ กาลังศึกษาอยูช่ นั ้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย อาเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
ทีม่ คี วามเชื่อมันในตนเองต
่
่า จานวน 16 คน โดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง
3. ตัวแปร
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงาน
เด็กปฐมวัย
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเชื่อมันในตนเอง
่
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั
ในการดาเนินการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในเวลา 9.00 - 10.00 น.
วันละ 60 นาที รวม 24 วัน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1.แผนบูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็ก
ปฐมวัย
2. แบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมันในตนเอง
่
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั แบบทดลอง (Experimental Design) ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลอง
โดยอาศัยการทดลองกลุ่มเดียว วัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The One group and Pretest Posttest Design) นามาปรับให้เหมาะสมกับงานวิจยั
การจัดทาข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูล
การทดลองครัง้ นี้ ดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นเวลา 8 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในเวลา 9.00 - 10.00 น. วันละ 60 นาที รวม 24 วัน
โดยมีลาดับขัน้ ตอนต่อไปนี้
1. ใช้คะแนนความเชื่อมันในตนเองจากขั
่
น้ ตอนในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
เป็นคะแนนก่อนการทดลอง
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนบูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัย
3. เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง ผูว้ จิ ยั นาแบบประเมินพฤติกรรมความเชื่อมันในตนเอง
่
ไปประเมินพฤติกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง
4. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการแบบประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการทดลองมา
วิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิติ
5. ทาการเปรียบเทียบความเชื่อมันในตนเองก่
่
อนและหลังการทดลองใช้ t – test
สาหรับ Dependent Sample
6. นาแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก สอบถามตอบตามความคิดเห็น
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert) ซึง่ มี 3 ระดับ ปรับใช้เกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :71-73)
โดยมีรายการให้ผตู้ อบแบบสอบถามตอบตามความคิดเห็น โดยหาค่าเฉลีย่ และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตร
ส่วนเพื่อนามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การตรวจ
สรุปผลการวิ จยั
1. เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดประสบการณ์มคี วามเชื่อมันในตนเองสู
่
งกว่าก่อน
ได้รบั การจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบ
ผลงานเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 2.74 โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฉันชอบวาดภาพระบาย
ั ้ นน้ ามันทีค่ ุณครูมอบหมายให้ทางานเพราะได้ลงมือปฏิบตั อิ ย่างอิสระ
สี ฉีก ตัด ปะ ติดภาพและปนดิ
สร้างสรรค์ตามจินตนาการ ชอบแสดงท่าทางประกอบเสียงเพลง ดนตรีพร้อมอุปกรณ์ เพราะทาให้ได้
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความสนุกสนาน และชอบทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ เพราะได้ พูดคุย
ช่วยเหลือแบ่งปนั ในการทางานอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
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อภิ ปรายผล
การวิจยั เรือ่ งนี้ เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมันในตนเองด้
่
วยการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ
จังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ สามารถนามาอภิปรายผล
ได้ดงั นี้
1. เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัยมี
ความเชื่อมันในตนเองสู
่
งกว่าก่อนได้รบั การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็ก
ปฐมวัยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01เนื่องจากการจัดประสบการณ์เป็ นกิจกรรมทีส่ ามารถส่งเสริม
การแสดงออกอย่างอิสระโดยมีครูคอยแนะนา รวมทัง้ คอยสร้างแรงจูงใจให้กบั เด็กทุกคนเกิดความ
กระตือรือร้นอยากทีจ่ ะทากิจกรรมและกล้าแสดงออก ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรมประกอบอย่างมี
ความสุข ทาให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง ซึง่ จะพัฒนาต่อไปเป็นความเชื่อมันในตนเอง
่
นอกจากนัน้ การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงาน เด็กปฐมวัยยังช่วยให้เด็กมีความ
สนใจในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความสนุกสนานร่าเริง เกิดการเรียนรูใ้ นการปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่นและอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื มีน้ าใจ รูจ้ กั แบ่งปนั ความเป็นตัวของตัวเอง ซึง่ เป็นลักษณะหนึ่ง
ของผูม้ คี วามเชื่อมันในตนเอง
่
สอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow. 1954 : 411) ที่
กล่าวว่า คนทุกคนในสังคมมีความต้องการทีจ่ ะได้รบั ความสาเร็จ ความภาคภูมใิ จในตนเอง และต้องการ
ให้คนอื่นยอมรับในความสาเร็จของตนเองด้วย ถ้าความต้องการนี้ได้รบั การตอบสนองอย่างเพียงพอ จะ
ทาให้คน ๆ นัน้ มีความเชื่อมันในตนเอง
่
รวมทัง้ รูส้ กึ ว่าตนเองมีค่า มีความสามารถ แต่ถา้ ความต้องการ
นัน้ ถูกขัดขวาง ทาให้เกิดความรูส้ กึ ว่ามีปมด้อยหรือเกิดเสียความภาคภูมใิ จในตนเอง สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พิมพ์พกิ า คงรุง่ เรือ่ ง (2542 : 13) ทีก่ ล่าวว่า ความเชื่อมันในตนเองเป็
่
นปจั จัยทีส่ าคัญ
ประการหนึ่ง เพราะการดาเนินชีวติ ของบุคคลจะต้องอาศัยความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ
กล้าเผชิญต่ออุปสรรคความยากลาบาก ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ซึง่
บุคลิกภาพเหล่านี้มคี ุณค่าและเป็นประโยชน์สาหรับเด็กปฐมวัยอย่างยิง่ ทีจ่ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทด่ี ขี อง
สังคมต่อไป
การวิจยั เรือ่ งนี้ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ความเชื่อมันในตนเองสู
่
งขึน้ ทัง้ นี้เป็ นเพราะลักษณะ
รูปแบบการจัดประสบการณ์ทท่ี าให้เด็กปฐมวัยกล้าแสดงออก รวมทัง้ เป็นการสร้างความมันใจในตนเอง
่
ให้กบั เด็กอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต์(2542 : 93) ทีก่ ล่าวว่า เมือ่ เด็กได้รจู้ กั
การสังเกตและเลียนแบบท่าทางจากครู จะทาให้เด็กกล้าร่วมกิจกรรมมากขึน้ ทาให้ได้รบั ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นตัวของตัวเอง และรูจ้ กั การทากิจกรรมร่วมกับผูอ้ ่นื ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการทางสังคมของอิรคิ สัน (พรรณี ช.เจนจิต. 2528 : 68-70) ทีก่ ล่าวว่า ถ้าเด็กได้รบั อนุญาตให้
ทาสิง่ ต่าง ๆ ได้รบั การกระตุ้นให้กาลังใจในสิง่ ทีเ่ ด็กทาได้ตามความสามารถและวิธกี ารของเด็กจะ
สามารถสร้างความเป็ นตัวของตนเองได้ กิจกรรมต่าง ๆ ถ้าเด็กได้รบั อิสระในการคิด การทา ตลอดจน
การใช้ภาษาจะสนับสนุนความเป็ นตัวของตัวเองได้ ถ้าสภาพแวดล้อมทีเ่ ด็กประสบอยู่ ทาให้เด็กมี
ความสุขและมองโลกในแง่ดคี วามเชื่อมันในตนเอง
่
เกิดความไว้วางใจต่อผูอ้ ่นื การทีเ่ ด็กมีความเชื่อมันใน
่
ตนเองก็จะทาให้ประสบความสาเร็จในการกระทาสิง่ ต่าง ๆ เสมอและจากการจัดกิจกรรมจะส่งผลให้เด็ก
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ปฐมวัยเกิดความภาคภูมใิ จในผลงานของตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก มี
บุคลิกภาพทีเ่ ปิดเผย ความเป็นตัวของตัวเอง และสามารถทีจ่ ะแสดงออกได้อย่างมันใจและภาคภู
่
มใิ จใน
ตนเองมากขึน้
เมือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ มีการเปลีย่ นแปลงค่าเฉลีย่
ความเชื่อมันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัย สามารถแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการแสดงออก ด้านการเป็ นตัว
ของตัวเอง และด้านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม โดยแต่ละด้านความเชื่อมันในตนเองอยู
่
ใ่ น
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 นอกจากนี้การสังเกตพฤติกรรม ความเชื่อมันในตนเอง
่
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดประสบการณ์ พบว่า
1.1 ความเชื่อมันในตนเองด้
่
านการแสดงออก หลังการจัดประสบการณ์สงู ขึน้ กว่าก่อน
การจัดประสบการณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้เนื่องจากการจัดประสบการณ์สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นอยากเข้าร่วมกิจกรรม ไม่เกิดความเบื่อหน่าย และสามารถ
แสดงท่าทางอย่างอิสระได้ส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อมันในตนเอง
่
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าทดลองทา
กิจกรรมโดยคิดท่าทางอิสระตามจินตนาการ และสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้เด็ก
พบกับความสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง สอดคล้องกับทฤษฎีพฒ
ั นาการของอิรคิ สัน (สมจินตนา คุปตสุนทร.
2547 : 65) ทีก่ ล่าวว่าเด็กปฐมวัยเป็ นวัยทีเ่ รียนรูส้ งิ่ แวดล้อมรอบตัว ซึง่ เป็นสิง่ แปลกใหม่และน่ าตื่นเต้น
สาหรับเด็ก รวมทัง้ จะทาให้เกิดบุคลิกภาพทีม่ นคงจนพั
ั่
ฒนาขึน้ เป็นความเชื่อมันในตนเองได้
่
1.2 ความเชื่อมันในตนเองด้
่
านการเป็ นตัวของตัวเอง หลังจากการจัดประสบการณ์
สูงขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้เนื่องจากการจัด
ประสบการณ์นนั ้ จะส่งเสริมความเป็ นอิสระให้เด็กสามารถคิดและทาตามจินตนาการของตนเอง
ได้ ซึง่ จะทาให้เด็กเกิดความภาคภูมใิ จ เห็นคุณค่าของตนเองและพัฒนาเป็ นความเชื่อมันในตนเอง
่
ซึง่
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ สมจินตนา คุปตสุนทร ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การศึกษาความเชื่อมันใน
่
ตนเองของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์การละเล่นพืน้ บ้านของไทย พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดประสบการณ์มคี วามเชื่อมันในตนเองเพิ
่
ม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
1.3 ความเชื่อมันในตนเองด้
่
านการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม หลังการจัด
ประสบการณ์ สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้เนื่องจากการ
จัดประสบการณ์ทาให้เด็กได้รว่ มกันคิดเป็นกลุ่ม ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เกิดการเรียนรูใ้ นการปรับตัว
เข้ากับบุคคลอื่น และเรียนรูก้ ารอยู่รว่ มกันได้ดี เกิดความพึงพอใจยอมรับในความสามารถของผูอ้ ่นื
สอดคล้องกับแนวคิดของเมทินี ด่านยังอยู่ (2546 : 21) ทีไ่ ด้กล่าวว่า เด็กมีความเชื่อมันในตนเองจะ
่
สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้ และมีความมุง่ มันท
่ างานจนกระทังส
่ าเร็จและสามารถทางาน
ร่วมกับคนอื่นได้ดี เมือ่ อยูใ่ นสถานการณ์ทเ่ี หมาะสม ก็พร้อมทีจ่ ะเป็ นผูน้ าได้โ ดยไม่รอช้า และสามารถ
พัฒนาเป็ นความเชื่อมันในตนเองได้
่
ผลการวิจยั ครัง้ นี้แสดงให้เห็นว่า การจัดประสบการณ์สามารถช่วยพัฒนาความเชื่อมัน่
ในตนเองของเด็กปฐมวัยได้ทุกด้าน ทัง้ นี้เนื่องจากว่าการจัดประสบการณ์สามารถส่งเสริมให้เด็กมีอสิ ระ
ในการคิดได้ดว้ ยตนเอง เน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนาน ช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียด เปิดโอกาสให้
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เด็กได้แสดงความเป็ นตัวของตัวเอง กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก เกิดความเชื่อมันในตนเอง
่
และ
สามารถเผชิญสถานการณ์ใหม่ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของมุสเสน (Mussen. 1969 : 216) ทีก่ ล่าวว่า
พ่อแม่ทใ่ี ห้โอกาสเด็กได้รบั การสนับสนุ นความต้องการในด้านความอยากรูอ้ ยากเห็น จะทาให้เด็กมี
ความรูส้ กึ เป็ นตัวของตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก สามารถ
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่ได้โดยไม่วติ กลังเล ดังนัน้ ความเชื่อมันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัยทุกคนจึงควร
ได้รบั การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องจากบุคคลรอบข้าง อันจะเป็นพืน้ ฐานทีท่ าให้เด็กมีความเชื่อมันในตนเอง
่
สูง สามารถประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในชีวติ ได้ ดังนัน้ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้องและสนใจในการศึกษาความ
เชื่อมันในตนเองของเด็
่
กปฐมวัย สามารถศึกษาและนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามความสนใจ ตามความสามารถ ตามวัยและวุฒภิ าวะ ตลอดจนระยะเวลาที่
เหมาะสมในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยต่อไป
2. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบ
ผลงานเด็กปฐมวัย จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ให้เด็กทาแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัย จานวน 8 ข้อ โดยใช้แบบมาตรส่วนประมาณค่า
3 ระดับ ตัวเลือก คือ มาก ปานกลางและน้อยแล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจ
ของเด็กมีค่าเท่ากับ 2.74 ซึง่ อยูใ่ นระดับชอบมาก โดยค่าเฉลีย่ 3 อันดับแรก ได้แก่ ฉันชอบวาด
ั ้ นน้ ามันทีค่ ุณครูมอบหมายให้ทางานเพราะได้ลงมือปฏิบตั ิ
ภาพระบายสี ฉีก ตัด ปะ ติดภาพและปนดิ
อย่างอิสระสร้างสรรค์ ตามจินตนาการ ชอบแสดงท่าทางประกอบเสียงเพลง ดนตรี เพราะทาให้ได้
เคลื่อนไหวร่างกายด้วยความสนุกสนาน และชอบทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ เพราะได้พูดคุย
ช่วยเหลือแบ่งปนั ในการทางานอยู่รว่ มกันอย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
จากผลของการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็กปฐมวัย
ครูตอ้ งสร้างบรรยากาศทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้ เช่น เปลีย่ นสถานทีท่ าการทดลอง ใช้เทคนิคการเสริมแรง
เพื่อให้เกิดความสุข ความสนุกสนาน
1.2 ก่อนนาแผนบูรณาการกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
ประกอบผลงานเด็กปฐมวัยไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างควรทาการวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์แต่
ละแผนให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมและจุดประสงค์ทว่ี างไว้ และควรกาหนดขัน้ ตอนการนาแผนการจัด
ประสบการณ์ไปใช้ เช่น ขัน้ นา ขัน้ ดาเนินการ ขัน้ สรุปและขัน้ ประเมินผล
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็ก
ปฐมวัยทีม่ ตี ่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา เป็นต้น
2.2 ในการส่งเสริมพฤติกรรมความเชื่อมันในตนเอง
่
ควรใช้กจิ กรรมอื่น
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ทีน่ อกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบผลงานเด็ก เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดย
ใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจากได้รบั การ
จัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อการจัด
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั จาแนกเป็น 3 ประเภทได้แก่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจัดประสบการณ์ ได้แก่
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายเป็ นเด็กปฐมวัยทีก่ าลังเรียนอยูช่ นั ้ อนุ บาลปีท่ี 2 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 10 คน โรงเรียนบ้านโสกกาว อาเภอกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หา
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย สรุปเป็ นขัน้ ตอนในการจัดประสบการณ์ได้ดงั นี้
ขัน้ นา เป็ นขัน้ เตรียมความพร้อมและเร้าความสนใจเด็ก ใช้เวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรม
ประมาณ 3-5 นาที ในขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กจิ กรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรือเร้าความ
สนใจได้แก่ การร้องเพลงประกอบท่าทาง การท่องคาคล้องจอง การสนทนาและการซักถาม
ขัน้ ดาเนินกิจกรรม เป็ น ขัน้ ที่ค รูเ ล่ านิทานให้เ ด็ก ฟ งั จากนัน้ ร่ว มกันสนทนาโดยใช้
คาถามปลายเปิ ด เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิด และแก้ปญั หา ในขัน้ นี้ใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ 15-20
นาที ในขัน้ นี้ถอื เป็ นขัน้ ตอนที่สาคัญที่สุด เนื่องจากในแต่ละชัวโมงจะด
่
าเนินกิจกรรมตามขัน้ ตอนการ
แก้ปญั หา
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3
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กล่าวคือ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 1 เป็นขัน้ ตอนแรกของการการแก้ปญั หาคือขัน้ กาหนด
ปญั หา ส่วนในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี 2 เป็ นขัน้ คิดหาทางเลือกและขัน้ เลือก และใน
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 3 เป็นขัน้ ปฏิบตั ติ ามและประเมินผล
ขัน้ สรุป ในขัน้ นี้ถอื เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย กิจกรรมทีใ่ ช้จะเป็นการร้องเพลงประกอบท่าทาง
ทีใ่ ช้ในขัน้ นา แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญในชัวโมงที
่
เ่ รียน
2. ความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังจากได้รบั การจัดประสบการณ์
การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเล่านิทานแบบปลายเปิด สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. ความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.81 ซึง่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนได้ออกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั , นักเรียนชอบตัวละครทีม่ อี ยูใ่ นนิทานและนักเรียนสนุกสนานกับนิทานทีค่ รูเล่า
คาสาคัญ : การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู,้ โดยใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด,
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคม,เด็กปฐมวัย
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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้ นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องการฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปญั หา (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542) และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
กระแสโลกาภิวตั น์ (Globalization) ซึ่งเป็ นยุคของเทคโนโลยีข่าวสาร อันจะทาให้สงั คมโลกเป็ นสังคม
แห่งการเรียนรู้ เป็ นเรื่อ งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมสากล เช่น ค่ านิยมประชาธิปไตย ค่านิยมด้านสิทธิ
มนุ ษ ยชนและค่ านิยมการอนุ รกั ษ์ส ิ่งแวดล้อ ม ในขณะเดียวกันก็เ ป็ นสังคมแห่งการแข่งขันเกิดการ
เปลีย่ นแปลงในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม หรือ
ด้านอื่น ๆ เพราะฉะนัน้ การแข่งขันของโลกในอนาคตในยุคแห่งความเป็ นสากล หรือยุคทีโ่ ลกหลอมตัว
เป็ นอันหนึ่งอัน เดียวกันนัน้ เป็ นเรื่อ งที่ต้อ งใช้ค วามรู้เ ป็ นตัว แปรที่สาคัญ ที่สุ ด ในการที่จะชิงความ
ได้เปรียบในด้านการแข่งขัน ดังนัน้ ประเทศทีจ่ ะเผชิญกับยุคแห่งการเปลีย่ นแปลงเช่นนี้ได้จะต้องพัฒนา
คนในชาติใ ห้เ ป็ น ผู้ม ีคุ ณ ภาพ และมีค วามรู้ ความรู้นัน้ ไม่ใ ช่ ส ิ่ง ของที่ผ ลิต ขึ้น มาได้ด้ว ยเครื่อ งมือ
เครือ่ งจักร ปจั จัยทีส่ าคัญทีจ่ ะสร้างคนคือ “การศึกษา” นันเอง
่
แนวทางการศึกษาทีจ่ ะทาให้คนมีความรู้
อย่างแท้จริง และยังยื
่ นนัน้ ต้องทาให้คน คิดเป็ น ทาเป็ น วิเ คราะห์เป็ น ให้รู้จกั สร้างสรรค์ส ิ่งใหม่ ๆ
แก้ปญั หาด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทองสุข แสงกล้า. 2545 : 56)
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นักการศึกษาต่างยอมรับกันทัวไปว่
่ าการพัฒนาผู้เรียนให้มที กั ษะในการแก้ปญั หาเป็ นเป้าหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษา ทัง้ นี้เพราะทักษะการแก้ปญั หาเป็ นทักษะทีจ่ าเป็ นทีม่ นุ ษย์ต้องใช้ตลอดชีวติ
เป็ นความสามารถทางการคิดที่เกิด จากการที่บุคคลได้รบั ประสบการณ์แ ละฝึ กฝนแก้ปญั หาอยู่เสมอ
(Russell. 1956 : 77 ; อ้างอิงมาจาก ทศพร เพ็งไธสง. 2545 : 45) ซึง่ จากการศึกษาค้นคว้าของ
นักการศึกษาและนักจิตวิทยาพบว่า การพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา ของบุคคลนัน้ สามารถกระทาได้
ตัง้ แต่ช่วงปฐมวัยของชีวติ ทัง้ นี้เพราะตามหลักทฤษฏีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญา
ของเพียเจท์ ( Piaget. 1971 : 77 ; อ้างอิงมาจาก ทศพร เพ็งไธสง, 2545 : 46) ได้กล่าวว่าเด็กในช่วง
ปฐมวัย คือช่วงอายุแรกเกิดถึง 7 ปีนนั ้ เด็กมีความสามารถในการคิด เคลื่อนไหว สัมผัส และใช้ตวั แทน
ในการคิดและยังสามารถแก้ปญั หาอย่างง่าย ๆ ได้ระดับหนึ่ง เด็กเริม่ รูจ้ กั ใช้ความคิด เข้าใจเหตุผลง่าย
ๆ ซึง่ จะเป็ นพื้นฐานสาคัญของพัฒนาการด้านสติปญั ญาทีส่ ูงขึน้ ต่อไป ดังนัน้ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. 2546 จึงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กในด้านการคิดและแก้ปญั หาในมาตรฐานที่ 10 ว่าให้เด็กมี
ความสามารถในการคิดและแก้ปญั หาได้เหมาะสมกับวัย (กรมวิชาการ. 2546 : 25-26)
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางสังคม ในระดับปฐมวัย ต้องยึดหลักการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ดังที่ เมอร์รสิ นั (Morrison. 2000 : 67) ได้กล่าวไว้ว่าเป็ นการสอนแบบให้เด็กได้
คิดและลงมือปฏิบตั ิ ได้แก่การจัดประสบการณ์ ด้วยการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบ ั ติ ได้คดิ ได้แก้ปญั หา
ได้ศกึ ษาหาคาตอบด้วยตนเอง จะทาให้ผเู้ รียนสามารถสร้างความรูข้ น้ึ มาได้จากประสบการณ์ จาก การ
กระทา จากการได้สมั ผัส การได้แลกเปลีย่ นความรูค้ วามคิดเห็นกับเพื่อน กับครู และกับผูม้ ปี ระสบการณ์
ตรง การสอนเน้นเด็กเป็ นสาคัญนี้ จะเน้นให้เด็กมีส่วนร่วมกระทาโดยตรงการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เชื่อ
ว่าเด็กจะพัฒนาความรูแ้ ละปญั ญาได้มากกว่าการรับรูจ้ ากครูอย่างเดียว
การจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ควรเน้ นการจัดในลักษณะของการดูแล และให้เด็ก
ได้รบั การพัฒนาแบบองค์รวมในทุกด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติ ปญั ญา ตามวัยและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ . 2547 : 22) เด็กวัย 3 – 6 ปี เป็ นวัย
แห่ ง การเพ้ อ ฝ นั สามารถสร้า งจิน ตนาการได้ม ากมาย แต่ ค วามจ ากัด ทางการรับ รู้ท าให้เ ด็ก ขาด
ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ฉะนัน้ เด็ก วัย นี้จ ึงเป็ นวัยที่เ หมาะสมที่จ ะเสริมสร้างหรือ เพิ่ม พูนประสบการณ์
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเล่านิทาน ซึ่งนิทานในที่น้ีหมายถึง การผูกเรื่องราวขึน้ มาเป็ น
เรื่องราวทีเ่ ล่าสืบต่อกันมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และสอดแทรกคติ
สอนใจลงไปในเนื้อหาของนิทาน ท่าทาง สื่ออุปกรณ์ ตลอดจนวิธกี ารประกอบการเล่า (เนื้อน้อง สนับ
บุญ. 2541 : 17) วิธกี ารเล่านิทานแบ่งตามลักษณะการเล่าเป็ น 2 แบบ คือ วิธกี ารเล่าปากเปล่า ผู้
เล่าจะใช้ร่างกายของคนเป็ นสาคัญในการสื่อให้นิทานนัน้ สนุ กสนานและเข้าใจง่ายขึ้น อีกวิธกี ารเล่ า
ประกอบสื่อต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เด็กสนใจ เข้าใจเรื่องราวได้ดี (บุบผา เรืองรอง. 2550 : 122) นอกจากนี้
วาโร เพ็งสวัสดิ ์ (2542 : 28) ยังได้แบ่งลักษณะการเล่านิทานได้อกี 2 แบบ ได้แก่ การเล่านิทานปลาย
ปิ ด คือการเล่าทีค่ รูเป็ นเพียงผู้เล่า นักเรียนเป็ นเพียงผูฟ้ งั อย่างเดียว และการเล่านิทานปลายเปิด คือ
การเล่านิทานที่เว้นช่วงให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและแก้ปญั หาไปพร้อมกับการเล่า
จะเห็นได้ว่าการเล่านิทานปลายเปิดนัน้ สามารถพัฒนาเด็กได้ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การคิด
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และการแก้ปญั หา ดังเช่นงานวิจยั ของ น้ าฝน ปิยะ (2543 : 18) ทีศ่ กึ ษาผลการใช้นิทานปลายเปิดเพื่อ
พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย โรงเรียนอนุ บาลระยอง ซึง่ พบว่า ทักษะการแก้ปญั หาของ
เด็กปฐมวัยของทัง้ สองกลุ่มสูงขึน้ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยเด็กปฐมวัย
ที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทานปลายเปิ ดแบบเน้นกระบวนการกลุ่มมีทกั ษะการแก้ปญั หาสูงกว่า
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทานปลายเปิดแบบไม่เน้นกระบวนการกลุ่ม และสอดคล้อง
กับ พิมพ์บุญ ไวว่อง (2550 : 25) ได้ศกึ ษาความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยทีส่ อนโดยใช้
กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิด ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านเป็ ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า เด็กหลัง
ได้รบั การสอนโดยใช้กิจกรรมเล่ านิ ทานปลายเปิ ด มีความสามารถในการแก้ปญั หาสูงกว่าก่ อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และพฤติกรรมการเรียนในด้านการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้น
และกล้าแสดงออก อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้โดยธรรมชาติแล้วนิทานเป็ นสิง่ ทีเ่ ด็กชื่นชอบ อีกทัง้ ยัง
เป็นสื่อกลางในการปรับพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม และส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยพัฒนาการด้านการใช้ภาษา
ในขณะที่เล่านิทานครูอาจใช้วธิ กี ระตุ้นให้เด็กคิดและแสดงความคิดเห็น ดังนัน้ สรุปได้ว่าการเล่านิทาน
เป็ นสิง่ ที่มคี ุณค่าและสาคัญ สามารถช่วยพัฒนาความคิด ทักษะการแก้ปญั หาและจินตนาการ อันเป็ น
รากฐานสาคัญในการใช้เป็ นทักษะในการแก้ปญั หาต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวัน
จากการศึกษาข้อมูลผลการจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านโสกกาว อาเภอ
กุดรัง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ซึง่ โรงเรียนใช้แนวทาง การจัด
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบว่า ในช่วง 2 ปี การศึกษาที่ผ่านมา เด็กมี
พัฒนาการทางสังคมอยูใ่ นระดับทีต่ ่ ากว่าพัฒนาการด้านอื่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแก้ปญั หาทางสังคมที่
เกีย่ วข้องกับการแก้ปญั หาในชีวติ ประจาวันของเด็ก ประกอบกับผลจากการรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษาของโรงเรียน กลุ่มตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
พบว่าได้ระดับคุณภาพพอใช้ ซึง่ ต่ ากว่าตัวบ่งชีอ้ ่นื ๆ ทีไ่ ด้ระดับคุณภาพดีและดีมาก โรงเรียนจึงมีความ
ตระหนั ก ในด้า นนี้ เพื่อ จะพัฒ นาพฤติก รรมด้า นสัง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจัด กิจ กรรมที่ส นองต่ อ
คุณลักษณะในแต่ละตัวบ่งชี้ให้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา. 2554 : 3 ) ทัง้ นี้อาจเป็นผลมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ด้านตัวเด็ก เนื่องจากเด็กอยู่
ในวัยทีม่ คี วามพร้อมด้านต่าง ๆ ยังไม่มากนัก จึงยัง ไม่เห็นความสาคัญของการปรับตัวหรือการพัฒนา
ตนเองให้สามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างสงบสุข ส่วนด้านผูป้ กครองก็ไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่หรือให้
ความช่วยเหลือเด็กในด้านการแก้ปญั หาทางสังคมในด้านการช่วยเหลือตนเองเท่าทีค่ วร ด้านครูและการ
จัดประสบการณ์ ของครูพบว่า ครูจดั ประสบการณ์โดยเน้นการอธิบาย การยกตัวอย่างและการฝึกตาม
แบบฝึกหัดโดยยึดหนังสือเรียนและคู่มอื ครูเป็นหลัก
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจและต้องการศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเล่ านิ ทานแบบปลายเปิ ด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ซึง่ เป็นระดับชัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการสอนอยู่ โดยใช้กระบวนการของวิจยั ปฏิบตั กิ าร เนื่องจากการวิจยั
ปฏิบตั กิ าร มีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ ตอนมีการวางแผน ปฏิบตั กิ าร สังเกตการณ์ และสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่อง มีการปรับปรุงแก้ไขและมีการพัฒนาตลอดเวลาทีท่ าการวิจยั ทาให้การ
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พัฒนาการจัดประสบการณ์ในชัน้ เรียนมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะทาให้ได้กจิ กรรม การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคม อีกทัง้ ยังใช้เป็ นแนวทางให้ผู้
ทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องและผูท้ ส่ี นใจเกีย่ วกับเด็กปฐมวัย ได้นาผลจากการศึกษาครัง้ นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการ
จัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด
ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจาก
ได้รบั การจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้การ
เล่านิทานแบบปลายเปิด
สมมติ ฐานการวิ จยั
ความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังได้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
แบบปลายเปิด สูงกว่าก่อนได้รบั การจัดกิจกรรม
ขอบเขตของการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กนักเรียน อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ทีก่ าลังเรียนอยู่ชนั ้ อนุ บาลปีท่ี 2
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 10 คน โรงเรียนบ้านโสกกาว อาเภอกุดรัง สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
2. ตัวแปรที่วิจยั
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด
2.2 ตัวแปรตาม คือ
2.2.1 ความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
2.2.1 ความพึงพอใจในกิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด
3. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิ จยั การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย ใช้เนื้อหาในการจัดประสบการณ์
ทัง้ หมดจานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 หน่วย แต่ละหน่ วยใช้นิทาน 1 เรือ่ ง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทาการ
ทดลองเป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ในกิจกรรมเสริม

1317

ประสบการณ์ทุกวัน ทดลองทัง้ สิน้ 18 ครัง้ ตามแผนการจัดประสบการณ์ กจิ กรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิด
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ จาแนกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะการใช้ดงั นี้
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิ ด ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคม ของเด็กชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 จานวน 6 หน่วยการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรูล้ ะ 3 แผน รวมทัง้ สิน้ 18 แผน ดังนี้
สัปดาห์ท่ี 1 หน่วย หนูทาได้ ใช้นิทานเรือ่ ง กุ๋งกิง๋ ไปโรงเรียน
สัปดาห์ท่ี 2 หน่วย ร่างกายของฉัน ใช้นิทานเรือ่ ง จอมสกปรก
สัปดาห์ท่ี 3 หน่วย อาหารดีมปี ระโยชน์ ใช้นิทานเรือ่ ง ขนมปงั แสนอร่อยของแม่ไก่แดง
สัปดาห์ท่ี 4 หน่วย วันแม่ ใช้นิทานเรื่อง แม่ไก่ แม่เป็ด
สัปดาห์ท่ี 5 หน่วย ประสาทสัมผัส ใช้นิทานเรือ่ ง กากระหายกับเหยือกน้าใสใบโต
สัปดาห์ท่ี 6 หน่วย ข้าว ใช้นิทานเรือ่ ง แม่โพสพ
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ มีดงั นี้
1) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็ก
2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมท้ายวงจรปฏิบตั กิ ารเรียนรู้
4) แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
5) แบบสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิด
3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดงั นี้
1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
2) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก เกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเล่ านิทานแบบ
ปลายเปิด
การดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาหลักการและ
ขัน้ ตอนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารตามแนวคิดของ เคมมิสและแมค แทคการ์ด (Kemmis & Mc Taggart. 1998
: 66 ; อ้างอิงมาจาก ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ . 2537 : 67) มาเป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิ ด ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก ชัน้
อนุบาล 2 ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
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5.1 ขัน้ วางแผน (Plan)
1) ผูว้ จิ ยั ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของเด็กชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2
จากประสบการณ์การสอนของตนเอง การพูดคุยกับเพื่อนครูและนักเรียน รวมทัง้ ศึกษาเอกสารแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ เครือ่ งมือวัดประเมินผลทีม่ อี ยูเ่ ดิม
2) ผูว้ จิ ยั ศึกษา ค้นคว้า เกีย่ วกับแนวทางการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมความสามารถในการ
แก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก ชัน้ อนุบาล 2 จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วนามาพัฒนาการจัด
กิจกรรมสาหรับการวิจยั
3) ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
(1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิด ทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก ชัน้ อนุบาล 2 จานวน 18 แผน
(2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของเด็ก
(3) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
ั หาทางสัง คมท้ า ยวงจร
(4) แบบทดสอบวัด ความสามารถในการแก้ ป ญ
ปฏิบตั กิ ารเรียนรู้
(5) แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
(6) แบบสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับการจัด กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิ ด ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก
(7) แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
(8) แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
แบบปลายเปิดทีม่ ตี ่อความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็ก
4) ให้ความรูแ้ ก่ผชู้ ่วยวิจยั เกี่ยวกับการวิจยั ปฏิบตั กิ าร และการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิดทีส่ ่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทาง
สังคมของเด็ก เพื่อให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องทีท่ าการวิจยั และทราบบทบาทหน้าทีข่ องตน
ในการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
5.2 ขัน้ ปฏิ บตั ิ การ (Act) เป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั นาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ เ่ี ตรียมไว้
ในขัน้ ที่ 1 ไปดาเนินการสอนกับเด็ก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5.3 ขัน้ สังเกต (Observe) เป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลขณะปฏิบตั กิ ารสอนและสิน้ สุด
การสอนแต่ละครัง้ ด้วยการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ครู บันทึกผลหลังการจัดกิจประสบการณ์
และวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กทุกคนเมือ่ จบแต่ละวงจร โดยใช้แบบทดสอบย่อย
5.4 ขัน้ สะท้อนผลการปฏิ บตั ิ (Reflect) เป็นการนาเอาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต การบันทึกผล
หลัง การจัดประสบการณ์ แบบสัม ภาษณ์ เ ด็ก และแบบทดสอบย่อ ยท้ายวงจรปฏิบตั ิการเรีย นรู้ มา
วิเคราะห์ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ แล้วนาข้อสรุปทีไ่ ด้มาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ใหม่ เพื่อใช้ปฏิบตั ใิ นวงจรต่อไป จนกว่า
จะได้กจิ กรรมการจัดประสบการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพตามทีต่ อ้ งการ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วจิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทดลองใช้แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ น วงจรปฏิบตั กิ ารด้วยตนเอง โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินงานดังนี้
1) ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนทีจ่ ะดาเนินการสอน โดยใช้เวลา 30 นาที
2) ดาเนินการสอนโดยผูว้ จิ ยั ตามกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในช่วงเวลา10.00-10.30น.
ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ โดยใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน รวม 18 ครัง้
3) ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้วยการสังเกต
การจดบันทึก การสัมภาษณ์ การให้นักเรียนทาแบบทดสอบย่อย แล้วนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อใช้ในวงจรต่อไป
สรุปผลการวิ จยั
1. การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร จนสามารถสรุปเป็นขัน้ ตอนในการจัดประสบการณ์ได้ดงั นี้
ขัน้ ที่ 1 ขัน้ นา เป็นขัน้ เตรียมความพร้อมและเร้าความสนใจเด็ก ใช้เวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมประมาณ 3-5 นาที ในขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กจิ กรรมหลากหลายในการกระตุน้ หรือ
เร้าความสนใจได้แก่ การร้องเพลงประกอบท่าทาง การท่องคาคล้องจอง การสนทนาและการซักถาม
ขัน้ ที่ 2 ขัน้ ดาเนิ นกิ จกรรม เป็นขัน้ ทีค่ รูเล่านิทานให้เด็กฟงั จากนัน้ ร่วมกันสนทนา
โดยใช้คาถามปลายเปิด เพื่อกระตุน้ ให้เด็กคิด และแก้ปญั หา ในขัน้ นี้ใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ
15-20 นาที ในขัน้ นี้ถอื เป็นขัน้ ตอนทีส่ าคัญทีส่ ุด เนื่องจากในแต่ละชัวโมงจะด
่
าเนินกิจกรรมตามขัน้ ตอน
การแก้ปญั หา กล่าวคือ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 1 เป็นขัน้ ตอนแรกของการการ
แก้ปญั หาคือขัน้ กาหนดปญั หา ส่วนในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 2 เป็นขัน้ คิดหาทางเลือก
และขัน้ เลือก และในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 3 เป็นขัน้ ปฏิบตั ติ ามและประเมินผล
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สรุป ในขัน้ นี้ถอื เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย ส่วนใหญ่กจิ กรรมทีใ่ ช้จะเป็นการร้อง
เพลงประกอบท่าทางทีใ่ ช้ในขัน้ นา แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญในชัวโมงที
่
เ่ รียน
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้กจิ กรรมเล่านิทานปลายเปิด มีระดับความสามารถในการ
แก้ปญั หาหลังจากได้รบั การสอนสูงกว่าก่อนได้รบั การสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. ความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
2.81 ซึง่ อยูใ่ นระดับเห็นด้วย โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนได้ออกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั นักเรียนชอบตัวละครทีม่ อี ยูใ่ นนิทานและนักเรียนสนุกสนานกับนิทานทีค่ รูเล่า
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หา
ของเด็กปฐมวัย ของเด็กชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 จานวน 10 คน ของโรงเรียนบ้านโสกกาว อาเภอกุดรัง
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผู้วจิ ยั ได้นาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่
น่าสนใจมาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี้
1. การพัฒนากิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้การเล่านิทานแบบปลายเปิด ที่
ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย
ในการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นากิจกรรม
การเล่านิทานแบบปลายเปิ ด ไปดาเนินการตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ แล้วนาผลจากการ
รวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วง การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กและความพึง
พอใจของเด็ก มาอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเล่านิทานแบบ
ปลายเปิดทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็กชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 ซึ่งสามารถสรุปเป็ นขัน้ ตอนในการจัดประสบการณ์ได้
ดังนี้
ขัน้ นา เป็นขัน้ เตรียมความพร้อมและเร้าความสนใจเด็ก ใช้เวลาในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมประมาณ 3-5 นาที ในขัน้ นี้ผวู้ จิ ยั นาเข้าสู่บทเรียนโดยใช้กจิ กรรมหลากหลายในการกระตุน้ หรือ
เร้าความสนใจได้แก่ การร้องเพลงประกอบท่าทาง การท่องคาคล้องจอง การสนทนาและการซักถาม
ขัน้ ดาเนิ นกิ จกรรม เป็นขัน้ ทีค่ รูเล่านิทานให้เด็กฟงั จากนัน้ ร่วมกันสนทนา
โดยใช้คาถามปลายเปิด เพื่อกระตุน้ ให้เด็กคิด และแก้ปญั หา ในขัน้ นี้ใช้เวลาในการดาเนินการประมาณ
15-20 นาที ในขัน้ นี้ถอื เป็นขัน้ ตอนทีส่ าคัญทีส่ ุด เนื่องจากในแต่ละชัวโมงจะด
่
าเนินกิจกรรมตามขัน้ ตอน
การแก้ปญั หา กล่าวคือ ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 1 เป็นขัน้ ตอนแรกของการการ
แก้ปญั หาคือขัน้ กาหนดปญั หา ส่วนในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 2 เป็นขัน้ คิดหาทางเลือก
และขัน้ เลือก และในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี 3 เป็นขัน้ ปฏิบตั ติ ามและประเมินผล
ขัน้ สรุป ในขัน้ นี้ถอื เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย ส่วนใหญ่กจิ กรรมทีใ่ ช้จะเป็นการร้อง
เพลงประกอบท่าทางทีใ่ ช้ในขัน้ นา แล้วร่วมกันสรุปสาระสาคัญในชัวโมงที
่
เ่ รียน
จากขัน้ ตอนในการจัดประสบการณ์ทงั ้ 3 ขัน้ ตอนทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผูว้ จิ ยั ได้นา
วิธกี ารเล่านิทานแบบปลายเปิ ด มาพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็ก
ปฐมวัย ซึง่ สอดคล้องกับหน่ วยศึกษานิเทศก์ (2540: 16 – 17) ทีก่ ล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ไว้ว่า มีวธิ ดี าเนินกิจกรรม ได้แก่ขนั ้ นาเข้าสู่บทเรียน เป็ นการเตรียมเด็กให้พร้อม และ
กระตุ้นให้เด็กสนใจทีจ่ ะร่วมกิจกรรมต่อไป กิจกรรมทีใ่ ช้อาจเป็ นการร้องเพลง คาคล้องจอง ปริศนาคา
ทาย ท่าใบ้ ฯลฯ ซึง่ จะใช้เวลาสัน้ ๆ ขัน้ สอน เป็ นการจัดกิจกรรมที่ต้องการให้เด็กได้รบั ความรู้ และ
ประสบการณ์ดว้ ยกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่นการสนทนา ซักถาม อภิปราย เป็ นการพูดคุย ซักถาม
ระหว่างครูกบั เด็กหรือ เด็กกับเด็ก ซึง่ สื่อทีใ่ ช้อาจเป็ นของจริง ของจาลอง รูปภาพ สถานการณ์จาลอง
การเล่านิทาน การสาธิตการปฏิบตั กิ ารทดลอง การจัดทัศนศึกษา การประกอบอาหาร เป็ นต้น และขัน้
สรุปบทเรียน เป็ นการสรุปสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ รียนไปทัง้ หมด ให้เด็กได้เข้าใจยิง่ ขึน้ ซึง่ ครูอาจใช้คาถาม เพลง
คาคล้องจอง เกม ฯลฯ ในการสรุปเรื่องราว นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดในการส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย ของลีโอนาร์ด (Leonard et al. 1963 : 79), ฉันทนา
ภาคบงกช (2528 : 66) และ เจษฏา ศุภางคเสน (2530 : 32) ซึง่ กล่าวโดยสรุปได้ว่าครูมบี ทบาทสาคัญ
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ในการส่งเสริมความสามารถในการคิด แก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย การจัดประสบการณ์หรือ
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแก้ปญั หาในรูปการเล่านิทานฉงนทีเ่ ด็กได้ฝึกการคิดแก้ปญั หา และเกิดความ
สนุ ก สนานในขณะร่วมกิจกรรม จะเป็ นพื้นฐานที่ส าคัญของการแก้ปญั หาในชีว ิตประจาวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังจากได้รบั การจัด
กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิด
จากการที่ให้เด็กชัน้ อนุ บาลปี ท่ี 2 ทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย ซึง่ มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนการจัดกิจกรรมมี
ค่าเท่ากับ 6.9 คะแนน และคะแนนเฉลีย่ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 8.2 คะแนน ผลการวิจยั แสดงให้
เห็นว่าเด็กปฐมวัยที่ไ ด้รบั การสอนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิ ด มีระดับความสามารถในการ
แก้ปญั หาหลังจากได้รบั การสอนสูงกว่าก่อนได้รบั การสอน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการเล่านิทานแบบปลายเปิ ดทาให้ความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็ก
ปฐมวัย สูง ขึ้น เนื่ อ งจากเด็ก สนใจในกิจ กรรมร่ว มสนทนา ตอบค าถามที่ค รูนามาถามซึ่งเป็ น ค าถาม
ปลายเปิดทีเ่ น้นการแก้ปญั หา ซึง่ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ น้ าฝน ปิยะ (2543 :
บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการใช้นิทานปลายเปิ ดเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัย โรงเรียน
อนุ บาลระยอง พบว่าทักษะการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยทัง้ สองกลุ่มสูง ขึน้ และแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยเด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทานปลายเปิดแบบเน้น
กระบวนการกลุ่ มมี ทัก ษะการแก้ปญั หาสูงกว่าเด็ก ปฐมวัยที่ไ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทาน
ปลายเปิดแบบไม่เน้นกระบวนการกลุ่ม และผลการวิจยั ของพิมพ์บุญ ไวว่อง (2550 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้
ศึกษาความสามารถในการแก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยที่สอนโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานปลายเปิ ด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า เด็กปฐมวัยหลังได้รบั การสอนโดยกิจกรรม
เล่านิทานปลายเปิ ด มีความสามารถในการแก้ปญั หาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.01 และพฤติกรรมการเรียนของเด็กปฐมวัย ในด้านการมีส่วนร่วม ความกระตือรือร้น และกล้าแสดงออก
อยูใ่ นระดับมาก
นอกจากนี้ยงั พบว่าหลังจากเด็กได้ผ่านกิจกรรมการสอนแบบเล่านิทานปลายเปิ ด
ั หาทางสัง คม ท าให้เ ด็ก มีก ารพัฒ นาความสามารถในการ
เพื่อ ทดสอบความสามารถในการแก้ ป ญ
แก้ปญั หาขึน้ จากผลการวิจยั ดังกล่าวพอจะสรุปได้ว่า ปจั จัยที่เอื้อต่อการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปญั หาของเด็ก มีดงั นี้
1) ปจั จัยด้านสื่อทีใ่ ช้ในการสอน คือนิทานปลายเปิด สิง่ ทีส่ าคัญในการสอนโดย
ใช้กจิ กรรมเล่านิทานปลายเปิดคือเนื้อหา เนื้อเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการแก้ปญั หาทางสังคม อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการ
ประกอบการเล่านิทาน มีผลกับพฤติกรรมการเรียนทีด่ ขี องเด็กปฐมวัย
2) ปจั จัยด้านเทคนิคการสอน คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ต้องการที่จะสื่อให้เด็ก
รับ รู้โ ดยการเป็ น ผู้ เ ล่ า นิ ท านที่ดี ซึ่ง ต้ อ งอาศัย น้ า เสีย ง ท่ า ทาง สื่อ อุ ป กรณ์ ตลอดจนวิธ ีก าร
ประกอบการเล่าการเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่ และไม่ตดั สินคาตอบของเด็กว่าถูก
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หรือผิดแต่จะให้เด็กบอกเหตุผลสนับสนุ นคาตอบนัน้ ๆ จึงทาให้เด็กกล้าแสดงออกความคิดเห็น และ
รับฟงั ความคิดเห็นของผู้อ่นื โดยวิธกี ารจัดกิจกรรมทีเ่ ปิ ดโอกาสให้เด็กมีอสิ ระในการเรียนรูด้ ้วยตนเอง
มากทีส่ ุดจะช่วยให้เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปญั หาต่างๆ ได้ดขี น้ึ โดยในการทาวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้
ให้ผู้ช่ว ยวิจยั ศึก ษาพฤติก รรมผู้ว ิจยั และพฤติกรรมของผู้เ รียน ระหว่างเล่ านิทานไปด้ว ย จึงสรุป
พฤติกรรมในการสอนที่ทาให้ ผู้เรียนสนใจได้ดงั นี้ การใช้น้ าเสียงของครู ต้องใช้น้ าเสียงที่ดงั ฟงั ชัด
นุ่ มนวล ต้องใช้เสียงสูง – ต่ า ตามบทบาทของตัวละครไปด้วย การใช้สายตาให้มองเด็กทุกคนด้วย
ความสนใจอย่างทัวถึ
่ ง ทาสายตาให้สอดคล้องไปกับเนื้อเรื่องที่เ ล่า การใช้ท่าทางประกอบต้องให้
เหมาะสมกับเรือ่ งทีเ่ ล่า สื่อทีใ่ ช้ควรเป็นสื่อใกล้ตวั หาง่าย มีสสี นั สดใส
3) ปจั จัยด้านตัวเด็ก ระดับสติปญั ญา อายุ ประสบการณ์ทเ่ี ด็กแต่ละคนได้รบั
สิง่ แวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก มีผลกับความสามารถในการแก้ปญั หาและพฤติกรรมทีเ่ ด็กปฐมวัยจะ
แสดงออกขณะทีเ่ รียนหรือตอบคาถาม
3. ความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมการเล่า
นิทานแบบปลายเปิด
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ให้เด็กทาแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานแบบปลายเปิด จานวน 10 ข้อ โดยใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับตัวเลือก คือ
มาก ปานกลาง และน้อย แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของเด็ก มีค่าเท่ากับ
2.81 ซึ่งอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นักเรียนได้ออกมาเล่านิทานให้
เพื่อนฟงั นักเรียนชอบตัวละครทีม่ อี ยู่ในนิทานและนักเรียนสนุ กสนานกับนิทานทีค่ รูเล่า ซึง่ พรรณี ชูทยั
(2539 : 47) กล่าวว่า เจตคติเป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ ทัง้ ทีพ่ อใจและไม่พอใจทีบ่ ุคคลมีต่อสิง่ หนึ่งสิง่ ใด ซึง่
มีอิทธิพลทาให้แต่ละคนสนองตอบสิง่ เร้าแตกต่างกันไป บุคคลจะมีเจตคติท่ดี หี รือไม่ดเี กี่ยวกับสิง่ นัน้
บุคคลรอบข้างมีอทิ ธิพลอย่างยิง่
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิ จยั
1) ในการจัดกิจกรรมเล่านิทานแบบปลายเปิดครัง้ ต่อไปครูควรประยุกต์ใช้เรื่องราวใกล้
ตัวกิจกรรมในโรงเรียน วิถชี วี ติ ในโรงเรียนมาเล่าเป็นนิทานเพื่อทาให้เด็กเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริงซึง่
จะทาให้เด็กได้เห็นการแก้ปญั หาทางสังคมในสภาพจริงตัง้ แต่ขนั ้ ที่ 1 – ขัน้ ที่ 5
2) ควรมีการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ ในการเล่านิทานแบบปลายเปิดไว้ล่วงหน้า โดยควร
เป็นสื่อทีเ่ ป็ นของจริงจากธรรมชาติ หรือสิง่ จาลอง ทีส่ ามารถจับต้องสัมผัสได้ และมีสสี นั สวยงาม
ทัง้ นี้เพื่อเร้าความสนใจ และส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจของเด็กยิง่ ขึน้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
1) ควรศึกษาและติดตามผลความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
กลุ่มเดิม
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2) ศึกษาการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้วยการ
เล่านิทานในรูปแบบอื่น ๆ
3) หน่วยงานหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในด้านการศึกษา สามารถนาเอาการวิจยั ไปปรับใช้
กับนักเรียนระดับอื่น ๆ
4) ควรมีการศึกษาบรรยากาศการจัดกิจกรรมทีก่ ระตุน้ การตอบคาถาม และส่งเสริม
ความสามารถในการคิดแก้ปญั หาทางสังคมของเด็กปฐมวัย
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การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิ ค CIRC
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
The Development of English Reading Comprehension Through Cooperative Learning with
CIRC Technique for Matthayom Seuksa 1 Students
ศุภฤกษ์ ทัศน์เจริญ1 ดร.ภูษติ บุญทองเถิง2 และผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย์3
Suparerk Tutjarern1 Dr.Poosit Boontongtherng2 Asst.Prof.Dr. Anek Silpanilmal
Najarn9@gmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC 2) หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75 3) หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC และ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรู้
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
จานวน 13 คน ซึง่ กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ประกอบด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และเครือ่ งมือสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการสอนของครู แบบสัมภาษณ์นกั เรียน
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test
(Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากขึน้ นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี ช่วยเหลือซึง่ กันและ
กัน
2. แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.54/78.08 ซึง่ ผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้

1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3
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3. แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7061 แสดงว่ากิจกรรมการเรียนรูส้ ่งผลต่อการ
เรียนรูข้ องนักเรียนช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.61
4. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด (  = 4.52)
คาสาคัญ : การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค
CIRC, ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 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
บทนา
สาระสาคัญของการปฏิรปู การศึกษา โดยเฉพาะเรือ่ งของการปฏิรปู การเรียนรูเ้ ป็ นการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรียนรูโ้ ดยเน้นประโยชน์ทผ่ี เู้ รียนจะได้รบั คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนให้ได้รบั การพัฒนาเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล ด้วย
การปลูกฝงั ให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองให้เป็นผูใ้ ฝเ่ รียนรู้ เป็ นผูม้ นี ิสยั รักการอ่านและการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ การทีจ่ ะทาให้ความมุง่ หวังของการปฏิรปู การศึกษาประสบความสาเร็จได้เร็วนัน้
จะต้องช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทีม่ นี ิสยั รักการอ่าน มีทกั ษะในการ
อ่าน เพื่อเป็ นนักอ่านทีด่ ี มีภมู คิ ุม้ กันการครอบงาทางภูมปิ ญั ญา รูเ้ ท่าทันคน ทันเหตุการณ์ ก้าวทันไป
กับยุคโลกาภิวฒ
ั น์ได้เป็นอย่างดี (อุดมศักดิ ์ พลอยบุตร. 2545 : 18) ซึง่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2551 ได้กาหนดสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศไว้ 4 สาระ คือ สาระที่ 1 ภาษา
เพื่อการสื่อสาร (Communications) สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม (Cultures) สาระที่ 3 ภาษากับ
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื (Connections) สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนโลก
(Communities) สาหรับการอ่าน หลักสูตรจัดไว้เป็ นสาระแรกของกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
ตรงกับมาตรฐานที่ 1.1 ทีเ่ ข้าใจว่ากระบวนการฟงั และการอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และนาความรูม้ าใช้
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อย่างมีวจิ ารณญาณพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 24(3) จัดกิจกรรมให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็นทาเป็น รักการอ่านและเกิด
การใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (2551 : 208) ทีร่ ะบุว่า กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มุง่ หวังให้ผเู้ รียนมีเจต
คติทด่ี ตี ่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้
ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งราวและวัฒนธรรมอัน
หลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่าง
สร้างสรรค์ จะเห็นได้ว่า การอ่านมีบทบาทสาคัญต่อชีวติ ประจาวันของบุคคลในสังคม ทุกเพศ ทุกวัย
และทุกอาชีพ การอ่านจึงมีผลต่อความเจริญของประเทศชาติ ถ้าบุคคลในชาติเป็นผูอ้ ่านทีม่ คี ุณภาพ
รูจ้ กั คิดและมีวจิ ารณญาณในการอ่านชาติกจ็ ะพัฒนา แต่ถา้ บุคคลในชาติอ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่าน
แล้วสื่อความหมายได้ไม่เข้าใจก็จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ คุณภาพการอ่านของบุคคล
ในสังคมจึงเป็ นสิง่ สาคัญ ถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในชาติมปี ญั หาในการอ่านก็จะทาให้เกิดปญั หาต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพราะผูค้ นไม่มคี วามสนใจในระบอบการปกครองทีแ่ ท้จริง
การอ่านเป็ นทักษะทางภาษาทีส่ าคัญ และจาเป็ นมากในการดารงชีวติ ของคนไทยในยุคปจั จุบนั เพราะ
วิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เปลีย่ นแปลงและเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมี
ความสาคัญในธุรกิจการงานมากขึน้ สภาพของสังคมกลายเป็ นสังคมข่าวสาร (Information Society)
เนื้อหาสาระทางวิชาการทัง้ ข้อมูลต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันจะต้องอาศัยการอ่านจึงจะสามารถเข้าใจและ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง แม้จะมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการติดต่อสื่อสารแต่กไ็ ม่สามารถใช้ทดแทน
การอ่านได้ ฉะนัน้ คนเราจาเป็นต้องมีทกั ษะในการอ่าน กล่าวคือ ต้องอ่านได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อเสาะแสวงหาความรูท้ งั ้ หลาย จนสามารถเข้าใจและติดตามการเปลีย่ นแปลงความเจริญก้าวหน้าทาง
วิชาการ รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสารนัน้ ได้ทนั วีระ แข็งกสิการ (2544 : 25 – 27) ได้ให้ความสาคัญของการ
อ่านว่าเป็ นเครือ่ งมือสาคัญทีใ่ ช้ในการเสาะแสวงหาความรู้ เป็ นช่องทางของการรับรูท้ ส่ี ามารถเลือกรับ
และแสวงหาได้ตามโอกาสทีต่ อ้ งการ เป็นทางทีเ่ พิม่ พูนความรู้ ความคิดและประสบการณ์ได้ทงั ้ เชิงลึก
และเชิงกว้างอย่างไม่จากัดขอบเขต และนอกจากนัน้ การอ่านยังมีความสาคัญตามมุมมอง คือ มองการ
อ่านในแง่การแสวงหาความสุข มองการอ่านในแง่ของการเรียนรูแ้ ละพัฒนาสมอง มองการอ่านในแง่มมุ
มองของพระพุทธศาสนา มองการอ่านในแง่จติ วิทยา และมองการอ่านในแง่การใช้เวลา การอ่านไม่ใช่
เพียงแค่การอ่านตัวหนังสือหรือตัวอักษรให้ออกเท่านัน้ แต่ทส่ี าคัญกว่านัน้ คือ ต้องอ่านให้เป็ นด้วย ใน
บรรดาทักษะทัง้ 4 ด้าน คือ การฟงั การพูด การอ่าน และการเขียนนัน้ การอ่านนับเป็นพฤติกรรมการรับ
สารอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เป็นการรับรูเ้ รือ่ งราวโดยใช้สายตามองดูตวั อักษร แล้วสมองก็จะลาดับเป็น
ถ้อยคา ประโยคและข้อความต่าง ๆ เกิดเป็นเรือ่ งราวตามความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูอ้ ่านแต่ละคน
ซึง่ สุภทั รา อักษรานุเคระห์ (ม.ป.ป. : 50) กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็ นทักษะทีม่ คี วามสาคัญมากทีส่ ุด
สาหรับผูท้ เ่ี รียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย วิธกี ารพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่านมีหลายรูปแบบ ตามทีน่ กั วิจยั ได้ทาการวิจยั พบว่า การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (Cooperative
Learning) ซึง่ สุวทิ ย์ มูลคาและอรทัย มูลคา (2545 : 134) กล่าวว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเป็น
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กระบวนการเรียนรูท้ จ่ี ดั ให้ผเู้ รียนได้รว่ มมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรูโ้ ดยแบ่งกลุ่มผูเ้ รียนทีม่ ี
ความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึง่ เป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างทีช่ ดั เจน มีการ
ทางานร่วมกัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน มีความ
รับผิดชอบร่วมกันทัง้ ในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือมีหลายเทคนิค ซึง่ สลาวิน (Slavin : 1990 ; อ้างถึงใน
สมพงษ์ สิงหะพล. 2543 : 179 – 180) ได้เสนอแนะเทคนิคการเรียนรูเ้ ป็ นทีม (Student Team
Learning) เป็นเทคนิคหลักของรูปแบบการสอนทีม่ ลี กั ษณะสาคัญ คือ มีรางวัลให้กบั ทีมต่าง ๆ ผูเ้ รียน
แต่ละคนต้องรับผิดชอบเต็มทีแ่ ละมีโอกาสประสบผลสาเร็จในการเรียนเท่าเทียมกัน มีเทคนิคอยูห่ ลาย
เทคนิค เช่น ทีมผลสัมฤทธิ ์ (Student Team Achievement Division) ทีมแข่งขัน(Team Games
Tournament) ทีมช่วยเหลือรายบุคคล (Team Assisted Individualization)และทีมเรียนภาษา
(Cooperative Integrated Reading and Composition) การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC เป็นการ
สอนรูปแบบกลุ่มร่วมมือบูรณาการการสอนอ่านและการเขียน มีลกั ษณะการจัดกลุ่มเด็กเก่ง ปานกลาง
และอ่อน ปฏิบตั กิ จิ กรรมการเรียนรูภ้ าษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญโดยใช้เทคนิคเพื่อ นสอนเพื่อน มีการ
ทดสอบเป็นรายบุคคลและนาคะแนนเฉลีย่ มาเป็ นคะแนนของกลุ่ม นักเรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารและ
ทักษะทางสังคม นักเรียนทีม่ คี วามสามารถทางการอ่านสูงได้ช่วยเหลือนักเรียนทีม่ คี วาม สามารถในการ
อ่านต่าเป็ นการช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจในการอ่านดีขน้ึ จากประสบการณ์ในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ มากกว่า 10 ปีของผูว้ จิ ยั พบว่า ในโรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 วิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาทีน่ กั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ าตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของการอ่าน ผูเ้ รียนไม่สามารถนาความรู้
ทีไ่ ด้จากชัน้ เรียนไปใช้ในการสื่อสารได้ สาเหตุหนึ่งมาจากครูผสู้ อนขาดเทคนิคในการสอนทาให้การเรียน
การสอนขาดความน่ าสนใจ นักเรียนเบื่อไม่อยากเรียน นักเรียนมีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ และจากรายงานผลการทดสอบระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2552 ช่วงชัน้ ที่
3 (มัธยมศึกษาปีท่ี 3) โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม วิชา
ภาษาอังกฤษ (93) มีค่าเฉลีย่ ที่ 18.59 และช่วงชัน้ ที่ 4 (มัธยมศึกษาปีท่ี 6) มีค่าเฉลีย่ ที่ 20.31 ซึง่ ต่ากว่า
ระดับจังหวัด ระดับสังกัดและระดับประเทศ แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยูใ่ นระดับ
ต่า โดยเฉพาะในด้านทักษะการอ่านซึง่ พบว่านักเรียนไม่สามารถอ่านจับใจความสาคัญจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้
เมือ่ พิจารณาถึงสาเหตุของปญั หาการสอนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนไม่เห็นความสาคัญของการเรียน
ภาษาอังกฤษเนื่องจากไม่มโี อกาสฝึกและใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน ไม่มปี ระโยชน์ต่อการเรียนรู้
เป็นเรือ่ งไกลตัว รวมถึงความรูพ้ น้ื ฐานจากระดับชัน้ ทีผ่ ่านมา จึงทาให้นกั เรียนมีเจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อวิชา
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ปญั หาทีพ่ บ คือ การจัดการเรียนการสอนไม่ได้เน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง ไม่ม ี
ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา สื่อและเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รียน (โรงเรียนโพนงาม
พิทยานุกูล. 2551 : 25 - 34) จากปญั หาการอ่านข้างต้น ผูว้ จิ ยั พิจารณาว่าการพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้ การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในวิชา
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ภาษาอังกฤษและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจจะทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สงู ขึน้ อีกทัง้ ยังสามารถนาความความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาคุณภาพชีวติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
2. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
3. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เรือ่ ง การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีม่ ตี ่อการเรียนรูโ้ ดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC
สมมติ ฐานการวิ จยั
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ ์ด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือ เทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อาเภอ
โกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 26 จานวน 13 คน
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค CIRC
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC
2.2.2 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2.2.3 ความพึงพอใจ
3.กรอบเนื้อหาทีใ่ ช้ในการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมเรียนรูโ้ ดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค
CIRC เนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั
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การวิจยั ในครัง้ นี้ได้กาหนดระยะเวลาการวิจยั ในปีการศึกษา 2554 ตัง้ แต่ เดือน พฤษภาคม
2554 ถึง เดือน สิงหาคม 2554 เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน
5. สถานทีท่ ใ่ี ช้ในการวิจยั
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26
6. ลักษณะของการวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการประยุกต์ใช้แนวทางการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
(Action Research) โดยดาเนินการวิจยั ตามวงจรของการวิจยั (Action Research Spiral) ของ เคมมิส
และ แมคเทคการ์ต (Kemmis & Mctaggart. 1988 ; อ้างถึงในบัญชา แสนทวี. 2545 : 8) ซึง่ มีขนั ้ ตอน
6.1 ขัน้ วางแผน (Plan) เป็นการกาหนดการทางานทีใ่ ช้ผลของการวิเคราะห์และกาหนด
ประเด็นปญั หาทีต่ อ้ งแก้ไข ป้องกัน หรือพัฒนา มาจัดทาเป็นแผนการปฏิบตั งิ าน
6.2 ปฏิบตั ติ ามแผน (Act) หลังจากทีค่ รูจดั ทาแผนการวิจยั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครูนาแผนที่
กาหนดไว้ไปปฏิบตั ิ ซึง่ กรณีของครูหมายถึง การนาแผนที่ได้ในข้อ 6.1 ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
หรือจัดกิจกรรมการสอนทีม่ กี ารใช้นวัตกรรมทีเ่ ลือกแล้วไปแก้ปญั หาขณะทีจ่ ดั การเรียนการสอน
6.3 สังเกตผลทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ าน (Observe) ขัน้ ตอนนี้ครูจะทาการสังเกตผลการ
ปฏิบตั งิ านของตน พร้อมทัง้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการใช้นวัตกรรม วิเคราะห์ขอ้ มูลและนาเสนอผล
ทีไ่ ด้จากการใช้นวัตกรรมในการแก้ปญั หานัน้ ๆ
6.4 สะท้อนความคิด (Reflect) ครูนาผลทีไ่ ด้จากการใช้นวัตกรรมมาแปรผล อภิปรายผล
โดยให้ผมู้ สี ่วนร่วมได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์ ผลสรุปทีไ่ ด้จากขัน้ ตอนนี้จะนาไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขงานของครู ซึง่ ครูสามารถนาผลทีไ่ ด้ไปวางแผนการปฏิบตั งิ านของตนต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มี 4 ชุด ได้แก่
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ซึง่ เป็นแผนการจัดการเรียนรูท้ จ่ี ดั ทาเฉพาะเพื่อใช้ประกอบการใช้
การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC จานวน 8 แผน แต่ละแผนการจัด
การเรียนรู้ ใช้เวลาในการสอน จานวน 2 ชัวโมง
่ รวม 16 ชัวโมง
่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ซึง่ ใช้
ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซึง่ ใช้สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC เป็นแบบ Rating Scale วัดความพึงพอใจของนักเรียน 4 ด้าน
คือ 1) ด้านกิจกรรมการอ่านตามขัน้ ตอน CIRC 2) ด้านกระบวนการกลุ่ม
3) ด้านทักษะทางสังคม และ 4) ด้านการเรียนแบบคละความสามารถ จานวน 20 ข้อ
4. เครือ่ งมือสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่
4.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู เป็ นแบบบันทึกการสังเกตลักษณะ
ปลายเปิดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผูช้ ่วยวิจยั เป็นผูส้ งั เกตและบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการสอนของผูว้ จิ ยั
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ทีบ่ รรยายถึงพฤติกรรมการสอนทีด่ แี ละข้อควรปรับปรุงและนาไปใช้ประเมินการสอนของครูในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้
4.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน เป็ นแบบบันทึกการสังเกตลักษณะ
ปลายเปิดทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั ใช้บนั ทึกข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน
ของนักเรียนและบรรยายถึงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
4.3 แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะทาการสอนของครูเป็ นแบบบันทึกเหตุการณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั เป็น
ผูบ้ นั ทึกเหตุการณ์ดว้ ยตนเองหลังจากสิน้ สุดการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
4.4 แบบสัมภาษณ์นกั เรียนเป็นแบบสัมภาษณ์นกั เรียนทีใ่ ช้คาถามแบบปลายเปิด
เพื่อให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็นและความรูส้ กึ ของตนเองได้อย่างอิสระเต็มที่ โดยผูว้ จิ ยั ทาการ
สัมภาษณ์นกั เรียนเป็นรายบุคคลหลังจากจบการเรียนการสอนในแต่ละวงจร ซึง่ จะทาการสัมภาษณ์วงจร
ละ 3 คน ซึง่ นักเรียนทีส่ มั ภาษณ์จะมาจากนักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลางและอ่อน กลุ่มละ 1 คน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ร้างและพัฒนาขึน้ จนเป็ นฉบับสมบูรณ์ขออนุ มตั ผิ บู้ ริหาร
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลและได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูแ้ ก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2 ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ด้วยข้อสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียน (Pre-Test) เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
3 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ
CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 8 แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 16 ชัวโมง
่ มีการประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนของ
กระบวนการจัดการเรียนรูห้ ลังเสร็จในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาทาการวิเคราะห์ ดังนี้
1. ใช้ค่าคะแนนเฉลีย่ (  ) ค่าคะแนนความเบีย่ งแบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า
ร้อยละ โดยการนาคะแนนเฉลีย่ ของผลการทดสอบหลังการเรียนในแต่ละวงจรมาเทียบกับเกณฑ์ความ
รอบรูท้ ก่ี าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และจานวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ดงั กล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
2. ใช้ขอ้ มูลในการสังเกตพฤติกรรมการสอน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
การบันทึกประสบการณ์การสอน การบันทึกประสบการณ์การเรียน การสัมภาษณ์ มาสะท้อนผลการ
ปฏิบตั แิ ละวิเคราะห์สภาพการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ว่ามีสงิ่ ใดทีต่ อ้ งปรับปรุงแก้ไข อย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผนรอบต่อ ๆ ไป
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สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทัง้ 3 วงจรพบว่า นักเรียนมี
ความกระตือรือร้น สนใจในการเรียนมากขึน้ นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรม มีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ี ช่วยเหลือซึง่
กันและกัน
2. ประสิทธิภาพด้านกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของแผนการจัดการเรียนรูก้ าร
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ค่าเท่ากับ 76.54/78.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้
96 ยนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
3. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรี
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.7061 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70.61
4. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ุด (  = 4.52)
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ผลการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ทาให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในกลุ่ม คนเก่งมี
โอกาสได้ช่วยคนทีอ่ ่อนกว่า ทาให้นกั เรียนทีม่ คี วามสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ต่าสามารถพัฒนาเพิม่ ขึน้ ได้ซง่ึ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของนัยนา จันตาวงศ์ (2551 : 43-46) ทีพ่ บว่า
การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยวิธ ี CIRC ช่วย
ให้นกั เรียนมีการแสดงออกของพฤติกรรมด้านการปฏิบตั ติ นทีด่ ตี ่อเพื่อน และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรมอยูใ่ นระดับสูง ทัง้ นี้เป็นเพราะการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC เป็นการทางานร่วมกัน
และช่วยเหลือกัน มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันตลอดจนฝึกการทางานร่วมกับผูอ้ ่นื จน
มันใจว่
่ าสมาชิกในกลุ่มทุกคนเกิดการเรียนรูส้ ามารถทีจ่ ะตอบคาถาม ทางานกลุ่ม และการทดสอบย่อย
ได้ เพราะความสาเร็จของแต่ละบุคคลในกลุ่มคือความสาเร็จของกลุ่ม นักเรียนจึงเข้าใจและให้ความ
ร่วมมือในกลุ่มอย่างเต็มที่ บรรยากาศในห้องเรียนเป็ นไปด้วยความสนุกสนาน เมือ่ ใช้ควบคู่กบั การ
แข่งขันแบบทีม่ แี ต่ผชู้ นะ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทีจ่ ะทาคะแนนกลุ่มตนเองให้สงู ทีส่ ุด เมือ่ ครู
ประกาศผลคะแนนให้ทราบ นักเรียนมีการวางแผนและความมุ่งมันในการที
่
จ่ ะทาให้คะแนนกลุ่มเพิม่ ขึน้
ในคราวต่อไป
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2. แผนการจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.54/78.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้
หมายความว่า ผูเ้ รียนได้คะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบย่อยคิดเป็นร้อยละ 76.54 และได้คะแนนเฉลีย่ จาก
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.08 แสดงว่า แผนการจัดการ
เรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ี 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
กชนันท์ ข่มอาวุธ (2551 : 72) ทีพ่ บว่า ชุดการเรียนทีส่ อนด้วยแบบ CIRC สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.97/81.73 สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักษ์สุดา
ทรัพย์มาก (2548 : 194-195) ทีพ่ บว่า แผนการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วธิ รี ่วมมือกันเรียนรู้ แบบผสมผสาน (CIRC) มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80.57 ทัง้ นี้เป็ นเพราะแผนการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ผ่านการตรวจและการให้
คาแนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ อีกทัง้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสม
ตลอดจนเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพของแผนการเรียนรูอ้ ย่าง
เป็นระบบ ทัง้ การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรูแ้ ละการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ รวมทัง้ ศึกษาเอกสารและตาราที่
เกีย่ วกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือจนเข้าใจ แล้วจึงนาไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนาแผนการ
เรียนรูไ้ ปทดลองใช้ (Try-out) และนาข้อบกพร่องมาปรับปรุงอีกเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนจะนาไปทดลอง
กับกลุ่มเป้าหมาย ทาให้แผนการจัดการเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพ
3. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1มีค่าเท่ากับ 0.7061 แสดงว่านักเรียนมี
อัตราการเรียนรูท้ ก่ี า้ วหน้าร้อยละ 70.61 ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจุฬาลักษณ์ กองพิลา (2553 :
91) พบว่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ ารพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับ
ใจความ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้การจัดการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีค่า
เท่ากับ 0.5607 แสดงว่านักเรียนมีอตั ราการเรียนรูท้ ก่ี า้ วหน้าร้อยละ 56.07 ทัง้ นี้เนื่องมาจากนักเรียนได้
เรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนการจัดการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือ ซึง่ เป็ นวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนทีเ่ น้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผเู้ รียนได้เรียนรูร้ ว่ มกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถแตกต่างกัน โดยทีแ่ ต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน
การเรียนรู้ และในความสาเร็จ ของกลุ่มทัง้ โดยการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น การแบ่ งปนั ทรัพยากรการ
เรียนรูร้ วมทัง้ การเป็ นกาลังใจแก่กนั และกัน คนทีเ่ รียนเก่งจะช่วยเหลือคนทีอ่ ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รบั ผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านัน้ หากแต่จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องเพื่อน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสาเร็จของแต่ละบุคคลคือความสาเร็จของกลุ่ม นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือ แบบ CIRC ยังทาให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มได้ตงั ้ เป้าหมายร่วมกันซึง่ เป้าหมายของกลุ่มจะ
ทาให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มคนอื่น ๆ ให้เรียนได้เหมือนกัน สามารถทีจ่ ะตอบ
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คาถามหรือทาแบบทดสอบได้เหมือนกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทีร่ ว่ มกันตัง้ ไว้ ทุกคนในกลุ่มจะพยายาม
ทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบต่อกลุ่มตนเองด้วย
4. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1ทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูก้ ารอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของภาวดี จิตตามัย (2548 : 110) ทีพ่ บว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนทีจ่ ดั การเรียนรูด้ ว้ ยวิธสี อนแบบร่วมมือกันแบบ CIRC สูงขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ทัง้ นี้เนื่องมาจากนักเรียนได้เรียนรูด้ ว้ ยแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และได้เรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบการจัดการเรียนรูท้ น่ี ากระบวนการทางาน
ทางานกลุ่มและการร่วมกันคิดวิเคราะห์โดยกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในกลุ่มให้
ได้เรียนรูร้ ว่ มกันทัง้ กลุ่มนักเรียนอ่อนได้เรียนรูม้ ากขึน้ เพราะมีนกั เรียนเก่งและปานกลางคอยดูแล
ช่วยเหลือ อธิบายในสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจให้เข้าใจดียงิ่ ขึน้ ส่งให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
5. นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูก้ ารอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC โดยรวมอยูใ่ นระดับความพึง
พอใจมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของรักษ์สุดา ทรัพย์มาก (2548 :
195) พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการสอนอ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช้วธิ รี ว่ มมือกันเรียนรูแ้ บบผสมผสาน (CIRC) อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
ทีส่ ุด ทัง้ นี้เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุ่มร่วมมือเป็นกิจกรรมทีน่ กั เรียนได้เรียนรูร้ ว่ มกัน
สมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความสาเร็จตาม
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ นักเรียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุขและสนุกสนาน และครูผสู้ อนได้ใช้การเสริมแรง เช่น
ให้รางวัล คายกย่องชมเชย ซึง่ ทาให้นกั เรียนเกิดแรงจูงใจและพึงพอใจในการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1.1 ผลจากการจัดกิจกรรมพบว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มโดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค
CIRC ในวงจรที่ 1 นักเรียนยังไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นการเข้ากลุ่มตามทีค่ รูจดั ให้ นักเรียนบาง
คนไม่ให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เมือ่ ครูให้นกั เรียนทาใบงานนักเรียนทีเ่ ก่งจะทาได้โดยทีไ่ ม่ให้
ความช่วยเหลือเพื่อน นักเรียนทีอ่ ่อนก็จะไม่ได้รบั ความช่วยเหลือทาให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ ์ทางการอ่าน
ดังนัน้ ครูตอ้ งเอาใจใส่และเน้นย้าในเรือ่ งหลักการของการเรียนรูแ้ บบร่วมมือว่า ต้องการให้นกั เรียนได้
เรียนรูร้ ว่ มกัน และเกิดความรับผิดชอบร่วมกัน พร้อมกับกระตุน้ การเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัวโมงแรกเป็
่
นสิง่ สาคัญ ครูควรชีแ้ จงข้อตกลง ข้อปฏิบตั ิ
และเกณฑ์การประเมินผลและรางวัลทีแ่ ต่ละกลุ่มจะได้รบั
1.3 ขัน้ ตอนหรือกิจกรรมทีน่ ักเรียนอ่อนมากไม่สามารถทาผ่านได้ ครูควรดูแล เอาใจใส่
เป็นพิเศษ สร้างเกณฑ์การประเมินผลสาหรับนักเรียนกลุ่มอ่อนมากเพื่อให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้
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1.4 ครูควรแจ้งผลการทดสอบการอ่านออกเสียง การสะกดคาและผลการทดสอบวัดความ
เข้าใจท้ายแผนการจัดการเรียนรูพ้ ร้อมข้อชีแ้ นะให้นกั เรียนทราบทันที เพื่อให้นกั เรียนทราบพัฒนาการ
การเรียนรูข้ องตนและกลุ่ม ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรนาการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มอื่นเพื่อ
ยืนยันประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
2.2 ควรนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ เทคนิค CIRC ไปใช้กบั กลุ่มสาระ
การเรียนรูอ้ ่นื ๆ เช่น สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืช กลุ่มสาระ
การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาค่าดัชนี
ประสิทธิผล 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการ
เรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนสาเร็จรูป
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา
2552 ของโรงเรียนบ้านหัวช้าง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 1 ห้องเรียน จานวน
14 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรู้ เรือ่ งชีวติ พืช บทเรียนสาเร็จรูป จานวน 8 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 1 ฉบับ รวม 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
บทเรียนสาเร็จรูป เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ และแบบ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละบทเรียนสาเร็จรูป สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าเท่ากับ 86.25/89.76
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของนักเรียนทีเ่ รียนจากบทเรียน
สาเร็จรูปทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.59
3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป แตกต่างจากก่อน
เรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด
คาสาคัญ : การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป, เรือ่ งชีวติ พืช, กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์,
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
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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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 22 ได้กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคน
สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด
มาตรา 23 กล่าวว่า การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้อง
เน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ ตามความเหมาะสมของ
การศึกษาแต่ละระดับ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : 13)
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การเรียนรูใ้ นสาระการเรียนรูต้ ่างๆ มีกระบวนการและวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ผูส้ อนต้องคานึง
ถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปญั ญา วิธกี ารเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้ รียนเป็ น
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ การจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละช่วง ควรใช้รปู แบบวิธกี ารทีห่ ลากหลาย เน้นการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง และการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ซึง่ เป็นการเรียนรูใ้ นลักษณะองค์รวม (กรม
วิชาการ. 2545 ข : 24-25) สาหรับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ได้กาหนดสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระประกอบด้วย วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ
สาระ การเรียนรูท้ งั ้ 8 กลุ่มนี้เป็ นองค์ความรูท้ เ่ี น้นการฝึกปฏิบตั กิ ารพัฒนาทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้
และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเ้ รียน การนาหลักสูตรไปใช้ตอ้ งให้มคี วามยืดหยุ่น
สนองความต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ (กรมวิชาการ. 2545 ข : 1)
จากการศึกษาปญั หาของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 พบว่า ปญั หาความ
สับสนของผูป้ ฏิบตั ริ ะดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่กาหนดสาระ
การเรียนรูแ้ ละผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังไว้มาก ทาให้เกิดปญั หาเนื้อหาแน่ น การวัดและประเมินผลไม่
สะท้อนมาตรฐาน ส่งผลต่อปญั หาการจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน
รวมทัง้ ปญั หาคุณภาพของผูเ้ รียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ยงั
ไม่เป็นทีน่ ่ าพอใจ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550 : 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 นอกเหนือจากการกาหนดวิสยั ทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรูแ้ ล้ว ยังได้ให้รายละเอียดในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กาหนด
มาตรฐานการเรียนรูเ้ ป็ นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มาตรฐานการเรียนรูร้ ะบุสงิ่ ที่
ผูเ้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ ทีต่ อ้ งการให้เกิดแก่ผเู้ รียน เมือ่ จบ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน นอกจากนัน้ มาตรฐานการเรียนรูย้ งั เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนา
การศึกษาทัง้ ระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจ้ ะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอน
อย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทัง้ เป็นเครือ่ งมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึงการกาหนดตัวชีว้ ดั ระบุสงิ่ ทีผ่ เู้ รียนพึงรูแ้ ละปฏิบตั ไิ ด้ รวมทัง้ คุณลักษณะของผูเ้ รียนในแต่ละ
ระดับชัน้ ซึง่ สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมนาไปใช้ในการ
กาหนดเนื้อหา จัดทาหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญสาหรับการวัดและ
ประเมินผล เพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้ รียน
การจัดการเรียนการสอน ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ และต้องจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนตลอดชีวติ สื่อการเรียนการสอน จึงมีบทบาทสาคัญยิง่ ต่อ การจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ สื่อประเภทเทคโนโลยี สารสนเทศจึงมีบทบาทมากขึน้ นอกจากนี้รฐั บาลได้
เห็นความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสทิ ธิได้รบั การ
พัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกทีท่ าได้เพื่อให้มคี วามรูแ้ ละทักษะ
เพียงพอทีจ่ ะใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ
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กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรูห้ นึ่งตามหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานทีท่ าให้คนพัฒนาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดทีเ่ ป็นเหตุ เป็นผล ความคิด สร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วจิ ารณ์
มีทกั ษะทีส่ าคัญในการค้นคว้าหาความรูม้ คี วามสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจ
โดยใช้ขอ้ มูลหลากหลายและประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ (กรมวิชาการ 2545 ก : 1) ซึง่ มีจดุ ประสงค์
เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเ่ี น้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผูเ้ รียนมีส่วนร่วมใน
การเรียนทุกขัน้ ตอน ผูเ้ รียนจะได้ทากิจกรรมหลากหลาย ทัง้ เป็นกลุ่มและเป็ นรายบุคคลในการสังเกตสิง่
ต่าง ๆ รอบตัว ตัง้ คาถามหรือปญั หาเกีย่ วกับสิง่ ทีจ่ ะศึกษา ได้พฒ
ั นากระบวนการคิดขัน้ สูง มีการคิด
วางแผนและลงมือปฏิบตั ิ การสารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทีห่ ลากหลายจากแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ส่วนที่
เป็นสากลและท้องถิน่ คิดและตัดสินใจเลือกข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ ไปใช้ในการตอบคาถามหรือแก้ปญั หา
ซึง่ จะนาไปสู่องค์ความรู้ แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ แล้วสื่อสารสิง่ ทีเ่ รียนรูห้ รือองค์ความรูใ้ นรูปแบบ
ต่าง ๆ ให้ผอู้ ่นื ได้รบั รูก้ ระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าวจะทาให้ผเู้ รียนสร้างองค์ความรูแ้ ละเกิดการพัฒนาเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรมและค่านิยมทีด่ ตี ่อวิทยาศาสตร์ โดยครูผสู้ อนมีบทบาทในการวางแผนการ
เรียนรู้ กระตุ้นแนะนาช่วยเหลือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ. 2545 ก : 4) ซึง่ สอดคล้องตาม
แนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนมี
ความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษา
ต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนัน้ จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการ
สอนจะต้องเปลีย่ นแปลงไปจากเดิมซึง่ เรียกว่า การปฏิรปู การเรียนรูน้ นเอง
ั่
การทีจ่ ะให้ผเู้ รียนมีการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรูข้ น้ึ ได้เองนัน้ ต้องอาศัยการจัดเตรียมประสบการณ์การเรียนรูด้ ว้ ยการ
วางแผนการสอน ก่อนลงมือปฏิบตั กิ ารสอนทุกครัง้ ซึง่ ครูเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญยิง่ ในการปฏิรปู การเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 : 21 - 22)
สภาพปจั จุบนั ปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชนั ้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 สาระที่ 1 สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ พบว่านักเรียนไม่เข้าใจในเรือ่ งพืช
เช่น การจาแนกพืช ประโยชน์ของพืช หน้าทีแ่ ละส่วนประกอบของพืช เป็นต้น เห็นได้จากการสังเกต
และจากรายงานผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านหัวช้าง ปีการศึกษา 2550 และปีการศึกษา
2551 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ต่ากว่าเกณฑ์
ทีโ่ รงเรียนตัง้ ไว้ แม้ใช้กจิ กรรมการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายวิธ ี ก็ยงั ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ให้ประสบความสาเร็จตามทีต่ อ้ งการได้ ปญั หาทีก่ ล่าวมานี้ถ้า
ไม่ได้รบั การแก้ไขจะทาให้เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษา ผูว้ จิ ยั จึงหาวิธกี ารแก้ไข ถ้าครูจดั การเรียนการ
สอน โดยขาดสื่อและนวัตกรรม ขาดการวางแผนและประเมินผลทีถ่ ูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของ การ
เรียนรู้ ผูเ้ รียนจะเกิดความเบื่อหน่ ายกับวิธกี ารสอนของครู กลายเป็นปญั หาสาคัญทีท่ าให้การจัดการ
เรียนการสอนไม่สมั ฤทธิ ์ผล การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ วิธกี ารหรือแนวทางทีจ่ ะ
แก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ นี้กค็ อื การใช้ส่อื นวัตกรรมโดยการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เป็นสื่อการเรียนการสอน
การใช้บทเรียนสาเร็จรูปในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ ่านมา ได้มผี ทู้ าการวิจยั ค้นคว้า
ถึงผลสัมฤทธิ ์ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างได้ผลและทาให้การเรียนการ
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สอนมีประสิทธิภาพสูงขึน้ ดังที่ มนตรี จันทร์เภา (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาค้นคว้า เรือ่ ง การ
พัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง สัตว์มกี ระดูกสันหลัง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจันทร์ จังหวัดหนองคาย จานวน 30 คน พบว่าบทเรียน
สาเร็จรูป เรือ่ ง สัตว์มกี ระดูกสันหลัง กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ0.63 และประสิทธิภาพ 86.77/87.55 ซึง่ สอดคล้องกับ ยุพวรรณ นามบุญ (2549 :
บทคัดย่อ) ทาการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนโรงเรียนอุบลวิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
จานวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.77 และมีประสิทธิภาพ 87.20/87.05 จากผลการศึกษาดังกล่าว
ชีใ้ ห้เห็นว่าบทเรียนสาเร็จรูปเป็ นเทคโนโลยีทางการศึกษาชนิดหนึ่ง ทีส่ ามารถแก้ปญั หาจากการเรียนการ
สอน ทีย่ ดึ ตนเองเป็ นศูนย์กลางของครู ปญั หาการขาดการใช้ส่อื นวัตกรรมของครูและปญั หาการเบื่อหน่าย
การเรียนของผูเ้ รียนกับกิจกรรม การเรียนซ้าซาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ การใช้บทเรียนสาเร็จรูปเป็ นกิจกรรม
ทีส่ นับสนุนการจัดการเรียนรูท้ ย่ี ดึ ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางเพราะเป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตนเอง
ตามศักยภาพและศึกษาความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างแท้จริงแทนทีจ่ ะคอยรอรับการป้อนความรูจ้ ากผูส้ อนแต่
ฝา่ ยเดียวและบทเรียนสาเร็จรูป ทาให้ผเู้ รียนได้รบั การกระตุน้ ให้เกิดกาลังใจ เรียนไปตามลาดับความยาก
ง่ายและทราบคาตอบทีท่ าไปส่งผลให้ผลการเรียนสูงขึน้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2537 : 83)
ด้วยเหตุน้ผี วู้ จิ ยั จึงได้ดาเนินการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้ง่ายต่อการ
ทาความเข้าใจ โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป ซึง่ ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีผ่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้
ด้วยตนเองตามความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน จากสิง่ ทีผ่ เู้ รียนสามารถตอบสนองได้ถูกต้อง ทา
ให้ผเู้ รียนเป็นศูนย์กลางในการจัดสภาพ การเรียนให้ผเู้ รียนได้บรรลุตามจุดมุง่ หมายทีว่ างไว้ เพื่อให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ ์ได้ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรและเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปทีส่ ร้างขึน้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป
เรือ่ ง ชีวติ พืช ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนสาเร็จรูป
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สมมติ ฐานการวิ จยั
1. บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืชชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จานวน 14 คน ซึง่ เป็นห้องเรียน ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้รบั
มอบหมายให้เป็ นผูส้ อน และภายในห้องเรียนมีนกั เรียนทุกระดับสติปญั ญา
2. ตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั
2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
2.2 ตัวแปรตาม คือ บทเรียนสาเร็จรูปทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ดัชนีประสิทธิผลและความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนสาเร็จรูป
3. เนื้ อหาที่นามาสร้างบทเรียนสาเร็จรูป คือ เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
เรือ่ ง ชีวติ พืช ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึง่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 ตอน คือ
3.1 ส่วนประกอบของพืช
3.2 เมล็ดพืชน่ารูจ้ กั
3.3 การเจริญเติบโตของพืช
3.4 การตอบสนองต่อสิง่ เร้าของพืช
3.5 การจัดกลุ่มพืช
3.6 ประโยชน์ของพืช
3.7 ดินและส่วนประกอบของดิน
3.8 ดินและการใช้ประโยชน์จากดิน
4. ระยะเวลาและสถานที่วิจยั โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาเภอกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มหาสารคาม เขต 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ม ี 5 ชนิด คือ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
2 จานวน 8 แผน และแบบทดสอบย่อยท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8 ชุด ชุดละ 10 ข้อ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้
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2. บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง ชีวติ พืช ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ จานวน 8 เล่ม ใช้เวลาสอน เล่มละ 2 ชัวโมง
่ เวลาเรียนทัง้ หมด 16 ชัวโมง
่ โดยมี
เนื้อหา ดังนี้
เล่มที่ 1 เรือ่ ง ส่วนประกอบของพืช
เล่มที่ 2 เรือ่ ง เมล็ดพืชน่ารูจ้ กั
เล่มที่ 3 เรือ่ ง การเจริญเติบโตของพืช
เล่มที่ 4 เรือ่ ง การตอบสนองต่อสิง่ เร้าของพืช
เล่มที่ 5 เรือ่ ง การจัดกลุ่มพืช
เล่มที่ 6 เรือ่ ง ประโยชน์ของดิน
เล่มที่ 7 เรือ่ ง ดินและส่วนประกอบของดิน
เล่มที่ 8 เรือ่ ง ดินและการใช้ประโยชน์จากดิน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีน่ กั เรียนมีต่อบทเรียนสาเร็จรูป โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้
และบทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง เรือ่ ง ชีวติ พืช ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 30 ข้อ
ซึง่ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ จานวน 20 ข้อ 1 ฉบับ
5. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง สาหรับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ทาการทดลองกับนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวช้าง อาเภอกุดรัง
จังหวัดมหาสารคาม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โดยใช้รปู แบบ One Group
Pre test – Post test โดยมีขนั ้ ตอน ดังนี้
1. การทดสอบก่อนเรียน (Pre test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรือ่ ง ชีวติ พืช จานวน 30 ข้อ และตรวจบันทึกคะแนนไว้
2. ผูว้ จิ ยั ให้คาชีแ้ จงกับนักเรียนเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ จิ กรรม และอธิบายวิธ ี
การศึกษาจากบทเรียนสาเร็จรูป เพื่อให้นกั เรียนมีความเข้าใจและพร้อมทีจ่ ะศึกษาบทเรียนให้นกั เรียน
ศึกษาบทเรียนสาเร็จรูปไปทีละกรอบ เริม่ ต้นจากกรอบแรกไปถึงกรอบสุดท้ายเมือ่ ศึกษาจบในแต่ละเล่ม
ให้ทาแบบทดสอบย่อยของแต่ละเล่ม ตรวจบันทึกคะแนนไว้ให้ครบทัง้ 8 เล่ม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้
4. การทดสอบหลังเรียน (Post test) จะทาการทดสอบแบบทดสอบเมือ่ สิน้ สุดการเรียน
ด้วยการใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน
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5. นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง ชีวติ พืช ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาผลการใช้บทเรียนสาเร็จรูป จากการทดลองมาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของบทเรียนสาเร็จรูปของ
กู๊ดแมน เฟรทเชอร์ และสไนเดอร์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2546 : 170-171)
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้
t – test(dependent)
4. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปโดยใช้ค่าสถิติ
พืน้ ฐาน คือค่าเฉลีย่ ( X ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน S.D
สรุปผลการวิ จยั
ผลจากการดาเนินการวิจยั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืชกลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าเท่ากับ 86.25/89.76 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. ค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) ของนักเรียนทีเ่ รียนจาก บทเรียน
สาเร็จรูป ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.59 แสดงว่า ผูเ้ รียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ หลังจากเรียน
บทเรียนสาเร็จรูป ร้อยละ 59
3. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าเท่ากับ 89.76 ซึง่
สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ในครัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลทีส่ าคัญคือ
1. จากการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ขัน้ ทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout)
ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 86.25/89.76 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้ และเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็น
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ว่าบทเรียนสาเร็จรูปนอกจากมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้วยังมีค่าประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ทก่ี าหนดไว้อกี ด้วยเช่นกัน ซึง่ หมายความว่า บทเรียนสาเร็จรูปสามารถช่วยให้ผเู้ รียนเกิดผล
สัมฤทธิ ์จากกระบวนการเรียนรูเ้ ฉลีย่ ร้อยละ 89.76 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ เนื่องจากการทาแบบฝึกหัดใน
แต่ละหน่วยจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนทีต่ งั ้ ไว้ หากว่าไม่ผ่านจะต้องศึกษาเนื้อหาและทาแบบฝึกหัดใหม่
อีกครัง้ หรือจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ จึงทาแบบทดสอบย่อยหลังเรียนแต่ละชุดเพื่อสะสมคะแนน แล้วจึง
ศึกษาเนื้อหาในชุดต่อไปได้ ทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูท้ ส่ี งู และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ หรือ
ประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป ในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางการเรียนหลังจากเรียนด้วย
บทเรียนสาเร็จรูปร้อยละ 59 แสดงว่าบทเรียนสาเร็จรูปทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
สอดคล้องกับงานวิจยั ของกมลทิพย์ ดอกอินทร์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ เรือ่ ง โรคเอดส์ มีประสิทธิภาพ 91.00/90.87 สอดคล้องกับศิรวิ รรณ
วรรณสุทธิ ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง เรือ่ ง แรง กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชวี ติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 84.25/83.00 สอดคล้องกับจินตนา ดอกพุฒ
(2546 : 47) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนโปรแกรม เรือ่ ง เลขยกกาลัง สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพ 90.60/84.72 สอดคล้องกับทิชากร พรมศิรเิ ดช (2547 : บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งความร้อนและสสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 92.60/85.60 สอดคล้องกับกรรณิกา นาคคา (2547 : บทคัดย่อ)
ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ ของเซลล์พชื
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ 84.07/91.67 สอดคล้องกับ นฤมล
ธรรมปรีชา (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง
ประวัตศิ าสตร์สมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
มีประสิทธิภาพ 85.95/82.50 สอดคล้องกับวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า
บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 85.91/81.17 สอดคล้องกับสุพตั ร ใจกล้า (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั
พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ และบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 89.93/84.06 สอดคล้องกับวนิดา สาลี (2550 : บทคัดย่อ) ได้
วิจยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ 84.07/86.00 สอดคล้องกับไพบูลย์ สีระบุตร (2551 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียน
สาเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.55 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80 สอดคล้องกับไพรวรรณ
ธรรมะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับศิรนิ ทิพย์ กริมเขียว (2549 :
บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง น้า ฟ้าและดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 91.40/87.18 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ สอดคล้องกับวรา
ภรณ์ สุราวุธ (2549 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
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จักรวาลและอวกาศ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 92.78/90.45 ตามเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้
90/90
2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.59 หมายความว่าหลังเรียนด้วยบทเรียน
สาเร็จรูปนักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 59 เพราะบทเรียนสาเร็จรูปเป็ นสื่อการเรียนรูท้ ย่ี ดื หยุ่น
ได้ดี ทัง้ รูปแบบและเนื้อหา กระตุน้ ผูเ้ รียนให้มคี วามสนใจในการเรียนเพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ครูยงั ประหยัดเวลา
ในการสอนสามารถนาเวลาทีเ่ หลือไปช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ รียนไม่ทนั เพื่อน และบทเรียนสาเร็จรูปยัง
สามารถนามาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ตลอดเวลาตามความต้องการ และสามารถทาให้คะแนนเพิม่ ขึน้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรวิ รรณ วรรณสุทธิ ์ (2545 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปแบบ
เส้นตรง เรือ่ ง แรง กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ
0.77 แสดงว่า ผูเ้ รียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 77.00 สอดคล้องกับทิชากร พรมศิรเิ ดช (2547 : บทคัดย่อ)
ทาการศึกษาพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ความร้อนและสสาร กลุ่ม
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7841 หมายความว่า
ผูเ้ รียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.41 สอดคล้องกับกรรณิกา นาคคา (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า
บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรือ่ ง โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์พชื สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .90 สอดคล้องกับนฤมล ธรรมปรีชา
(2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์
สมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ .7236 หมายความว่าผูเ้ รียน มีความสามารถในการเรียนรูเ้ พิม่ ขึ้น 72.36 สอดคล้อง
กับวิภาพรรณ โสตถิอนันต์ (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผล 0.73 สอดคล้องกับสุพตั ร ใจกล้า (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้
และบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.66 แสดงว่าผูเ้ รียน มีความสามารถในการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 66 สอดคล้องกับ
วนิดา สาลี (2550 : บทคัดย่อ) วิจยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
สิง่ มีชวี ติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปมีค่า
เท่ากับ 0.65 สอดคล้องกับไพบูลย์ สีระบุตร (2551 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา
ศีลธรรม จริยธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ 0.8214 การทดลองด้วยบทเรียนสาเร็จรูปที่
พัฒนาขึน้ นักเรียนมีความรูเ้ พิม่ มากขึน้ ร้อยละ 82.14 สอดคล้องกับไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคัดย่อ)
ได้วจิ ยั พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีค่า
เท่ากับ 0.7521 แสดงว่านักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 75.21
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01 โดยหลังการใช้บทเรียนสาเร็จรูปนักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่าก่อนการใช้
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บทเรียน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 คิดเป็นค่าเฉลีย่ ร้อยละ 89.76 ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจ
เนื่องมาจากบทเรียนสาเร็จรูปเหมาะสาหรับการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เพราะการโต้ตอบกับนักเรียนได้
อย่างรวดเร็ว ผูเ้ รียนไม่สามารถแอบดูคาตอบหรือคาเฉลยได้จนกว่าผูเ้ รียนจะปฏิบตั กิ จิ กรรมสาเร็จและ
บทเรียนยังให้ขอ้ มูลย้อนกลับ (Feedback) ทาให้ผเู้ รียนทราบผลการเรียนทันที ผูเ้ รียนสามารถพัฒนา
ตนเองให้มมี าตรฐานสูงขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของจิรารัตน์ ธีรเวทย์ (2542 : 5) ทีว่ ่าบทเรียน
สาเร็จรูปเป็นบทเรียนทีส่ ร้างขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง บทเรียนมีการแบ่งเนื้อหาวิชา
ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียกว่ากรอบ โดยเรียง ลาดับจากสิง่ ทีง่ า่ ยไปหาสิง่ ทีย่ ากขึน้ อย่างต่อเนื่อง สมชาย
คาเรียง (2540 : 7) บทเรียนสาเร็จรูปเป็ นบทเรียนทีจ่ ดั ลาดับขัน้ ต่อเนื่องกันไปเรือ่ ย ๆ โดยการตัง้ ปญั หา
และชีช้ ่องทางให้ผเู้ รียนตอบและทราบผลได้ทนั ทีว่าถูกหรือผิด ผูเ้ รียนสามารถเรียนได้อย่างมีอสิ ระตาม
ความสามารถของตนเองจนจบเนื้อหาวิชา และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรวิ รรณ วรรณสุทธิ ์ (2545 :
บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปแบบเส้นตรง เรือ่ ง แรง กลุ่มสร้างเสริม
ประสบการณ์ชวี ติ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนตามปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 สอดคล้องกับวิเลิศ สาระภักดี (2547 : 108) ได้วจิ ยั เพื่อพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง การ
คูณและการหาร ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับศิรนิ ทิพย์ กริมเขียว (2549 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า นักเรียนที่
ได้รบั การสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง น้า ฟ้าและดวงดาว กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ
วราภรณ์ สุราวุธ (2549 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วย
บทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง จักรวาลและอวกาศ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับวนิดา สาลี (2550 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยบทเรียน
สาเร็จรูปสูงกว่าร้อยละ 80 สอดคล้องกับไพบูลย์ สีระบุตร (2551 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้
วิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ ง สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อบทเรียนสาเร็จรูป หลังจากการเรียน
ด้วยบทเรียนสาเร็จรูป เรือ่ งชีวติ พืช พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด เมือ่
นาไปเทียบกับเกณฑ์ของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 102-103) ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะว่าบทเรียนสาเร็จรูป
เรือ่ งชีวติ พืชนี้ช่วยทาให้ผลการเรียนรูข้ องนักเรียนสูงขึน้ มีความ ก้าวหน้าและมีพฒ
ั นาการทางการเรียน
สาระวิทยาศาสตร์เพิม่ ขึน้ กว่าเดิมโดยสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างบทเรียน
สาเร็จรูปโดยอาศัยหลักการใช้สงิ่ เร้าเพื่อให้เกิดการตอบสนอง มีการเสริมแรงในขณะเรียน การนาเสนอ
เนื้อหาจะเป็นรูปภาพ ภาพการ์ตูนทีเ่ กีย่ วกับเนื้อหา มีสสี วยงาม อีกทัง้ ผูเ้ รียนสามารถทราบผล
ความก้าวหน้าของตนเองทันทีเมือ่ ตอบเสร็จ (Feedback) เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูถ้ งึ ความสามารถของ
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ตัวเองและการแก้ไขข้อบกพร่องประกอบกับการอ่านบ่อย ๆ ทาให้เกิดทักษะการจา และตอบคาถามได้
ถูกต้อง สอดคล้องกับแนวคิดของจิรารัตน์ ธีรเวทย์ (2542 : 5) ทีว่ ่าบทเรียนสาเร็จรูปเป็นบทเรียนที่
สร้างขึน้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง แต่ละกรอบจะมีองค์ประกอบได้แก่ เนื้อหา ความรู้ คาถาม
คาตอบ และการเสริมแรง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของกรรณิกา นาคคา (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพ
การ์ตูน เรือ่ ง โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์พชื สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยชอบอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับนฤมล ธรรมปรีชา (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป เรื่อง ประวัตศิ าสตร์สมัยอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม โดยรวมเป็นรายด้านและรายข้ออยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด สอดคล้องกับวิภาพรรณ โสตถิอนันต์
(2547 : บทคัดย่อ) วิจยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปประกอบภาพ
การ์ตูน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร์สุโขทัย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 อยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ุด สอดคล้องกับไพรวรรณ ธรรมะ (2551 : บทคัดย่อ) วิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
สาเร็จรูป เรือ่ ง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว มีความพึงพอใจต่อการเรียนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนสาเร็จรูปให้มีประสิ ทธิ ภาพและการนาไปใช้
ต้องคานึ งถึงสิ่ งต่อไปนี้
1.1 การสร้างบทเรียนสาเร็จรูป ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผูส้ อนและผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่น
นักเทคโนโลยีการศึกษา นักวัดผลประเมินผลการศึกษาเพื่อหล่อหลอมแนวความคิด และนามาพัฒนา
บทเรียนสาเร็จรูปให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด
1.2 การสร้างบทเรียนสาเร็จรูปควรเน้นการให้ความสาคัญของภาพ สีตวั อักษร ทีส่ ามารถ
สื่อสารให้ผเู้ รียนเข้าใจง่าย และเร้าความสนใจ
1.3 จากผลการวิจยั พบว่า บทเรียนสาเร็จรูปทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาขึน้ มานี้ม ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทีไ่ ด้กาหนดไว้ ดังนัน้ ครูผสู้ อนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องควรนาบทเรียน
สาเร็จรูปไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ในโรงเรียนอื่นให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
1.4 จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูปอยู่
ในระดับมากทีส่ ุด ดังนัน้ เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรูท้ ถ่ี ูกต้องและเหมาะสมให้กบั
นักเรียนครูผสู้ อนควรทาการเพิม่ กรอบแบบฝึกหัดให้นกั เรียนได้มกี ารปฏิบตั ใิ ห้มจี านวนมากหลากหลาย
ยิง่ ขึน้ ไปกว่าเดิม
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ เรือ่ งชีวติ พืช ในระดับชัน้ อื่นโดยใช้ส่อื และ
นวัตกรรมอื่น เช่น ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน (Computer Assisted Learning : CAL) ซึง่ มี
คุณสมบัตเิ ป็นมัลติมเี ดีย (Multimedia) คือ มีเนื้อหาทีน่ าเสนอในรูปตัวอักษร ภาพ สีและเสียง รวมทัง้
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การเคลื่อนไหว ซึง่ สามารถสื่อความหมายได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจได้ง่าย และให้ความตื่นเต้นเร้าใจ
ตลอดเวลา
2.2 ควรมีการวิจยั และพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป สาระการเรียนวิทยาศาสตร์ ในเรือ่ งอื่นๆ
และนาไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนกับนักเรียนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ เช่น เด็กทีม่ สี มาธิสนั ้
เพื่อให้สามารถนาไปใช้เรียนรูท้ บ่ี า้ นได้ เป็นต้น
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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบแผนผสานวิธ ี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มเป้าหมายเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3/3 ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ วีดที ศั น์บนั ทึก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสามเส้าด้านวิธ ี
รวบรวมข้อมูล สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
1.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า
วงจรที่ 1 เวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับกิจกรรม
พบว่า มีนกั เรียนส่วนหนึ่งทีม่ คี ะแนนจากใบงานในวงจรที่ 1 ยังไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ ปรับแก้ปญั หา
ในวงจรที่ 1 โดยปรับลดใบกิจกรรมลงเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา
วงจรที่ 2 นักเรียนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสมบัตกิ ารไม่เท่ากับของการบวก
และการคูณ ทาใบงานไม่เรียบร้อย ปรับแก้ปญั หาในวงจรที่ 2 โดยให้คาปรึกษาแนะนาเป็ นรายบุคคล
ทาให้นกั เรียนทาใบงานเสร็จทันกาหนดเวลา มีคะแนนผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
1

นิสติ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
ค.ด. (วิจยั และประเมินผลการศึกษา) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม
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วงจรที่ 3 ในการแก้โจทย์ปญั หา พบว่า นักเรียนบางส่วนไม่รว่ มกันวิเคราะห์โจทย์
ทาใบงานไม่ได้ ปรับแก้ปญั หาในวงจรที่ 2 โดยครูยา้ ถึงขัน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หา ตัง้ คาถามทีละคน
ให้นกั เรียนได้กระตุน้ ตัวเองตลอดเวลา ช่วยให้นกั เรียนมีความเข้าใจ สามารถทาใบงานเสร็จทันเวลา
และถูกต้อง
วงจรที่ 4 นักเรียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทางานกลุ่มในกระบวนการของ
ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ได้ด ี มีการปรึกษา และช่วยเหลือกันภายในกลุ่มได้ดี มีบรรยากาศ
ในการเรียนทีส่ นุกสนาน กล้าแสดงออกในการทากิจกรรมหน้าชัน้ เรียน มีปฏิสมั พันธ์กบั ครูผสู้ อนเป็ น
อย่างดี ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มตนเองและในห้องเรียน ส่งผลให้คะแนนในการทาใบ
งาน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร และแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ
1.2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ
90.07/84.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
พบว่า นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา มีความสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย
การตีความหมาย มีความสามารถในการแปลประโยคภาษาให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ และการแก้โจทย์
ปญั หาได้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
ทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.55, S.D. = 0.76 )
โดยสรุป วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ พัฒนาความสามารถในการแก้ปญั หาของนักเรียนได้
โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นนักเรียนให้ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั
แก้ปญั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะและค่านิยมทีด่ งี าม และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมี
ความสุข
คาสาคัญ : การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร, ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์, 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
บทนา
การศึกษาเป็ นกระบวนการทีช่ ่วยพัฒนาคนให้มคี ุณภาพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ม ี
คุณภาพจึงเป็ นเรือ่ งทีม่ คี วามจาเป็ นอย่างยิง่ โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นตัวคนให้ได้รบั การ
พัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็ นคนทีร่ จู้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปญั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรู้
ด้วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิยมทีด่ งี ามเพื่อการดาเนินชีวติ สามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ กั พึง่ ตนเอง และสามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่
พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึง่ เป็ นกาลังของชาติให้เป็ นมนุษย์ทม่ี คี วามสมดุลทัง้ ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มี
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จิตสานึก ในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิ
่
ปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข มีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ทีจ่ าเป็ นต่อการศึกษาต่อการ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุง่ เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญบนพืน้ ฐานความเชื่อว่า ทุกคน
สามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เป็นกลุ่มหนึ่งใน 8
กลุ่มสาระทีเ่ ป็ นสาระการเรียนรูพ้ น้ื ฐานสาคัญทีผ่ เู้ รียนทุกคนต้องเรียนรู้ (กรมวิชาการ. 2545 : 1-5)
โดยกาหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เป็นการศึกษาเพื่อปวงชนทีเ่ ปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคน
ได้เรียนรูค้ ณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง และตลอดชีวติ ตามศักยภาพ ทัง้ นี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผูท้ ม่ี คี วามรู้
ความ สามารถทางคณิตศาสตร์ทพ่ี อเพียง สามารถนาความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ี
จาเป็ นไปพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ สามารถนาไปเป็นเครือ่ งมือในการเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ และ
เป็นพืน้ ฐานสาหรับการศึกษาต่อ โดยจัดสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนทุกคนทุกช่วงชัน้
ไว้ 6 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ จานวนและการดาเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์
ข้อมูลและความน่าจะเป็น ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาหรับผูท้ ม่ี คี วามสามารถทาง
คณิตศาสตร์สงู และต้องการเรียนคณิตศาสตร์มากขึน้ โรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมการเรียนการสอน
ให้แก่ผเู้ รียนเพิม่ เติมได้ตามความถนัดและความสนใจ ทัง้ นี้เพื่อให้ผเู้ รียนมีความรูท้ างคณิตศาสตร์ท่ี
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และเนื่องจาก ธรรมชาติวชิ าคณิตศาสตร์มลี กั ษณะเป็นนามธรรม มี
โครงสร้างทีป่ ระกอบด้วยคานิยาม บทนิยาม สัจพจน์ ทีเ่ ป็นข้อตกลงเบือ้ งต้น จากนัน้ จึงเป็ นการให้
เหตุผลทีส่ มเหตุสมผล สร้างทฤษฎีบทต่าง ๆ ขึน้ และนาไปใช้อย่างเป็ นระบบ คณิตศาสตร์มคี วาม
เทีย่ งตรงคงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผนเป็ นเหตุเป็นผล มีความสมบูรณ์ในตัวเอง (กรมวิชาการ.
2545 : 1-6) ดังนัน้ ครูผสู้ อนจึงต้องพยายามศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับวิธสี อนต่าง ๆ และเลือกวิธสี อนมา
ใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและสภาพแวดล้อม เพื่อจะได้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดขี น้ึ ความรูข้ อง
ครูทจ่ี ะนาไปใช้สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นเรือ่ งสาคัญยิง่ ครูทม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึง้
กว้างขวาง ย่อมจะมองเห็นปญั หาและวิธที จ่ี ะจัดกิจกรรมตลอดทัง้ ความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้
อย่างแน่ นอนชัดเจน ซึง่ เป็ นส่วนทีช่ ่วยให้ครูผสู้ อนเกิดความคิดทีจ่ ะค้นหาวิธสี อนแบบต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 38) การทีจ่ ะให้ผเู้ รียนมี
คุณภาพและเกิดคุณลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยปจั จัยหลายประการ ทีส่ าคัญ คือ การจัดการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวคิดพืน้ ฐานของการจัดการเรียนการสอนทีย่ ดึ
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ คือ การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้คดิ และแก้ปญั หาด้วยตนเอง ได้ศกึ ษาค้นคว้าอิสระ
จากสื่อและเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยอิสระ ผูส้ อนมีส่วนช่วยในการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม ผูส้ อนทา
หน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้คาแนะนา อานวยความสะดวกตลอดจนชีแ้ นะในข้อบกพร่องของผูเ้ รียน (กรม
วิชาการ. 2545 : 188)
แต่ในปจั จุบนั การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ยงั ไม่บรรลุผลตามความมุง่ หมายของหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ซึง่ สามารถสังเกตจากตัวชีว้ ดั หนึ่ง คือผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึง่ พบว่าผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่า (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2552 :
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18) สาหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการประเมินของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
พบว่า จากการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียนมีความรูแ้ ละ
ทักษะทีจ่ าเป็ นตามหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 26.04 ซึง่ อยูใ่ นระดับ
คุณภาพปรับปรุง (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2552 : 18) และต่ากว่า
ค่าเฉลีย่ รวม เรือ่ ง อสมการ เป็นเนื้อหาทีน่ กั เรียนจะต้องนาความรูเ้ ป็ นพืน้ ฐานในการศึกษาต่อ
ระดับชัน้ ต่อไปนัน้ เช่น ในเรื่องฟงั ก์ชนั เซต ตรรกศาสตร์ เมตริกซ์ เป็นต้น พบว่า มีจดุ ประสงค์การ
เรียนรูท้ น่ี กั เรียนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดมากกว่าหน่วยการเรียนรูอ้ ่นื ปจั จัยทีท่ าให้นกั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุอาจเนื่องมาจากผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่
ประสบผลสาเร็จเท่าทีค่ วร เพราะครูผสู้ อนมักจะสอนด้วยวิธกี ารสอนทีไ่ ม่มคี วามหลากหลายยึดตัวเอง
เป็นสาคัญ ผูเ้ รียนไม่แสดงออกเท่าทีค่ วร หรืออาจเป็ นเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีเ่ ป็นนามธรรม
เนื้อหาบางเรือ่ งยากเกินทีจ่ ะอธิบายให้เข้าใจได้งา่ ย (ภาวิณี คาชารี. 2550 : 2)
สรุปได้ว่า องค์ประกอบทีจ่ าเป็ นในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ควรจะได้รบั การ
ฝึกฝนให้มคี วามรูพ้ น้ื ฐาน ได้แก่ ความรูเ้ กีย่ วกับเนื้อหา ความเข้าใจ มโนมติและทักษะในเนื้อหาที่
เกีย่ วข้องกับปญั หานัน้ ๆ ความสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย การตีความหมาย และขยาย
ความหมาย ความสามารถในการวิเคราะห์ใหม่และความเกีย่ วข้องของมูลเดิมทีม่ อี ยูก่ บั ประสบการณ์เดิม
ความสามารถในการแปลประโยคภาษาให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ หรือรูปภาพได้ถูกต้อง ความสามารถ
ในการจัดระบบข้อมูล ลาดับขัน้ ตอน วิเคราะห์หารูปแบบแล้วหาข้อสรุป มีความใฝใ่ จใคร่รู้ กระตือรือร้น
อยากรูอ้ ยากเห็นมีความศรัทธา มีกาลังใจและความอดทนในการคิดแก้ปญั หา ลักษณะของนักแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์ทด่ี ี
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ด้วยวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา เข้ามาช่วยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ม ี
ความเหมาะสมต่อการนาไปใช้ในสภาพการเรียนการสอนจริงให้เกิดผลตามจุดมุง่ หมายทีก่ าหนดไว้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. เพื่อศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
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ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ภาคเรียนที่ 1/2554 โรงเรียน
บรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26 จานวน 40 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 ตัวแปรอิ สระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่
2.2.1 ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
2.2.2 ความพึงพอใจในการเรียนคณิตศาสตร์
3. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิ จยั เป็นเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน รหัสวิชา ค 23101 เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 จากหนังสือ
เรียนคณิตศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
4. ระยะเวลาในการทดลอง การทดลองดาเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
5. สถานที่ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
6. รูปแบบ เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ครูได้แนวทางการสอนเพื่อให้นกั เรียนได้สร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง มีทกั ษะ/กระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ มีความคิดรวบยอด เผชิญสถานการณ์ปญั หาและแก้ปญั หาได้ดว้ ยตนเอง มีความ
รับผิดชอบ มีเหตุผล ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มีความเชื่อมันในตนเอง
่
กล้าแสดงออก เจตคติท่ี
ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. ครูได้มกี ารพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์หรือ
ปรับใช้กบั วิชาอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
กลุ่มเป้ าหมายในการวิ จยั
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรียนที่ 1/2554
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม จานวน 40 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่
1.1 แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ จานวน 12 แผน ๆ ละ 1 ชัวโมง
่
รวม 12 ชัวโมง
่
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่
2.1 วีดที ศั น์บนั ทึกการสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้
2.2 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
3.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน เป็ นแบบประมาณค่า
การสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ ใช้ในการทดลองปฏิ บตั ิ ได้แก่
1.1 แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 เรือ่ ง อสมการ
1.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
1.1.2 วิเคราะห์หลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง สาระการเรียนรู้
รายวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2
1.1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ สาระสาคัญ และจุดประสงค์การ
เรียนรู้
1.1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ วิชาคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
1.1.5 นาแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ชนั ้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง อสมการ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องกับสาระสาคัญ ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง
จุดประสงค์การเรียนรู้ นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญจานวน
5 ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและพิจารณา ประเมินโดยใช้แบบประเมินชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
1.1.6 นาผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญมาหาค่าเฉลีย่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัง้ แต่
3.51 ถึง 5.00 ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม ผลการประเมินปรากฏว่าระดับคุณภาพความเหมาะสมอยู่
ระหว่าง 4.20 ถึง 4.80 มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.54 ซึง่ มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
1.1.7 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ป่ี รับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมด้านสาระสาคัญ จุดประสงค์
การเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านการ
วัดผลประเมินผล มาใช้สอนกับกลุ่มเป้าหมาย
1.1.8 สะท้อนผลการปฏิบตั แิ ต่ละวงจรและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้
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2. เครื่องมือที่ ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิ บตั ิ ได้แก่
2.1 แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก วงจรละ 12 ข้อ
ได้ดาเนินการสร้างตามลาดับขัน้ ตอนต่อไปนี้
2.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ คู่มอื ครู การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์การสร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ และวิธกี ารสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ
2.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรือ่ ง อสมการ กาหนดความสาคัญของ
จุดประสงค์เพื่อกาหนดอัตราส่วนข้อสอบตามความเหมาะสมและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 4 วงจร ๆ ละ 10 ข้อ
ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
2.1.3 นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ ความเหมาะสมของคาถามและตัวเลือก
2.1.4 นาผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญหาค่าความเทีย่ งตรง (IOC) โดยพิจารณาค่า
ความเทีย่ งตรง (IOC) ถ้าได้ค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่ 0.5 ถึง 1.0 ข้อสอบนัน้ ใช้ได้
2.1.5 นาแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
เรือ่ ง อสมการ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ นาไปใช้ 30 ข้อ โดย
ดาเนินการสร้างตามลาดับขัน้ ตอน ต่อไปนี้
3.1.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร ได้แก่ คู่มอื ครู การวัดผลประเมินผลคณิตศาสตร์การสร้าง
ตารางวิเคราะห์หลักสูตร เทคนิคการเขียนข้อสอบ และวิธกี ารสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ
3.1.2 วิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรือ่ ง อสมการ กาหนดความสาคัญของ
จุดประสงค์เพื่อกาหนดอัตราส่วนข้อสอบตามความเหมาะสมและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้
3.1.3 นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อคณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ ความเหมาะสมของเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบ ความเหมาะสมของคาถามและตัวเลือก
3.1.4 นาผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญหาค่าความเทีย่ งตรง (IOC) โดยพิจารณาค่า
ความเทีย่ งตรง (IOC) ถ้าได้ค่าเฉลีย่ ตัง้ แต่ 0.5 ถึง 1.0 ข้อสอบนัน้ ใช้ได้
ผลการพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบ ได้แบบทดสอบทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ 30 ข้อ มีค่าความ
สอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.6 ถึง 1.0
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3.1.5 นาแบบทดสอบไปใช้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
จานวน 30 คน ทีผ่ ่านการเรียนรูเ้ นื้อหา เรือ่ ง อสมการ มาแล้ว
3.1.6 นาแบบทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อคานวณหาความยากง่าย (P) และค่า
อานาจจาแนก (r) ของข้อสอบทัง้ ฉบับโดยใช้สตู ร (KR-20) ตามวิธขี อง คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson approachs) ถ้าได้ค่าความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20 – 0.80 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 –
1.00 จะคัดเลือกไว้ใช้ พบว่ามีค่าความยากง่าย ตัง้ แต่ 0.25 – 0.8 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.29 –
0.85 ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.81
3.1.7 นาแบบทดสอบไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย
3.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน ได้ดาเนินการสร้างตามลาดับขัน้ ตอน
ต่อไปนี้
3.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการ
กาหนดขอบข่ายข้อคาถามของแบบวัดความพึงพอใจ
3.2.2 สร้างแบบวัดความพึงพอใจ เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจานวน
20 ข้อ นามาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การแปลความของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ ของ
(สัมพันธ์ พันธุพ์ ฤกษ์. 2542 : 78)
3.2.3 นาแบบวัดความพึงพอใจทีส่ ร้างขึน้ เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ความชัดเจนของภาษาและความคลอบ
คลุมของข้อคาถาม
3.2.4 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยใช้สตู ร IOC เลือกข้อคาถามทีม่ คี ่า IOC
ระหว่าง 0.50 ถึง 1.00 เป็ นข้อคาถามทีอ่ ยูใ่ นเกณฑ์ทใ่ี ช้ได้
ผลการพิจารณาความสอดคล้องของข้อคาถาม พบว่า ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่
0.53 ถึง 0.88
3.2.5 นาแบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จานวน 30 คน ทีผ่ ่านการเรียนรูเ้ นื้อหา เรือ่ ง อสมการ
มาแล้ว
3.2.6 หาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจเป็ นรายข้อ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) คัดเลือกไว้ใช้ 15 ข้อ ทีม่ คี ่า
อานาจจาแนกระหว่าง 0.27 ถึง 0.77
3.2.7 นาข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนกอยูใ่ นเกณฑ์มาหาค่าความเชื่อมันของแบบวั
่
ดทัง้ ฉบับ
ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.71
3.2.8 จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ทีผ่ ่านการตรวจสอบ
คุณภาพแล้วเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้แบบแผนผสานวิธ ี ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึง่ ดาเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมายได้มาจากการเลือกแบบแจะจง
เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สังกัด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึง่ ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ตามวงจร
ปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ วางแผน (Plan)
1.1 สารวจปญั หาสาคัญทีต่ ้องการให้มกี ารแก้ไขโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้แก่ ผูว้ จิ ยั ครูผสู้ อน
นักเรียน และผูบ้ ริหาร ปรึกษาหารือร่วมกัน โดยใช้วธิ กี ารหาแนวคิดทีเ่ กี่ยวข้องกับปญั หา
1.2 ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
1.3 ศึกษาและสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย
1.3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรือ่ ง อสมการ
1.3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่ วีดที ศั น์บนั ทึกการสังเกต
พฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร
1.3.3 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน
คณิตศาสตร์
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ การ (Act)
เป็นการนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ม่ี คี ุณภาพ มาดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูก้ บั
กลุ่มเป้าหมายกาหนดเป็ นวงจรปฏิบตั ิ ตามแผนการจัดการเรียนรูข้ องแต่ละวงจรทีก่ าหนดไว้
3. ขัน้ สังเกตการณ์ (Observe)
เป็นการสังเกตการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ สังเกตกระบวนการของการปฏิบตั กิ าร และ
ผลของการปฏิบตั กิ าร (โดยใช้เทคนิคการรวบรวมข้อมูล ได้แก่
3.1 วีดที ศั น์การสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ บันทึกเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
ระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเทปบันทึกพฤติกรรมตามทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.2 ทดสอบย่อย เมือ่ สิน้ สุดแต่ละวงจร
4. ขัน้ สะท้อนการปฏิ บตั ิ (Reflect)
เป็นการประเมินหรือตรวจสอบกระบวนการ ปญั หา อุปสรรค ทีไ่ ด้จากขัน้ สังเกตการณ์
โดยการวิเคราะห์ ประเมิน อภิปราย สรุปผล และเสนอแนะการจัดกิจกรรมในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้
และวงจรปฏิบตั แิ ต่ละวงจรจากเทปวีดที ศั น์บนั ทึก เพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละวาง
แผนการปฏิบตั กิ ารวงจรต่อไป แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนและแบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนต่อการเรียน
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างดาเนินการปฏิบตั กิ ารวิจยั
และหลังจากสิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดงั นี้
1. ข้อมูลเชิ งปริ มาณ
1.1 ข้อมูลทีไ่ ด้จากแบบทดสอบย่อยท้ายวงจรและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนนามาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและร้อยละของคะแนนเฉลีย่ เพื่อเทียบกับเกณฑ์ทก่ี าหนด
คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลีย่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 80 ขึน้ ไป
1.2 ข้อมูลจากแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนคณิตศาสตร์ นามาหา
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิ งคุณภาพ เป็นข้อมูลจากเทปบันทึกวีดที ศั น์ระหว่างการจัดกิจกรรม ซึง่ จะ
นามาสู่การสรุปผลการวิจยั และแสดงให้เห็นแนวทางหรือรูปแบบการปฏิบตั ทิ ม่ี ปี ระสิทธิภาพ เพื่อแก้ไข
ปญั หาในเรือ่ งราวของสิง่ ทีศ่ กึ ษานัน้
จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้มาทาการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ซึง่ มีวธิ กี ารดังนี้
1. บันทึกข้อมูล ถือเป็นแหล่งข้อมูลดิบ ทีส่ าคัญ ซึง่ เป็ นการให้รายละเอียดเกีย่ วกับ
สถานการณ์ ปรากฏการณ์ และกระบวนการทางสังคมทีเ่ กิดขึน้ ในภาคสนาม บันทึกข้อมูลจึงเป็ นตัวชีว้ ดั
ทีส่ าคัญของการวิเคราะห์ทจ่ี ะตามมาภายหลัง ความสาคัญของบันทึกข้อมูลจึงถือเป็นแหล่งข้อมูลดิบ
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ เป็นเครือ่ งมือช่วยเตือนความจา และเป็นหลักฐานในการสนับสนุนการวิเคราะห์
รวมทัง้ การตรวจสอบข้อมูล
2. การให้รหัสข้อมูล คือ กระบวนการลดทอนหรือแยกย่อยข้อมูลให้อยูใ่ นรูปของแนวคิด
หรือสาระโดยสรุป หรือเป็ นการติดป้ายชื่อ ให้รวู้ ่าข้อความไหนเกีย่ วข้องกับเรือ่ งอะไร เพื่อความสะดวก
ในการจาแนก จัดกลุ่มและจัดหมวดหมู่ขอ้ มูล รวมทัง้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล การ
เชื่อมโยงข้อมูล และการตีความข้อมูล ดังนัน้ การให้รหัส ก็คอื จุดเริม่ ต้นของการจัดระบบข้อมูลนัน่ เอง
3. การวิเคราะห์ คือ กระบวนการจัดระบบ แยกแยะ และจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อใช้เป็นหน่วย
ย่อย หรือหน่วยความหมาย ในการวิเคราะห์และการตีความเบือ้ งต้น เมือ่ หลายหน่วยย่อยหลายหน่วย
สามารถจัดกลุ่มร่วมกันได้ ทาให้ได้ความหมายทีก่ ว้างขึน้ เรียกว่ากลุ่มความหมาย ผูว้ จิ ยั สามารถร้อย
หาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของกลุ่มความหมายเหล่านัน้ ไม่ว่าจะเป็ นเพื่อการอธิบาย
ปรากฏการณ์หรือการตอบคาถามการวิจยั ก็ดถี อื ว่าเป็ นขัน้ ตอนของการตีความและการให้ความหมาย
จากนัน้ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสามเส้า ซึง่ มีวธิ กี ารตรวจสอบสามเส้าด้านวิธรี วบรวม
ข้อมูล คือการใช้วธิ เี ก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเรือ่ งเดียวกัน เช่น ใช้วธิ กี ารสังเกต
ควบคู่กบั การซักถามพร้อมกันนัน้ ก็ศกึ ษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย (สุภางค์ จันทวานิช.
2549 : 73)
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิ ติพื้นฐาน
1.1 ค่าเฉลีย่ ( X )
1.2 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
1.3 ค่าร้อยละของคะแนนเฉลีย่ (P)
2. สถิ ติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การทดสอบหาความเทีย่ งตรง ของแบบทดสอบวัดทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
โดยใช้สตู รดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC)
2.2 การหาค่าความยากง่าย ของแบบทดสอบ
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก ของแบบทดสอบ โดยใช้สตู รของ เบรนแนน (Brennan)
2.4 การหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ ใช้สตู รของโลเวท (Lovett)
2.5 หาค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)
2.6 การหาคุณภาพแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ โดยใช้สตู รดัชนี
ค่าความสอดคล้อง (IOC)
2.7 หาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ ของแบบทดสอบ โดยใช้สตู ร (KR-20) ของคูเดอร์ –
ริชาร์ดสัน
2.8 การหาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
1.1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบแผนผสานวิธ ี พบว่า
วงจรที่ 1 ในช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอสาหรับการจัด
กิจกรรม ใช้เวลาในการทบทวนความรูเ้ ดิมนาน นักเรียนไม่ค่อยมีพน้ื ฐานความรูเ้ ดิม ขาดความพร้อม
ในการศึกษาความรูม้ าล่วงหน้า ครูตอ้ งเน้นย้ายกตัวอย่างโจทย์มาอธิบายหลายข้อนักเรียนจึงพอจะ
เข้าใจ นักเรียนยังไม่ได้นาทักษะการแก้ปญั หามาใช้ในการทางานเป็ นกระบวนการกลุ่ม นักเรียนได้รบั
ใบงานแล้วต่างก็มคี วามตัง้ ใจทาใบงานของตนเอง โดยไม่ได้ปรึกษาถามปญั หากัน คนเรียนเก่งทาคน
เดียวในกลุ่ม คนเรียนปานกลางจะทาเฉพาะข้อทีท่ าได้ ข้อใดทีท่ าไม่ได้จะเว้นข้อไว้เพื่อรอทีจ่ ะลอก
เพื่อน ผลการตรวจใบงานพบว่ามีนกั เรียนส่วนหนึ่งทีม่ คี ะแนนจากใบงานในวงจรที่ 1 ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการปรับแก้ปญั หาในวงจรที่ 1 คือ เมือ่ นักเรียนมาถึงห้องเรียนไม่ตอ้ งสารวจ
นักเรียนทีข่ าดเรียน แต่ได้ใช้วธิ กี ารตรวจส่งใบงานนักเรียนเรียนนัน้ แทนการสารวจรายชื่อนักเรียนทีข่ าด
เรียน ทบทวนความรูเ้ ดิมแล้วให้ความรูน้ กั เรียน โดยแจกใบความรูเ้ พื่อให้นกั เรียนได้ศกึ ษาในช่วงเวลา
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หนึ่งก่อนเพื่อให้เรียนในกลุ่มได้ใช้ทกั ษะการแก้ปญั หาในการทาความเข้าใจกับปญั หา ครูจะคอยเน้นยา้
ถึงขัน้ ตอนการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีการวางแผนการแก้ปญั หา ดาเนินการตามแผน ตรวจสอบ
ผล ให้ครบทุกขัน้ ตอน ได้มกี ารปรับลดใบกิจกรรมลงบ้าง แต่ยงั คงเนื้อหาเดิมไว้อยูเ่ พื่อให้เหมาะสมกับ
เวลา ครูใช้ชวโมงช่
ั่
วงพักกลางวันเพื่อให้นกั เรียนได้ซ่อมใบงานและสอบปรับคะแนนท้ายวงจรให้ผ่าน
เกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
วงจรที่ 2 นักเรียนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับสมบัตกิ ารไม่เท่ากับของการบวก
และการคูณ นักเรียนทาใบงานไม่เรียบร้อย ครูตอ้ งเน้นยา้ ถึงการเขียนกราฟแสดงคาตอบให้เรียบร้อย
สะอาด และการขีดเส้นทึบให้ชดั เจน การแก้อสมการต้องทาเครือ่ งหมายอสมการให้ตรงกันลงมาทุก
บรรทัด ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการปรับแก้ปญั หา คือ ครูตอ้ งยกตัวอย่างโจทย์อสมการมา 2 ถึง 3 ตัวอย่าง
พร้อมเขียนกราฟแสดงคาตอบให้นกั เรียนได้เรียน และตอบคาถามบนกระดานเป็ นกลุ่ม ๆ ครูแจกใบ
งานแล้วเดินสารวจตามกลุ่มต่าง ๆ เพราะนักเรียนทาใบงานแล้วถ้าข้อไหนที่ทาไม่ได้บางคนจะอายไม่
กล้าถาม ครูตอ้ งขอดูงานและอธิบายให้เป็ นคน ๆ ไปถึงข้อสงสัยทีท่ าไม่ได้ มีนกั เรียนบางคนไม่กล้า
ถามในขณะทีค่ รูกาลังสอนอยูห่ น้าชัน้ เรียน แต่ถา้ ครูเดินให้คาปรึกษาตามกลุ่มต่าง ๆ แล้วจะกล้า
มากกว่า ดังนัน้ ครูตอ้ งเดินสารวจตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้คาปรึกษาและการให้คะแนนพฤติกรรมกลุ่ม
นักเรียนทาใบงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายเสร็จทันกาหนดเวลา ในกลุ่มมีการเก็บรวบรวมมาแล้วเปลีย่ นกัน
ตรวจให้คะแนนกันเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปทีเ่ จ้าของใบงานนัน้ ได้สารวจถึงจุดบกพร่องของตนเอง นักเรียน
มีความประทับใจในคะแนนทีต่ นได้เพราะได้รบั การแนะนาจากครู และได้ใช้ทกั ษะการแก้ปญั หาในการ
ทาใบงาน นักเรียนส่งใบงานเสร็จทันเวลาและมีคะแนนผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดให้ ทาให้คะแนนแบบทดย่อย
ท้ายวงจรก็มคี ะแนนผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้เช่นกัน
วงจรที่ 3 ในวงจรนี้ปญั หาต่าง ๆ ได้ลดลงไปมาก มีเพียงแต่ปญั หาทีน่ กั เรียนไม่ศกึ ษา
ขัน้ ตอนการทาโจทย์ปญั หา เมือ่ ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนทราบแล้ว แจกใบความรูใ้ ห้
นักเรียนศึกษาถึงขัน้ ตอนในการแก้โจทย์ปญั หา ครูได้ยกตัวอย่างโจทย์ปญั หาขึน้ มาวิเคราะห์รว่ มกันบน
กระดานตามขัน้ ตอนในการแก้โจทย์ปญั หา นักเรียนตอบคาถามได้ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ แต่พอถึงการ
แจกใบงานทีม่ โี จทย์ปญั หาแล้วนักเรียนต่างนังมองหน้
่
ากัน ไม่รว่ มกันวิเคราะห์โจทย์ เมือ่ สอบถามว่า
ทาไมไม่ทาใบงานหรือทาไมไม่รว่ มวิเคราะห์โจทย์รว่ มกับเพื่อนในกลุ่ม นักเรียนบอกทาไม่ได้ ผูว้ จิ ยั ได้
ดาเนินการปรับแก้ปญั หา คือ ครูตอ้ งเน้นยา้ ถึงขัน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หาบ่อย ๆ ให้นกั เรียนได้
ตระหนักถึงขัน้ ตอน ยกตัวอย่างโจทย์จากง่าย ๆ วิเคราะห์โจทย์รว่ มกันบ่อย ๆ มีการตัง้ คาถามทีละคน
ทาให้นกั เรียนมีการกระตุน้ ตัวเองตลอดเวลา ในใบงานทีใ่ ห้นกั เรียนทาให้ทาทีละข้อ วิเคราะห์โจทย์ชา้
ๆ ตัง้ คาถามให้นกั เรียนทุกคนได้ตอบ เมือ่ ทุกคนได้ถูกกระตุน้ ในคาถามบ่อย ๆ จะต้องเตรียมคาตอบไว้
ล่วงหน้า ครูจะชีห้ าคาตอบทีละกลุ่ม เมือ่ แต่ละกลุ่มตอบคาถามได้ถูกต้องต่างก็มคี วามสนุกสนาน หาก
กลุ่มใดได้คาถามมากต้องช่วยกันภายในกลุ่มวิเคราะห์แล้วตอบคาถาม ซึง่ แตกต่างจากช่วงแรกทีใ่ ห้
วิเคราะห์โจทย์ปญั หา
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วงจรที่ 4 ทบทวนถึงขัน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หา ให้นกั เรียนแต่ละกลุ่มตอบ พร้อมทัง้
ยกตัวอย่างบนกระดานให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์โจทย์รว่ มกันเป็ นข้อ ๆ ครูได้แนะนาเพิม่ เติม เมือ่
แต่ละกลุ่มได้ใบงานแล้วก็รว่ มกันวิเคราะห์โจทย์ วางแผนการแก้โจทย์ปญั หา ดาเนินการตามแผน และ
การตรวจสอบ ครูเฉลยใบงานตามขัน้ ตอนอย่างช้า ๆ ตัง้ คาถามนักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคาถาม ซึง่
ปญั หาทีพ่ บในวงจรนี้น้อยลง นักเรียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทางานกลุ่มในกระบวนการของ
ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ได้ด ี มีการปรึกษาหารือกัน สร้างความสัมพันธ์ช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศในการเรียนทีส่ นุกสนาน กล้าแสดงออกในการทากิจกรรมหน้า
ชัน้ เรียน มีปฏิสมั พันธ์กบั ครูผสู้ อนเป็นอย่างดี ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มตนเองและใน
ห้องเรียน ส่งผลให้คะแนนในการทาใบงาน แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรและแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนอยูใ่ นระดับทีด่ ขี น้ึ
1.2 ผลการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ผลการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) คิดเป็นร้อยละ 90.07 และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) คิดเป็นร้อยละ 84.92 ดังนัน้ แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา
ทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.07/84.92 เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80
2. ผลการศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ผลการศึกษาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียนทาใบงานเป็ นกลุ่มท้ายกิจกรรม โดยมีใบงานทัง้ สิน้ 12 ใบงาน
ทาให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับเนื้อหา สามารถบอกได้ว่าโจทย์ทก่ี าหนดให้เป็นสมการ
อสมการ หรือไม่เป็นทัง้ สองอย่าง จากผลคะแนนการทาใบงานนักเรียนส่วนใหญ่มคี ะแนนผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้เป็ นทีน่ ่าพอใจใบงานนี้ นันหมายความว่
่
านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวเนื้อหา ด้าน
ความสามารถในการอ่าน พบว่า นักเรียนยังต้องใช้เวลาในการศึกษาขึน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หา ให้
เข้าใจถึงขัน้ ตอน แล้วกลับมาอ่านโจทย์ปญั หา นาคาตอบไปเขียนลง ครูจะแนะนาให้นกั เรียนอ่านโจทย์
ให้เข้าใจก่อน ค่อย ๆ คิดทีละขัน้ ตอน ทาให้นกั เรียนสามารถตอบคาตอบในช่องว่างได้ ซึง่ ต้องฝึกฝน
การทาโจทย์ปญั หาทีห่ ลาก หลายจะทาให้นกั เรียนพบโจทย์ปญั หาแล้วมีความสามารถอ่านการแปล
ความหมาย การตีความหมาย ของโจทย์ปญั หาได้ ด้านความสามารถในการแปลประโยคภาษาให้เป็ น
ประโยคสัญลักษณ์ พบว่า นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ประโยคภาษาเป็ นขัน้ ตอนมา จนทาให้ได้คาตอบ
เป็นประโยคสัญลักษณ์ ทีถ่ กู ต้อง ด้านการแก้โจทย์ปญั หา พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในขัน้ ตอนการ
แก้โจทย์ปญั หา และวิเคราะห์โจทย์ปญั หาได้ว่าโจทย์กาหนดอะไรมาให้และต้องหาอะไรบ้าง เขียน
ประโยคสัญลักษณ์และ นาประโยคสัญลักษณ์มาแก้อสมการ หาคาตอบของอสมการได้ถูกต้อง นา
คาตอบของอสมการไปตรวจสอบคาตอบของอสมการเป็นจริง
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการ
แก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนทีเ่ รียน มีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.55, S.D. = 0.76) และเมือ่ พิจารณาความพึงพอใจของนักเรียน
ทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ซึง่ สามารถ
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ประเด็นทีม่ คี วามพึงพอใจมากทีส่ ุดถึงมาก คือ นักเรียนมีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็น ความมันใจในการคิ
่
ด ตอบคาถาม ( X = 4.75, S.D. = 0.59) มี นักเรียนมี
กระบวนการทักษะการแก้ปญั หาอย่างเป็ นขัน้ ตอน ( X = 4.66, S.D. = 0.62) ทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์สามารถนาไปใช้เป็นพืน้ ฐานกับวิชาอื่น ๆ ได้ ( X = 4.61, S.D. = 0.71) นักเรียนได้พฒ
ั นา
ความคล่องแคล่วในการคิด มีความคิดริเริม่ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ( X = 4.61, S.D. = 0.71)
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. นักเรียนทีไ่ ด้เรียนรูก้ ารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง
อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้วจิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารพบว่าในวงจรที่ 1 เป็นวงจรแรก เกิดปญั หา
มากกว่าวงจรอื่น อาจเนื่องมาจากครูและนักเรียนยังไม่คนุ้ เคยกับวิธกี ารเรียนด้วยทักษะการแก้ปญั หา
ทางคณิตศาสตร์ ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าทีใ่ นการเรียนเท่าทีค่ วร การอธิปราย ซักถาม แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นกันยังมีอยูน่ ้อย ขาดการวางแผนในการดาเนินงานทาให้มเี วลาในการทาใบงานน้อย เมือ่
สิน้ สุดแต่ละวงจรได้ดาเนินการทดสอบย่อยท้ายวงจร ผลคะแนนในวงจรที่ 1 คะแนนไม่น่าพอใจ วงจร
ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ได้มกี ารปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เน้นยา้ บทบาทหน้าที่
ขัน้ ตอนการทางานของการเรียนด้วยทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ทาให้นกั เรียนมีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าทีม่ ากขึน้ ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั ดีมาก แต่มขี อ้ บกพร่องในส่วนตัวของนักเรียนเองที่
ทางานไม่ค่อยเรียบร้อย ครูได้แนะนาเติมเต็มในส่วนนี้ วงจรที่ 3 เป็นการแก้โจทย์ปญั หาอสมการ ซึง่
นักเรียนจะไม่ดาเนินการตามขัน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หา ในขัน้ การทาความเข้าใจกับปญั หาครูจะเน้น
ยา้ ถึงขัน้ ตอนการแก้โจทย์ปญั หา และยกตัวอย่างโจทย์ปญั หาทีเ่ ริม่ จากง่าย 2 ถึง 3 ข้อ ให้นกั เรียนได้
ทบทวนความรูเ้ ดิมก่อน ทาให้ได้นกั เรียนตระหนักและแก้โจทย์ปญั หาได้ดว้ ยความเข้าใจ วงจรที่ 4
นักเรียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการทางานกลุ่มในกระบวนการของทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ได้ดี มีการปรึกษาหารือกัน สร้างความสัมพันธ์ช่วยเหลือกันภายในกลุ่มได้เป็ นอย่างดี มี
บรรยากาศในการเรียนทีส่ นุ กสนาน กล้าแสดงออกในการทากินกรรมหน้าชัน้ เรียน มีปฏิสมั พันธ์กบั
ครูผสู้ อนเป็นอย่างดี ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มตนเองและในห้องเรียน ส่งผลให้ในวงจรที่
1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3 และวงจรที่ 4 ผลทีไ่ ด้รบั ทาให้คะแนนจากการทาใบงาน และพฤติกรรมการ
ทางานกลุ่ม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 324.3 จากคะแนนเต็ม 360 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.07 นันคื
่ อ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ( E1) เท่ากับ 84.92 คะแนนจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนคะแนนของนักเรียนจานวน 40 คน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 25.48 จากคะแนนเต็ม 30
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คะแนน และคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ
84.92 นันคื
่ อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 84.92 แสดงให้เห็นว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
เพีอ่ พัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ทาให้นกั เรียนมีการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกระบวนการ
ทางานกลุ่ม ได้ปรึกษาหารือ ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม กล้าแสดงออก มีความเชื่อมันใน
่
ตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาภาพร ปญั ญาฟู (2551 : 75) ทีก่ ล่าวว่า นักเรียนเกิดการ
เรียนรูไ้ ด้โดยฝึกการคิดสร้างสรรค์ความรูด้ ว้ ยตนเองจากสถานการณ์ปญั หาทีส่ อดคล้องกับประสบการณ์
ของนักเรียน และรูจ้ กั การไตร่ตรองปญั หาร่วมกับผูอ้ ่นื ในระดับกลุ่ม ทาให้นกั เรียนรูจ้ กั การยอมรับความ
คิดเห็นของผูอ้ ่นื กล้าแสดงออก เชื่อมันในตนเอง
่
และสร้างองค์ความรูใ้ หม่โดยการสร้างสถานการณ์
ด้วยตนเองได้ดว้ ย และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิร ิ แคนสา (2547 : 171) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาการ
เรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรือ่ ง เซต ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวสิ ต์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ได้นาการวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการ ทดลองและพบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์และเปลีย่ นแปลงไป
ในทางทีด่ ขี น้ึ และนาความรูค้ วามเข้าใจไปใช้ในการแก้ปญั หาหรือสถานการณ์ใหม่ได้สงู ขึน้
2. นักเรียนทีเ่ รียนรูด้ ว้ ยทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 ผูว้ จิ ยั ได้นาขัน้ ตอนของทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ 4 ขัน้ ตอนคือ ขัน้ ทาความเข้าใจกับ
ปญั หา ขัน้ วางแผนการแก้ปญั หา ขัน้ ดาเนินการตามแผน ขัน้ ตรวจสอบผล ซึง่ นักเรียนได้นากระบวน
การทางานกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมรับฟงั แนวคิดและเหตุผลของเพื่อน ๆ นักเรียนได้พูดคุยแลก
เปลีย่ นเรียนรูใ้ นการทาใบงาน เขียนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ การแก้อสมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว การแก้โจทย์ปญั หาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว นักเรียนได้รว่ มกันอภิปรายภายในกลุ่ม
นาเสนอมโนมติ และวิธกี ารแก้ปญั หา ซึง่ การทางานดังกล่าวนี้ส่งผลให้ นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในเนื้อหา มีความสามารถในการอ่าน การแปลความหมาย การตีความหมาย มีความสามารถในการ
แปลประโยคภาษาให้เป็ นประโยคสัญลักษณ์ และการแก้โจทย์ปญั หาได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วิชยั บุญเลิศ (2547 : 116) ทีก่ ล่าวว่า นักเรียนทีเ่ รียนจากกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นความคิด
สร้างสรรค์เพื่อเพิม่ ทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน สอดคล้องกับ บุญเลิศ สัมมณากุล (2553 : 81) ทีไ่ ด้ศกึ ษาการพัฒนาความ สามารถในการ
แก้ปญั หาของเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมฝึกทักษะการคิด พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์โดย
ใช้เกมฝึกทักษะการคิด สามารถพูดคุยแลกเปลีย่ นสิง่ ทีต่ นคิดโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์ใน
ชีวติ ประจาวันสู่ความสัมพันธ์กบั สิง่ ต่าง ๆ พร้อมหาเหตุผลมาสนับสนุ นความคิดนัน้ ๆ ทาให้เกิดการ
พัฒนาการ การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดทีช่ ดั เจนขึน้ เช่นเดียวกับ ภาวิณี คาชารี (2550 :
113) ทีไ่ ด้ศกึ ษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ วามสามารถในการแก้โจทย์ปญั หาคณิตศาสตร์
พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปญั หาคณิตศาสตร์ และการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยใช้กจิ กรรมพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ เรือ่ ง อสมการ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับ
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มากทีส่ ุด อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ จะมีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างไปจากห้องเรียนธรรมดา คือบทบาททีเ่ ปลีย่ นไปของครูและ
นักเรียน บทบาทระหว่างครูกบั นักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน ไม่ใช่การถ่ายทอดความรูจ้ าก
ครูไปสู่นกั เรียน แต่เป็นการจัดประสบการณ์ให้เกิดขึน้ โดยตรงกับตัวนักเรียน นักเรียนได้ทางานกลุ่ม
ระหว่างนักเรียนทีม่ รี ะดับความสามารถแตกต่างกัน ได้แสดงความคิดเห็น ความมันใจในการคิ
่
ด ตอบ
คาถาม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั บุญเลิศ (2547 : 116) ทีพ่ บว่า นักเรียนทีเ่ รียนจากกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีเ่ น้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิม่ ทักษะการแก้ปญั หาทาง
คณิตศาสตร์ มีความสนใจในกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่ นระดับดี เช่นเดียวกับ บุญเลิศ สัมมณากุล
(2553 : 81) ทีพ่ บว่า เด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจในการเล่นเกมฝึกทักษะการคิด
จากผลการวิจยั แสดงว่า วิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ ที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถพัฒนาความสามารถในการแก้ปญั หาของนักเรียนได้ โดยจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ทีม่ อี ยูใ่ นตัวคนให้ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มที่ ทาให้เป็ นคนทีร่ จู้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปญั หา มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู้ ทักษะ และค่านิยมทีด่ งี ามเพื่อการ
ดาเนินชีวติ สามารถปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รูจ้ กั
พึง่ ตนเอง และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1.1การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการแก้ปญั หา ควรมีการปฐมนิเทศ
ให้ผเู้ รียนเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหาทีจ่ ะ
สอน เตรียมสถานที่ เตรียมความพร้อมและดาเนินการตามขัน้ ตอนได้อย่างถูกต้อง และเตรียมการ
ยอมรับกับสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ กับการดาเนินการ
1.2 การจัดการเรียนการสอน ควรเริม่ จากเนื้อหาหรือสถานการณ์ปญั หาทีง่ ่ายก่อน
เมือ่ นักเรียนเข้าใจและเกิดทักษะแล้วจึงเสนอสถานการณ์ทซ่ี บั ซ้อนขึน้ และสถานการณ์ทน่ี ามาใช้ควร
เป็นเรือ่ งทีส่ อดคล้องและสัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวันของนักเรียน
1.3 ครูผสู้ อนควรดูแลเอาใจใส่ แสดงความสนใจ ให้คาปรึกษาแนะนา ให้คาชมเชยให้สงิ่
เสริมแรง และให้ความเป็ นกันเองกับนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชดิ ซึง่ มีผลทาให้นกั เรียนปฏิบตั กิ จิ กรรม
ด้วยความเต็มใจ ตัง้ ใจ และอย่างเต็มความสามารถของแต่ละบุคคล
1.4 เวลาทีใ่ ช้สาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้ คือ ประมาณ 1 ชัวโมง
่ หรือ 3 คาบต่อสัปดาห์ อาจไม่เพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพราะมีขนั ้ ตอนและกิจกรรมทีห่ ลากหลายควรจะยึดหยุน่ ได้ตามสมควร
1.5 ควรเก็บใบงานของนักเรียนทัง้ เป็นรายกลุ่มและรายบุคคลไว้ ซึง่ เป็นผลงานที่
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ได้จากการทากิจกรรมตามขัน้ ตอนต่าง ๆ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละครัง้ โดยเก็บไว้
ในลักษณะแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสาหรับการศึกษาพัฒนาการในการทางานของ
นักเรียนได้อย่างสะดวก และเป็นการฝึกให้นกั เรียนได้เก็บผลงานของตนได้อย่างเป็ นระบบ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรนารูปแบบการวิจยั นี้ ไปใช้กบั เนื้อหาหรือวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอน และเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.2 ควรนารูปแบบการวิจยั นี้ ไปใช้ต่อเนื่องกับนักเรียนกลุ่มเดิม แต่อาจเปลีย่ นเนื้อหา
บทเรียนใหม่
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การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
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The Development of Word Spelling Skill by Pronouncing Distributed Letters
through Mutually Assisting Group Teaching in Grade 1 Thai Language Strand
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนทีใ่ ช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะเรือ่ งการอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระยะเวลาในการวิจยั ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามหาสารคามเขต 3 จานวน 10 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก
แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คือค่าเฉลีย่ (X) ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที ( t-test )
ผลการวิ จยั พบว่า
1. แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/81.66 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
1 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 80 มีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและ
แจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเท่ากับ 0.5864 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 58.64

1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 2.65 ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก, การสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1, กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
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
บทนา
ภาษาไทยเป็ นเอกลักษณ์ประจาชาติ เป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรม อันก่อให้เกิด
ความเป็ นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มคี วามเป็นไทย เป็นเครือ่ งมือ
ในการติดต่อ สื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน ทัง้ รายวิชาภาษาไทย
ยังเป็ นสื่อทีแ่ สดงถึงภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ ด้านวัฒนธรรมประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์
และสุนทรียภาพทีบ่ นั ทึกไว้เป็นวรรณกรรมและวรรณคดีอนั ล้าค่า ภาษาไทยจึงเป็ นสมบัติ
ของชาติทค่ี วรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรกั ษ์และสืบสานให้คงอยูค่ ู่ชาติไทยตลอดไป
(กรมวิชาการ. 2545 ก : 3) ผูท้ ม่ี ที กั ษะภาษาไทยดีสามารถใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือสื่อ
ความคิดความเข้าใจและแสวงหาความรูใ้ นการศึกษาวิชาสาขาต่าง ๆ ได้ ในระดับประถม
ศึกษาประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งย่อมขึน้ อยูก่ บั ทักษะทางภาษาของ
นักเรียน การจัดการเรียนรูใ้ นวิชาภาษาไทย จึงควรทีป่ ลูกฝงั ให้นกั เรียนเห็นคุณค่า มีความรู้
ทักษะและเจตคติทถ่ี ูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม (กรมวิชาการ.
2545 ก : 1) ซึง่ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ทีไ่ ด้กาหนดการ
เรียนรูไ้ ว้ใน มาตรา 24 สรุปได้ว่า สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดาเนินการจัด
เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียนโดยคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิด
เป็ น รักการอ่าน การเขียนและเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เล็งเห็นความสาคัญของวิชาภาษาไทยจึงได้กาหนด
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ให้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยเป็น
เครือ่ งมือการเรียนรู้ มีจดุ ประสงค์ให้ผเู้ รียนได้เรียนภาษาไทยเพื่อเป็ นแนวทางในการ
นาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจาวัน การติดต่อสื่อสาร โดยกาหนดให้ผเู้ รียนทุกคนทุกช่วงชัน้
ได้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรูแ้ ละสาระการเรียนรู้ 5 สาระ คือ สาระการอ่าน สาระการ
เขียน สาระการฟงั การดูและการพูด สาระหลักการใช้ภาษา สาระวรรณคดีและวรรณกรรม
เพื่อการเรียนการสอนภาษาไทยจึงมุง่ ให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางภาษา ทัง้ ในด้านการฟงั
พูด อ่าน และเขียน เน้นความเข้าใจ แสวงหาความรูอ้ ย่างมีเหตุผล (กรมวิชาการ. 2544 :
3-6) การสอนภาษาไทยจึงเป็นเรือ่ งสาคัญในการนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดารงชีวติ
ในสังคมได้อย่างปกติสุข กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสาคัญของวิชาภาษาไทย จึง
กาหนดแนวทาง ในการปฏิรปู การศึกษา พุทธศักราช 2539-2550 เรือ่ ง หลักสูตรและ
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กระบวนการเรียนการสอนโดยมุง่ เน้นเป็ นพิเศษ ในด้านพืน้ ฐานภาษาไทย เพื่อรองรับการ
พัฒนาความรูแ้ ละทักษะในระดับทีส่ งู ขึน้ (ทัศพร เกตุถนอม. 2540 : 69)
จุดมุง่ หมายหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 มุง่ พัฒนาคนไทย
ให้เป็ นมนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ เป็ นคนดี มีปญั ญา มีความสุข มีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ซึง่ ถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ สรุปได้ว่าเห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ัย คุณธรรมและจริยธรรม ความคิด
สร้างสรรค์ ใฝร่ ู้ ใฝเ่ รียน รักการอ่าน การเขียน และรักการศึกษาค้นคว้า ให้มคี วามรูอ้ นั เป็น
สากล เกิดทักษะในการดาเนินชีวติ ในการดูแลตนเองให้มสี ุขภาพและบุคลิกภาพทีด่ ี มี
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริโภค เข้าใจประวัตศิ าสตร์ของชาติไทย เป็นพลเมืองดีม ี
จิตสานึกในการอนุ รกั ษ์ภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมปิ ญั ญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดล้อม รวมถึงรักประเทศชาติและท้องถิน่ มุง่ ทา
ประโยชน์และสร้างสิง่ ทีด่ งี ามให้สงั คม(กรมวิชาการ. 2544 : 1)
แนวทางการจัดการเรียนรูท้ พ่ี งึ ประสงค์โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ รียนให้เกิดคุณลักษณะ
ความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์ ในการแสวงหา และสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง ควบคู่
คุณธรรมของผูเ้ รียนให้ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ ดังนัน้ ในการจัดการเรียนรูใ้ ห้บรรลุจดุ มุง่ หมาย
ต้องคานึงถึงความแตกต่างของผูเ้ รียน สนับสนุ นให้ผเู้ รียนทุกคนได้พฒ
ั นาตามศักยภาพ
ตามความสนใจ ช่วยเหลือแนะนาให้ผเู้ รียนประสบความสาเร็จ ในการเรียนและการทา
แบบฝึกทักษะและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามแนวปฏิรปู
การศึกษาโดยครูมบี ทบาทสาคัญในการคิดค้นหาวิธกี าร นวัตกรรม จัดเตรียมประสบการณ์
เรียนรูด้ ว้ ยการวางแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับผูเ้ รียนและมีการประเมินผล เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางทีก่ าหนดก็จะทาให้ผเู้ รียนเกิดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการได้ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 21-22)
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยในระดับประถมศึกษาทีผ่ ่านมา ยังประสบ
ปญั หาด้านการอ่านและการเขียน โดยเฉพาะวัยเริม่ เรียน คือชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 จะ
ประสบปญั หาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง คือ การใส่สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ตัว
การันต์ การแต่งประโยค การใช้ภาษาในการสื่อสารไม่เหมาะสม ล้วนแต่ขาดทักษะใน
การอ่านและการเขียนทัง้ สิน้ ซึง่ อาจมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น ตัวครูผสู้ อน
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เอกสาร สื่อ และเทคนิควิธสี อนที่ไม่ดี ครูขาดการ
สอนซ่อมเสริมและไม่ให้นกั เรียนฝึกปฏิบตั ิ รวมทัง้ ไม่ศกึ ษาสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
โดยเฉพาะในยุคปฏิรปู การศึกษาครูได้รบั หน้าทีพ่ เิ ศษรับผิดชอบมากขึน้ นอกจากการสอน
และกิจกรรมทางโรงเรียน การช่วยเหลืองานกิจกรรมหน่วยงานองค์กรท้องถิน่ ในชุมชนมี
มาก จึงทาให้ครูขาดการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจัง และการสอนที่ไม่ดี ทาให้นกั เรียนเบื่อ
หน่ายรายวิชาภาษาไทย (เรวดี อาษานาม. 2537 : 317-321) ด้านผูป้ กครอง ทิง้ บุตรไว้
กับตายาย ทาให้ขาดการเอาใจใส่ในเรือ่ งการเรียน รวมทัง้ ก่อปญั หาต่อสังคมหลายอย่าง
ด้านตัวผูเ้ รียนขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงถือเป็นปญั หาสาคัญของนักเรียนทาให้ผลสัมฤทธิ ์
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ทางการเรียนไม่ถงึ เกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ คือ ร้อยละ 80 จึงทาให้ไม่สมั ฤทธิ ์ผลตามจุดมุง่ หมาย
(พริม้ เพราวดี หันตรา. 2545 : 79)
จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
บ้านแท่นโนนหนองคู สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบว่า นักเรียน
บางส่วนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ถูกต้อง เนื่องจากขาดหลักการอ่านสะกดคาและแจก
ลูกทีถ่ ูกต้อง ส่งผลทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนกาหนดไว้ คือ
ร้อยละ80 (รายงานผลการศึกษาโรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู.2552 : 6)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นรูปแบบหนึ่งซึง่ ช่วยแก้ปญั หา
ในการเรียนรูภ้ าษาไทยได้ (สิปปนนท์ เกตุทตั . 2526 : 12) กล่าวว่า การเรียนรูข้ อง
นักเรียนมิใช่มาจากครูแต่ผเู้ ดียว แต่สามารถเรียนรูจ้ ากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพราะ
นักเรียนย่อมประสบปญั หาในการเรียนคล้าย ๆ กัน เมื่อผูเ้ รียนหนึ่งเริม่ เรียนรูเ้ ร็ว เข้าใจ
ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ว่าปญั หาทีข่ ดั ข้องอยูท่ ใ่ี ด การเรียนโดยวิธใี ห้เพื่อนช่วยเพื่อน
ผูเ้ รียนมีโอกาสฝึกภาษาเท่ากัน ขณะทีฝ่ ึกในกลุ่มทุกคน มีโอกาสติตงิ หรือแนะนากันเองได้
มากกว่าทีค่ รูคนเดียวจะติตงิ หรือแนะนานักเรียนทัง้ ชัน้ ซึง่ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ทีร่ ะบุไว้ในแนวการจัดการศึกษาว่าให้จดั การเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ เน้นกระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมผี ลและ
สร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542 : 12-13) เป็นผลให้สมาชิกของกลุ่มมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้
การจัดการเรียนรูภ้ าษาไทย ควรจัดให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรและ
ตรงกับพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ควรใช้กจิ กรรมทีใ่ ห้นกั เรียนได้เรียน
อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545 : 131) ดังทีป่ ระทีป แสงเปี่ยม
สุข (2538 : 53) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็ นเครือ่ งมือทีช่ ่วยให้นกั เรียนเกิดทัศนคติทด่ี ตี ่อ
การเรียนวิชาภาษาไทยและ อนงค์ศริ ิ วิชาลัย (2536 : 27) ทีก่ ล่าวว่า ถ้านักเรียนฝึกมาก
ๆ บ่อย ๆ จะทาให้นกั เรียนเกิดทักษะทางภาษาได้ดยี งิ่ ขึน้ อันเป็นพืน้ ฐานทีจ่ ะนาไปสู่
ความสาเร็จในการเรียนวิชาอื่น ๆ ด้วย ดังนัน้ ควรได้รบั การฝึกการเขียนสะกดคาตัง้ แต่เริม่
เรียนเพื่อให้นกั เรียนได้รแู้ ละใช้คาพืน้ ฐานในชีวติ ประจาวันได้เพราะคาพืน้ ฐานเป็ นคาที่
นักเรียนใช้บ่อย จะช่วยให้นกั เรียนได้อ่านเขียนและคิดคาใหม่ได้เร็วขึน้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนเขียนสะกดคาได้ถูกต้องได้ ก็ต่อเมือ่ นักเรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับคานัน้
ๆ มาก่อน เข้าใจความหมาย การออกเสียงได้ชดั เจน จึงสามารถเขียนสะกดคานัน้ ได้
ถูกต้อง ในการจัดการเรียนรูค้ วรจัดให้นกั เรียนฝึกเขียนสะกดคาตัง้ แต่ ช่วงชัน้ ที่ 1 ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545 : 130-134)
จากปญั หาดังกล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะแก้ไขปญั หาเรือ่ ง การพัฒนา
ทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อเป็นแนวทางสาหรับครูผสู้ อนในการยก
ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้สงู ขึน้ และผูบ้ ริหารโรงเรียน นักการศึกษาและผูท้ ม่ี สี ่วน
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เกีย่ วข้องทางการศึกษา จะมีแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลัง
เรียน ทีใ่ ช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ทีม่ ตี ่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่าน
สะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
สมมติ ฐานของการวิ จยั
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีใ่ ช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคา
และแจกลูก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยโดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
ขอบเขตของการวิ จยั
1. กลุ่มเป้าหมาย เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแท่นโนน
หนองคู อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม จานวน 10 คน
2. ระยะเวลา ทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
3. เนื้อหา ทีใ่ ช้ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะเป็นเนื้อหา สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรูย้ อ่ ย ดังต่อไปนี้
3.1 สระอะ และสระอา
3.2 สระอิ และสระอี
3.3 สระอุ และสระอู
3.4 สระอึ และสระอือ
3.5 สระใอ และสระไอ
3.6 สระโอ และสระออ
4. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา มีดงั นี้
4.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธกี ารเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรือ่ งการสะกดคาและแจกลูก ประกอบ
กระบวนการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
4.2 ตัวแปรตาม
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4.2.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
4.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการ
อ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นแบบการวิจยั กลุ่มเดียว (One Group Pretest Posttest
Design) (สุรวาท ทองบุ. 2553 : 55) ผูว้ จิ ยั ทดลองด้วยตนเองกับกลุ่มเป้าหมาย คือ
นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู จานวน 1 ห้อง จานวน 10
คน ระยะเวลาทาการสอน 18 ชัวโมง
่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 จานวน 6 ชุด
2. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 เรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
จานวน 18 แผน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ เพื่อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามแนวการสร้างและ
หาคุณภาพแบบเกณฑ์ (สุรวาท ทองบุ. 2553 : 101-104)
4. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (สุรวาท ทองบุ. 2553 : 85-86)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ทาการทดลองเป็น
เวลา 18 วัน ๆ ละ 1 ชัวโมง
่ ทาการทดลองในเวลา 09.30 – 10.30 น. มีลาดับขัน้ ตอน
ดังนี้
1. ขอความร่วมมือกับผูบ้ ริหารโรงเรียนในการทาวิจยั
2. พบครูประจาชัน้ ของห้องทีท่ าการทดลอง เพื่อชีแ้ จงรูปแบบการวิจยั และ
ขอความร่วมมือ
3. สร้างความคุน้ เคยกับนักเรียนกลุ่มทดลอง
4. ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง การสะกด
คาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
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5. ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองให้นกั เรียนกลุ่มทดลอง ทดลองเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะ ในช่วงเวลา 09.30 – 10.30 น.
6. เมือ่ ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ งั ้ กลุ่มเป้าหมายไปจนครบ ผูว้ จิ ยั
ทาการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนฉบับเดียวกันทัง้ กลุ่ม
7. ให้นกั เรียนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่
มีต่อการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย เรื่องการสะกดคาและแจก
ลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
8. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบ ไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ การจัด
กระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิ เคราะห์ข้อมูล
6.1 การหาคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ของการ
ประเมิน(IOC) สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ (สุรวาท ทองบุ. 2553 : 105 – 106) โดยพิจารณา
คัดเลือกเฉพาะข้อสอบทีม่ คี ่าดัชนีตงั ้ แต่ .05 ถึง 1.00
6.1.2 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิเคราะห์
ดังนี้
1) ค่าความยาก (p) รายข้อ
2) ค่าอานาจจาแนก (B - Index) รายข้อ
3) ค่าความเทีย่ ง (Reliability) รายฉบับ ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยวิธกี ารของโลเวต (Lovett)
6.1.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะเรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1
6.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก
6.2.1 การหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะ
เรือ่ ง การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยการหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)
6.2.2 การหาค่าประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) ของการ
เรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ งการสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1โดยวิธขี อง
กูดแมน เฟรทเชอร์ และชไลเดอร์ (Goodman, Fretcher and Schneider. 1980 : 30-34)
6.3 การวิเคราะห์ระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ งการ
สะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ร้อยละ
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6.4 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดังนี้
6.4.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง
การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ทก่ี าหนด (ร้อยละ 80) โดยใช้การ
ทดสอบ ค่าที ( t – test One Sample Group)
6.4.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง
การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการ
ทดสอบที ( t – test DependentSample Group)
6.4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรียน ทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบฝึกทักษะ เรือ่ ง
การสะกดคาและแจกลูก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ทก่ี าหนด (ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.00)
โดยการทดสอบที่ ( t – test One Sample Group)
สรุปผลการวิ จยั
จากการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบ
กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปรากฏผล
ดังนี้
1. แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83/81.66 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีก่ าหนดไว้
2. นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
1 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและ
แจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเท่ากับ 0.5864 ซึง่ แสดงให้เห็นว่า
แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ช่วยให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 58.64
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย มีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 2.65 ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาและแจกลูกคา โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อน
ช่วยเพื่อน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย อภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจก
ลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถม
ศึกษาปีท่ี 1 พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.83/81.66 หมายความว่า นักเรียน ได้ค่าเฉลีย่ จาก
การทาแบบทดสอบระหว่างเรียน คิดเป็ นร้อยละ 80.83 และค่าเฉลีย่ จากการทาแบบ
ทดสอบหลังเรียน คิดเป็น ร้อยละ 81.66 แสดงว่า แบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกด
คาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตาม ความมุง่ หมายของการวิจยั ทีต่ งั ้ ไว้ เพราะการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะ เรือ่ ง การสะกดคาและ แจกลูก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้จดั เตรียมกิจกรรมทีห่ ลากหลาย ให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง
และเขียนบ่อย ๆ จนเกิดทักษะทัง้ สามด้าน คือ การฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน
ของเด็กอย่างจริงจัง เนื้อหาทีน่ ามาฝึกเร้า ความสนใจ ผูเ้ รียนเกิดความเพลิดเพลิน
สนุกสนานกับการได้ทาแบบฝึกทักษะและมีความกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียน จึงเกิดประโยชน์กบั
ผูเ้ รียนและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ส่งผลให้ผเู้ รียนเกิดความก้าวหน้าและส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึน้ แบบฝึกทักษะถือเป็นนวัตกรรมทีด่ ี เด็กทีเ่ รียน
เก่งสามารถทาแบบฝึกได้ถูกต้องและรวดเร็วทันเวลา ส่วนนักเรียนทีเ่ รียนรูช้ า้ จะทาแบบ
ฝึกเสริมทักษะช้าและใช้เวลานาน หรือเสร็จไม่ทนั กับเวลา ครูควรให้เวลา โดยการให้
กลับไปทาเป็นการบ้าน เพื่อพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคลให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง และแบบฝึกทักษะทีส่ ร้างขึน้ สามารถนาไปใช้สอนซ่อมเสริม นักเรียนทีเ่ รียนรูช้ า้
หรือนักเรียนทีม่ ปี ญั หาด้านการสะกดคาและแจกลูก ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ มะลิ
อาจวิชยั (2540 : 17) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ช่วยให้นกั เรียนประสบ
ผลสาเร็จในการฝึกทักษะได้เป็นอย่างดี แบบฝึกทักษะเปรียบเสมือนผูช้ ่วยทีส่ าคัญของครู
ทาให้ลดภาระการสอนของครูลงได้ ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาตนเอง และเพิม่ ความมันใจใน
่
การเรียนได้เป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2545 :
131-132) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะทีด่ คี วรเป็ นสิง่ ทีใ่ ห้นักเรียนเรียนมาแล้วเหมาะสมกับ
ระดับวัย หรือความสามารถของนักเรียน มีคาชีแ้ จงสัน้ ๆ ทีช่ ่วยให้เข้าใจได้งา่ ย ใช้เวลาที่
เหมาะสม น่าสนใจและท้าทายความสามารถ เปิดโอกาสให้เลือกทัง้ แบบตอบจากัด และ
แบบตอบเสรี มีคาสังหรื
่ อตัวอย่างแบบฝึกทักษะทีไ่ ม่ยาก ควรมีรปู แบบและใช้หลัก
จิตวิทยา ภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย และสามารถศึกษาด้วยตนเอง
การทีแ่ บบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เพราะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบ
ฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ตามลาดับขัน้ ตอนทีว่ างแผนไว้ดงั นี้
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1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
ช่วงชัน้ ที่ 1 โดยวิเคราะห์เนื้อหาสาระเกีย่ วกับการอ่านเพื่อนามาสร้างแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง
การอ่านสะกดคาและแจกลูก
1.2 ศึกษาเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั เกีย่ วกับการ
สร้างแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
1.3 กาหนดเนื้อของแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก
โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
1 ประกอบด้วย
1) คานา จุดประสงค์ ข้อแนะนาในการใช้ แบบฝึกทักษะ
2) สร้างแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก จานวน
6 ชุด โดยจัดลาดับเริม่ จากการฝึกเรือ่ งทีง่ ่ายไปหาเรือ่ งทีย่ ากขึน้
1.4 นาแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก ทีส่ ร้างขึน้
เสนอต่อกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้องและความ
เหมาะสมของเนื้อหาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข
1.5 นาไปทดลองใช้กบั นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่ม
เพื่อนช่วยเพื่อน มีค่าเท่ากับ 0.5864 ซึง่ แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะ เรือ่ ง การอ่าน
สะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยให้ผเู้ รียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 58.64 อาจเนื่องมาจาก กระบวนการจัดการเรียนรู้
ทุกขัน้ ตอนผ่านการทดลองหาประสิทธิภาพจากผู้เชีย่ วชาญ ผ่านการทดลองใช้ก่อน
นามาใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง ครูผสู้ อนได้จดั กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ มุง่ เน้นพัฒนา
ผูเ้ รียนได้ฝึกปฏิบตั จิ ริง ถูกต้องตามหลักภาษาและสามารถสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้
เพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคาและแจกลูก ซึง่ ถือเป็ นทักษะพืน้ ฐานของ
การเรียนด้าน อื่น ๆ ได้ดแี ละมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ นักเรียนมีความสนุกสนาน สนใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ และแบบฝึกทักษะ มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเรียนและครูผสู้ อนได้เลือก
แนวทางทีห่ ลากหลาย ทีม่ คี วามเหมาะสมกับวัยและตามความสามารถของผูเ้ รียน
นอกจากนี้ยงั คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึง่ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
สูงขึน้ และเป็ นแนวทางให้ครูผสู้ อนใช้ในการแก้ปญั หาได้ดว้ ย ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษา
ค้นคว้าของ ไพบูลย์ มูลดี (2546 : 61) ได้ศกึ ษาค้นคว้า เรือ่ ง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรูแ้ ละแบบฝึ กทักษะการเขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละแบบฝึก
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ทักษะการเขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 93.11/87.62 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ และ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่ รียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้ ละแบบฝึกทักษะการ
เขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาไทยหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปิยาภรณ์ สร้อยระย้า (2547 : บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง อาเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ จานวน 25 คน ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดคาทีไ่ ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด ทีส่ ร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 87.70/84.13
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7104 ซึง่
หมายความว่า ผูเ้ รียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 71.04 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 มี
ค่าเฉลีย่ โดยรวมในระดับพึงพอใจมาก จะเห็นได้ว่าจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
แบบฝึกทักษะเรือ่ ง การอ่านสะกดคาและแจกลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
นักเรียนสนุกสนานในการเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจมากทีไ่ ด้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองมี
การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกัน ช่วยเหลือกัน โดยมีครูคอยเสริมแรงจูงใจ กระตุน้ ให้คา
ชมเชยและให้กาลังใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณา ทองหล้า (2551 : 72) ทีไ่ ด้
ศึกษาการพัฒนาชุดสื่อประสมทีส่ ่งเสริมการอ่านสะกดคา เรือ่ งโรงเรียนต้นไม้ สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรูต้ ่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยชุดสื่อประสมทีส่ ่งเสริมการอ่านและสะกดคา เรือ่ งโรงเรียนต้นไม้
วิชาภาษาไทย โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และของ ละมุล จันทร์แป้น (2553 : 141) ได้
ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนแจกลูกสะกดคา โดยเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีการออกแบบให้มรี ปู ภาพ สีสนั มีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับเนื้อหา โดยได้รบั คาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และแก้ไขปรับปรุง ทาให้ม ี
แรงจูงใจ นักเรียนสนใจ และกระตือรือร้น เอาใจใส่ต่อการเรียนมากขึน้ เรียนรูอ้ ย่างมี
ความสุข เป็นผลให้นกั เรียนมีความพึงพอใจทีด่ ตี ่อการเรียน เรือ่ งการอ่านสะกดคาและแจก
ลูก โดยการสอนแบบกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
1.1 ก่อนให้นกั เรียนทาแบบฝึกทักษะ ครูผสู้ อนควรจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาในการทาแบบฝึกทักษะแก่นกั เรียน จากนัน้
จึงให้นกั เรียนทาแบบฝึกทักษะ เพราะหากครูนาแบบฝึกเสริมทักษะไปให้นกั เรียนฝึกทา
โดยไม่ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ นักเรียนทีอ่ ่านคาไม่ได้ สะกดคาไม่ถูก
จาแนกตัวสะกดไม่เป็ น และไม่เข้าใจความหมายคา ก็จะไม่สามารถทาแบบฝึกทักษะได้
อย่างถูกต้อง การใช้แบบฝึกทักษะก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อครูและนักเรียน
1.2 การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบฝึกทักษะนัน้ ครูตอ้ งกระตุน้ ให้นกั เรียนมี
ความกระตือรือร้น นักเรียนก็จะสามารถเกิดการเรียนรูจ้ ากการทาแบบฝึกทักษะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และหลังจากทาแบบฝึกทักษะแล้ว ครูควรเฉลยผลให้นกั เรียนทราบทันที
การเฉลยให้นกั เรียนทราบมีขอ้ ดี คือ นักเรียนจะรูต้ วั เองว่า ทาถูกมากน้อยเพียงใด มี
จุดบกพร่องทีน่ กั เรียนจะต้องแก้ไขอย่างไร การเฉลยให้นกั เรียนทราบผลการทาแบบฝึก
ทักษะทันที ยังเป็นการเสริมแรงแก่นกั เรียนอีกวิธหี นึ่ง หากครูผสู้ อนทิง้ ระยะการตรวจหรือ
เฉลยผลการทาแบบฝึกทักษะทีท่ าไปนัน้ ถูกหรือผิด จึงไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องของ
ตนเองได้ ความสนใจและความกระตือรือร้นของนักเรียนก็จะลดลงตามไปด้วย
1.3 ในการสร้างแบบฝึกทักษะ การจัดลาดับเนื้อหาเป็ นเรือ่ งสาคัญ ผูส้ ร้าง
ควรจัดลาดับความยากง่ายของเนื้อหา โดยเริม่ จากเนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหายาก เนื้อหาครัง้
หนึ่ง ๆ ไม่ควรมีมากหรือน้อยเกินไป ควรจัดให้เหมาะสมกับเวลา ทัง้ นี้การจัดเนื้อหาที่
เหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน นักเรียนก็จะเกิดการเรียนรูไ้ ปตามลาดับเนื้อหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.4 การเร้าความสนใจในตัวของแบบฝึกทักษะ ควรจัดให้มกี จิ กรรมที่
หลากหลาย พยายามอย่าให้ซ้ากัน ตัวอักษรสาหรับเด็กควรตัวโต มีความชัดเจน
รูปภาพประกอบควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา ควรเป็นภาพลายเส้นและไม่ควรเป็นภาพ
ทีซ่ บั ซ้อน เพราะภาพทีม่ คี วามซับซ้อน จะทาให้นกั เรียนเข้าใจภาพได้ยาก นักเรียนก็จะ
ไม่ให้ความสนใจต่อภาพนัน้
1.5 การฝึกอ่าน เขียน และการใช้คาตามความหมาย ควรให้นกั เรียนได้
ฝึกโดยใช้คาซ้า ๆ ซึง่ การฝึกซ้า ๆ มีประโยชน์คอื ทาให้นกั เรียนจาคานัน้ ได้อย่างแม่นยา
แต่การฝึก ซ้า ๆ นี้ แบบฝึกทักษะจะต้องมีกจิ กรรมทีแ่ ตกต่างกัน เพราะหากกิจกรรมซ้ากัน
จะทาให้นกั เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการทาแบบฝึกทักษะ
1.6 คาสังในแบบฝึ
่
กทักษะ ควรมีความกระชับ ชัดเจน และอ่านแล้วเข้าใจ
ได้งา่ ย หากมีตวั อย่างประกอบด้วยจะทาให้นกั เรียนเข้าใจได้ดยี งิ่ ขึน้ ซึง่ การมีคาสังและ
่
ตัวอย่างทีด่ ี จะช่วยประหยัดเวลาในการอธิบายของครู และนักเรียนสามารถทาแบบฝึก
ทักษะได้อย่างถูกต้อง
1.7 ครูผสู้ อนทีจ่ ะนาแนวคิดนี้ไปใช้ ควรวางแผนและเตรียมตัวให้พร้อม
ก่อนทาการสอน เช่น การศึกษาและทาความเข้าใจผูเ้ รียน การจัดสภาพแวดล้อม วัสดุ
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อุปกรณ์และสื่อการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน กิจกรรมและแบบฝึกทักษะที่
จัดให้ ควรมีความหลากหลาย และเพียงพอกับจานวนนักเรียน ผูส้ อนควรให้การเสริมแรง
เพื่อทีจ่ ะทาให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นไปอย่างสมบูรณ์
มีประสิทธิภาพ ไม่เบื่อหน่ าย ซึง่ จะส่งผลให้การเรียนดีขน้ึ
1.8 สถานศึกษาให้การสนับสนุนโดยการจัดสรรงบประมาณให้นานวัตกรรม
ประเภทแบบฝึกทักษะกระบวนการ ซึง่ ประกอบด้วยกิจกรรมสื่อ อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ใน
การฝึกทักษะมาใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
2. ข้อเสนอแนะในวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะทุกระดับชัน้ เพื่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรูท้ กั ษะการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรศึกษาเกีย่ วกับผลของการใช้แบบฝึกทักษะว่าส่งผลต่อตัวแปรอื่น
หรือไม่ เช่น เจตคติทางภาษาไทย ความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาไทยหรือการแก้ปญั หา
ทางภาษาไทย
2.3 ควรศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทย ทีเ่ กีย่ วกับมาตรา
ตัวสะกดของไทยให้ครบทุกมาตรา ซึง่ ประกอบด้วย มาตราสะกด แม่ ก. กา แม่กก แม่
กด แม่กบ แม่ กง แม่กน แม่ กม แม่ เกย และแม่ เกอว อาจจะทาในมาตราเดียว
หรือหลายมาตราสาหรับนักเรียนในช่วงชัน้ ที่ 1 (ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 1-3) เพื่อเป็น
เครือ่ งมือในการเรียนรูว้ ชิ าอื่นได้
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ด้วยกิ จกรรมการเรียนรู้ที่เน้ นทักษะปฏิ บตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิ ลป์ ) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
DEVELOPMENT OF LEARNING ACTIVITY BY USING THE INSTRUCTION MODEL OF
PRACTICAL SKILLS ON RAM WONG MADTRATAN FOR MATTHAYOMSUKSA I
สุดารัตน์ บัวบุญ จา้ มา1 สมปอง ศรีกลั ยา2 โมฬี ศรีแสนยงค์3
Sudarat Buaboon Jamma,1 Sompong Srikunlaya,2 Molee Sriseanyong 3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ิ
เรือ่ ง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1ให้มปี ระสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเ้ รื่อง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
(นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่ อ กิจ กรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นทัก ษะปฏิบตั ิ กลุ่ มตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 /6 ซึง่ กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 40 คน ซึง่
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Sample random sampling) โดยวิธกี ารใช้หอ้ งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นทักษะ
ปฏิบตั ิ จานวน 6 แผน แบบทดสอบก่อ นและหลังการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถในการ
ปฏิบตั กิ ารขับร้อง แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ทิ ่ารา และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ
ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน
กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ศิล ปะ (นาฏศิล ป์ ) ชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 1 มีป ระสิท ธิภ าพ E1/E2 เท่ า กับ
86.63/82.58
1
2
3

นิสติ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศศ.ม. (ไทยคดีศกึ ษา : เน้นมนุษยศาสตร์) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ ก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะ
ปฏิบตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน กลุ่ มสาระการเรียนรู้ศิล ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 พบว่า
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ิ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาผลการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรือ่ ง ราวงมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 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
บทนา
การพัฒนาบุคคลให้มคี วามรูค้ วามสามารถที่จะออกไปใช้ชวี ิตในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข
จาเป็นจะต้องส่งเสริมให้คนมีการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550
– 2554) ได้ชใ้ี ห้เห็นถึงความจาเป็ นในการปรับเปลีย่ นจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้
มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้ม ีความพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลีย่ นแปลงเพื่อนาไปสู่สงั คมฐานความรูไ้ ด้อย่างมันคง
่
แนวการพัฒนาคน
ดังกล่าวมุง่ เตรียมเด็กและเยาวชนให้มพี น้ื ฐานจิตใจทีด่ งี าม มีจติ สาธารณะ พร้อมทัง้ มีสมรรถนะ ทักษะ
และความรูพ้ ้นื ฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยังยื
่ น (สภาพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ . 2549 : 2) ซึ่ ง แนวทางดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็ นไทย ให้ม ีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ทางาน และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4)
นาฏศิลป์ไทยมีเอกลักษณ์ท่มี ลี ลี าอ่อนช้อย นุ่ มนวล ซึ่งเป็ นสิง่ ที่บ่งบอกลักษณะของคนไทย
ว่ามีความประณีตรักสวยรักงาม แฝงด้วยจินตนาการและศิลปะอันละเอียดอ่อน (กัลยา ยอดระยับ. 2535
: 1) นาฏศิลป์ไทยมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตัว มีความประณีตอ่อยช้อยและงดงามตามแบบไทย ซึ่งได้สบื
ทอดกันมาช้านาน ดังมีห ลัก ฐานจากหลักศิล าจารึกสมัยสุ โขทัยในตอนหนึ่งว่า “ย่อมเรียง ขันหมาก
บูชาพิลม ระบา ราเต้น เล่นทุกวัน” นอกจากนัน้ ในหนังสือไตรภูมพิ ระร่วง บางตอนกล่าวว่า “บ้างเต้น
บ้างรา บ้างฟ้อนรา บันลือเพลง ดุรยิ ดนตรี” (อมรา คล่าเจริญ. 2535 : 8) นาฏศิลป์มคี วามคงทนน้อย
มาก เมือ่ เทียบกับศิลปะทางด้านวัตถุ เช่นวรรณกรรม ประติมากรรม สถาปตั ยกรรม เนื่องจากนาฏศิลป์
ถือ ว่าเป็ นศิลปะที่ไ ม่มรี ูปร่าง เป็ นเพียงลีล าของผู้ประดิษ ฐ์ ต้อ งอาศัยการถ่ ายทอดให้กนั และกัน ซึ่ง
จาเป็ นต้องมี “หลักวิชา” ทีเ่ ป็ นแบบแผนสืบทอดไว้ มิฉะนัน้ จะทาให้เกิดการพัฒนาไปโดยผิดพลาดจาก
เค้าโครงเดิม (แบบแผนเดิม) จนเสียรูปไป ดังนัน้ จึงจาเป็ นที่ต้องให้ความสาคัญ ต่ อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สาระนาฏศิลป์ เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักต่อการอนุ รกั ษ์ สืบทอดศิลปะทางด้านนาฏศิลป์
และจัดระเบียบแบบแผนของนาฏศิลป์ให้มคี วามงดงามยิง่ ขึน้ (เรณู โกศินานนท์. 2544 : 3-4)
นาฏศิลป์เป็ นสาระหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ซึ่งได้จดั ให้เด็กทุกคนทุกระดับช่วงชัน้ ได้
เรียน เนื่องจากนาฏศิลป์เป็ นส่วนหนึ่งของชีวติ มนุ ษย์ไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่อนไหวในอิรยิ าบถต่างๆ การ
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แสดงออกทางอารมณ์ ล้วนแล้วแต่เป็ นท่าทางทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติของมนุ ษย์ การเรียนนาฏศิลป์ จึงมี
จุด ประสงค์เ พื่อ ให้เ ด็ก กล้า แสดงออก มีท ัก ษะในการเคลื่อ นไหวร่ า งกายและให้ค วามสนุ ก สนาน
เพลิด เพลิน ซึ่ง ครูควรตระหนักถึงปญั หาที่จะต้อ งได้รบั การพัฒนา และทาการศึก ษาค้นคว้าวิธกี าร
จัดการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม ผู้วจิ ยั จึงศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ซิ ่งึ เป็ น
การเรียนการสอนที่สามารถทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการปฏิบตั ทิ ่ารา เกิดความคิดใหม่ๆ สามารถนา
ทักษะและความคิดใหม่นนั ้ มาสร้างสรรค์ผลงานของตน ทาให้งานทีท่ าสาเร็จตามวัตถุประสงค์ น่ าสนใจ
มีความพอใจกับงานที่ทา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นทักษะปฏิบตั ิน้ีมปี ระโยชน์ มากสาหรับการ
เรียนรูใ้ นสาระนาฏศิลป์
การเรียนการสอนทีเ่ น้ นทักษะปฏิบตั มิ ุ่งหวังให้ผู้เรียน คิดเป็ น แก้ปญั หาเป็ น และมีจติ ใจที่ดี
งามแล้ว ทัก ษะปฏิบตั ิยงั เป็ นเรื่อ งที่เ กี่ยวข้อ งกับความคล่ องแคล่ ว ในการเคลื่อ นไหวร่างกาย ความ
สามารถในการใช้อวัยวะส่วนต่างๆ หรือความสามารถในการทางานอย่างใดอย่ างหนึ่ง พฤติกรรมทีเ่ ห็น
ได้เด่นชัดว่าทาให้ผเู้ รียนเกิดทักษะ ได้แก่ ความสามารถในการทาสิง่ ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว เช่นการ
รา การเขียน การวาดภาพ การพิมพ์ดดี การร้องเพลง การปนั ้ การแกะสลัก การออกกาลังกาย หรือ
กิจกรรมทางพลศึกษา เป็ นต้น นอกจากจะมีความสามารถในการทากิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว
การที่คนเราสามารถทางานได้เร็วขึน้ ทาได้ถูกต้องมากขึน้ ผิดพลาดน้อยลง จะทาได้สวยงามมากขึ้น
และปลอดภัย ก็ถอื ว่าเป็ นผู้มที กั ษะปฏิบตั ทิ งั ้ สิ้น (ชาญชัย และพวงเพ็ญ อินทรประวัติ. 2532 : 123129) กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ลาดับขัน้ ตอนของการเรียนรูท้ างด้านทักษะปฏิบตั ไิ ว้ 6 ขัน้ ตอน โดย
เริม่ ต้นจากการรับรูใ้ ห้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบของนาฏศิลป์ ทีจ่ ะฝึกปฏิบตั เิ สียก่อนไปจนถึงการสร้างสรรค์
ดังนัน้ การกระทาจึงเริม่ จากการรับรู้รูปแบบ ไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะลาดับขัน้ ดังกล่าว
ได้แก่รบั รู้รูปแบบ ทาตามแบบ ปฏิบตั ไิ ด้เอง ปฏิบตั ไิ ด้อย่างชานาญ การประยุกต์และการสร้างสรรค์
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2547 : 11)
แต่จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบสอง ของโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า มาตรฐานด้านผูเ้ รียน คือ มาตรฐาน
ที่ 5 ผู้เ รียนมีค วามรู้แ ละทัก ษะที่จาเป็ น ตามหลักสูต ร ผลการประเมินอยู่ใ นระดับ “พอใช้”เท่ านัน้
(โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ . 2552 : 37) ดังนัน้ จึงเป็ นสิง่ สาคัญ ที่ค รูทุกคนต้อ งร่ว มกันรับผิดชอบ
ปรับปรุงให้อยู่ในระดับ “ดีหรือดีมาก” ซึง่ ครูทุกคนควรตระหนักในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะกับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งสามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียนได้ดี เป็ นวัยที่
กาลังต้องการแสดงออกทางความคิด ชอบสารวจค้นคว้าด้วยตนเอง ตามหลักทฤษฎีพฒ
ั นาการของ
อิร ิค สัน และยัง อยู่ใ นวัย ที่ส ามารถพัฒ นาจากการฝึ ก ฝนกิจ กรรมประเภททัก ษะได้ดี ตามทฤษฎี
พัฒ นาการของเพีย เจต์ ดัง นั น้ เด็ก ในวัย นี้ จ ึง มีพ ัฒ นาการในการใช้ค วามคิด ในเชิง ที่เ ป็ น รูป ธรรม
สามารถคิดโดยใช้เหตุผล คิดย้อนกลับได้ และยังรูจ้ กั คิดในเชิงสัมพันธ์อกี ด้วย
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
เน้นทักษะปฏิบตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
เนื่องจากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยู่ในวัยทีส่ ามารถเรียนรูไ้ ด้ดี มีพฒ
ั นาการต่อเนื่อง โดยเน้นการ
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เรียนการสอนในเรื่องรูปแบบที่เป็ นพื้นฐานในการปฏิบตั ินาฏศิลป์ไปจนถึงการที่ทาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็ นลาดับขัน้ ตอน ทาให้สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิท่ารา และยังเป็ นการจัดกิจกรรมที่
ผูเ้ รียนสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานด้านศิลปะได้ ส่งผลให้ผเู้ รียนมีความสามารถ
ในการปฏิบตั ทิ ่าราวงมาตรฐาน และนาผลการวิจยั ไปใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไขปญั หาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรือ่ ง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระ
การเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเ้ รือ่ ง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 /6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 40 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(Sample random sampling) โดย
วิธกี ารใช้หอ้ งเรียนเป็ นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ จานวน 2 ฉบับ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะ
ปฏิบตั ิ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาการทดสอบนักเรียนก่อนการทดลอง(Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน เรือ่ งราวงมาตรฐาน จานวน 30 ข้อ
2. ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรือ่ ง ราวงมาตรฐาน และใช้แบบประเมิน
ความสามารถในการปฏิบตั เิ พื่อประเมินความสามารถในการปฏิบตั แิ ละแบบทดสอบย่อยเพื่อวัดความรู้
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ความเข้าใจของนักเรียน ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ชัวโมง
่
รวม
ทัง้ สิน้ 12 ชัวโมง
่
ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. เมื่อดาเนินการทดลองครบ 6 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test)
โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ ทีใ่ ช้ก่อนการทดลอง
4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้ น
ทักษะปฏิบตั โิ ดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ
5. รวบรวมข้อมูลทัง้ หมดและวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิติ
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากสิน้ สุดการทดลอง โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทา
แบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะ
ปฏิบตั ทิ ่พี ฒ
ั นาขึน้ และผ่านการประเมินความเหมาะสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้ t – test (Dependent Samples)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี ่อกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นทักษะปฏิบตั โิ ดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t - test แบบกลุ่มไม่อสิ ระ (Dependent Samples)
สรุปผล
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ิ เรื่อง ราวงมาตรฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิล ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ที่ผู้วจิ ยั ได้พฒ
ั นาขึ้นมีประสิทธิภาพ
(86.63/82.58) ซึง่ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ (80/80)
2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรูเ้ รือ่ ง ราวงมาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (นาฏศิลป์) ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนรูด้ ว้ ยกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
อภิ ปรายผล
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.63/82.58 ซึง่ สูง
กว่าเกณฑ์ 80/80 แสดงว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์
ทีเ่ ป็นเช่นนี้อาจมาจาก 1) ก่อนการดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวิธกี ารสร้างและดู
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรูท้ ด่ี ี ทัง้ เอกสาร ตารา งานวิจยั ต่างๆ 2) วิธกี ารชัดเจน จัดสื่อการเรียนรู้
และมีวธิ กี ารวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 3)การจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองการตรวจสอบแก้
่
ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการประเมินความถูกต้องและความเหมาะสมของคณะ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูย้ งั ได้ผ่านกระบวนการทดลองกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ก่อนทีจ่ ะนาไปทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่าง ทัง้ นี้ เพื่อให้ทราบปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการทดลอง และ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาข้อบกพร่องต่างๆ ของกิจกรรมการเรียนรู้ โดยได้นาผลการ
ทดลองไปปรับปรุงก่อนทดสอบจริงเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสมและมีคุณภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็น
การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างมีลาดับขัน้ ตอน 5) การจัดการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นทักษะ
ปฏิบตั ิ เป็นการสอนตัง้ แต่การเริม่ รับรูร้ ปู แบบของนักเรียนซึง่ เป็นพืน้ ฐานสาคัญ และทาให้นกั เรียนได้
เกิดการเรียนรูเ้ ป็ นลาดับขัน้ ทาให้สามารถพัฒนาทักษะการปฏิบตั ริ าวงมาตรฐาน และพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้มสี ่วนร่วมและบทบาทในกิจกรรม จึงทาให้สามารถเข้าใจ
เนื้อหาและลาดับขัน้ ตอนการปฏิบตั ริ าวงมาตรฐานได้เป็ นอย่างดี เป็ นกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ สอดคล้องกับอภิณห์พร แม้นวิเศษพงศ์ (2549 : 104-110) ได้พฒ
ั นาชุดการสอน เรือ่ ง นาฏ
ศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทย โดยการเน้นกระบวนการปฏิบตั ิ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
จานวน 30 คน พบว่า ชุดการสอน เรือ่ ง นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ โดยเน้นกระบวนการปฏิบตั ิ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 85.34/89.93 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของทัศนีย์ หลักเพ็ชร์ (2550 : 59 – 91) พบว่า แผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้น
ทักษะกระบวนการมีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.62/89.40 และสอดคล้องกับนวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
(2534 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้พฒ
ั นารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั สิ าหรับครูวชิ า
อาชีพ ผลการวิจยั พบว่า ขัน้ ตอนของกระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบทีป่ ระกอบด้วย การสอน
ทักษะปฏิบตั ิ 3 ลักษณะได้แก่การสอนทฤษฎีก่อนปฏิบตั ิ การสอนปฏิบตั กิ ่อนทฤษฎี และการสอน
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ทฤษฎีควบคู่กบั การปฏิบตั คิ รูผจู้ ดั กิจกรรมสามารถเรียกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ผลการทดลอง
พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนนี้มคี ุณภาพ และประสิทธิภาพ ตรงตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทุกประการ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ชิ ่วยส่งเสริมความสามารถด้านการ
ปฏิบตั แิ ละความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียน ดังจะเห็นได้จากผลการเรียนรูข้ องนักเรียนโดยรวมคิดเป็ น
ร้อยละ 86.63 จึงเป็นสิง่ ยืนยันได้ว่ากิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ชิ ่วยทาให้ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลเรียนมีความรูค้ วามสามารถสูงขึน้
2. เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูข้ องนักเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
เน้ นทักษะปฏิบตั ิ ปรากฏว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01
ทัง้ นี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ทิ ่ี ผู้วจิ ยั สร้างขึ้น มีการกาหนดเนื้อหาลักษณะของ
กิจกรรมและระดับความยากง่ายให้เหมาะสมสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เ รียน อีกทัง้ กิจกรรมการ
เรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั ไิ ด้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชีย่ วชาญ ซึง่ ผลการประเมินมีความเห็นใน
แนวทางเดียวกันโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี จึงถือได้ว่ากิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้นทักษะปฏิบตั ิน้ีสามารถ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ผู้เรียนมี ผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงขึ้น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขเจนศักดิ ์ ไตรธิเลน (2553 :89- 93) ได้พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นทักษะปฏิบตั ิ เรื่องการใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า กลุ่ม
สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเต่างอยพัฒน
ศึกษา พบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะปฏิบตั ขิ องนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ด้วยกิจกรรม
การเรียนการสอน โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั ิ เรื่องการใช้อุปกรณ์และการต่อ
วงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทีส่ ถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ ผลการเปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นทักษะ
ปฏิบตั ิ เรื่องการใช้อุปกรณ์และการต่อวงจรไฟฟ้า กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทีส่ ถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสอดคล้องกับเพียงเพ็ชร์
คมขา (2552:95-96) ได้สร้างชุดการสอนนาฏศิลป์ไทย เพื่อเสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นทักษะ
ปฏิบตั ิ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จานวน 20 คน พบว่า ชุดการสอนนาฏศิลป์ไทย เพื่อ
เสริมความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นทักษะปฏิบตั ิ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 97.30/90.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ผลสัมฤทธิ ์หลังการเรียนด้วยชุดการ
สอน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นทักษะปฏิบตั ิ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่เี น้ นทักษะปฏิบตั ิเ ป็ นการจัดกิจกรรมที่เอื้อให้
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นัก เรียนได้เรียนรู้และค้นพบความรู้ จากการปฏิบตั ิและเรียนรู้อ ย่างมีค วามสุข ทัง้ นี้อ าจเป็ นเพราะ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นทักษะปฏิบตั ิ ทาให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียน
ได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมทีห่ ลากหลาย ได้เรียนรูจ้ ากเพื่อน ครูผสู้ อน ผูป้ กครอง ชุมชนและสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยู่
รอบตัวผูเ้ รียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการเรียนรูข้ องตนเองโดยเริม่ จากความสนใจ มาเป็ นอันดับแรก ตามมา
ด้วยความซาบซึง้ เจตคติ ค่านิยม และการปรับตัว แต่เมื่อพิจาณาลาดับความรูส้ กึ เป็ นขัน้ ๆ จะเริม่ จาก
การรับรู้ การตอบสนอง การเห็นคุณค่า การสร้างลักษณะนิสยั ตามค่านิยม กล่าวไว้ว่าความรูส้ กึ นัน้ เป็ น
ความต่อเนื่องไม่ได้รสู้ กึ เป็ นท่อนๆ แต่มที ศิ ทางและความเข้มข้นแตกต่างกันแต่ละขัน้ ของความรูส้ กึ จึง
เกีย่ วข้องเชื่อมโยงต่อเนื่องกันละเอียดอ่อนมาก ระดับความรูส้ กึ จะเริม่ เข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมาก
จนยึดติดเป็นลักษณะนิสยั ของคน ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของสมจิตร ศรีหาวงษ์ (2553 : 95 – 96 )
ผลการพัฒนาความสามารถด้านการวาดภาพระบายสีดว้ ยการจัดกิจกรรมทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั ติ ามแนวคิด
ของของแฮร์โรว์ (Harrow) พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนด้วยการเน้นทักษะปฏิบตั ติ าม
แนวคิดของแฮร์โรว์ (Harrow) เรื่องการวาดภาพระบายสีมคี วามพึงพอใจในระดับมาก ( X = 3.82)
สอดคล้องกับวรีวรรณ โขนงนุ ช (2551 : 114 -117) ได้พฒ
ั นาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เขียน
ลายสังคโลก โดยใช้รปู แบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
6 โรงเรียนเมืองเฉลียง อาเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย จานวน 32 คน พบว่า ความพึงพอใจ
ของนักเรียนมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องการเขียนลายสังคโลก โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบตั ขิ องเดวีส์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่ นระดับมาก
ผลของการวิจยั ในภาพรวมกิจกรรมการเรียนรูท้ ่เี น้นทักษะปฏิบตั นิ ัน้
ส่งผลให้นักเรียนเกิด
ทักษะ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทาให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูด้ ว้ ย
ตนเอง ได้ล งมือ ปฏิบ ัติกิจ กรรมที่ห ลากหลาย รู้จ ัก น าประสบการณ์ จ ากการเรีย นรู้ ไ ปปรับ ใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
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การพัฒนาความสามารถในการคิ ดแบบอภิ ปัญญาทางเคมี 3 ระดับ เรื่อง พันธะเคมี
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
The Development of Thinking Ability in The Three-level Chemistry Metacognition on
Chemical Bonds of Matthayomsueksa 4 students
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถในการ
คิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
75/75 2) เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน บรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 ห้องเรียน จานวน
40 คน โดยวิธเี ลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
พัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา ทางเคมี 3 ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรือ่ ง พันธะใช้
การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง เรือ่ ง พันธะไอออนิก และ พันธะโคเวเลนต์ และ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง พันธะเคมี วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบสมมุตฐิ านใช้การทดสอบค่าที t-test
(Dependent Samples)
ผลการวิจยั สรุปได้ ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบ
อภิปญั ญา ทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.89/81.38 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้
2. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ พบว่านักเรียน
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับส่วนใหญ่สามารถแสดง ออก
ถึงความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการรูค้ ดิ ของตนเอง ในการเชื่อมโยงระดับการคิดแบบอภิปญั ญา
ทางเคมี 3 คือ ระดับแมคโครสโกปิค (Macroscopic) ระดับซับ-แมคโครสโกปิค (Sub-macroscopic)
และระดับซิมโบลิค (symbolic )ได้ดงั นี้
คาสาคัญ : การพัฒนาความสามารถ, การคิดแบบอภิปญั ญา, พันธะเคมี
1
2
3
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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
บทนา
กระแสการเปลีย่ นแปลงของโลกในช่วงทศวรรษทีผ่ ่านมาส่งผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ประเทศไทยทัง้ ทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงแต่ละด้านต่างมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทัง้ สิน้ ส่งอิทธิพลเป็นพลังผลักดัน ซึง่ กันและกันได้ (สมชาย รัตนทองคา.
2545 : 10) การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่นคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
จนเกิดเป็ นทางด่วนข้อมูลทาให้ผคู้ นทัง้ โลกรับรูข้ า่ วสารกันได้อย่างรวดเร็ว กลายเป็นสังคมข้อมูล
ข่าวสาร สังคมจึงมีความสลับซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ การบริโภคข้อ มูลข่าวสาร ซึง่ มีปริมาณมากใน
สังคมนัน้ จาเป็ นต้องใช้ปญั ญาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไตร่ตรอง จัดลาดับความสาคัญและเลือก
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เรียนรูข้ อ้ มูลข่าวสารเหล่านัน้ อย่างชาญฉลาด จึงจะทาให้สงั คมกลายเป็นสังคมแห่งความรู้ (กรมวิชาการ.
2542 : 21) ถ้าหากคนในสังคมไม่มที กั ษะในการพิจารณา ไตร่ตรอง การรวบรวมข้อมูล การตีความ
การประเมิน และเลือกรับข้อมูลหรือขาดทักษะการคิด จะทาให้เกิดปญั หาขึน้ มา เช่น การปลุกกระแส
การหลงเชื่อในคาโฆษณาเชิญชวนทีท่ าให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และเกิดปญั หาทางสังคม
เศรษฐกิจตามมา
จากรายงานการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540 2544) ของกระทรวงศึกษาธิการระยะครึง่ แผน ระบุว่าเด็กไทยยังขาดการคิดทีม่ เี หตุผลตามหลัก
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้ ระบุว่านักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย มีคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ในรายวิชา เคมี ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินสูงกว่าร้อยละ 70 ซึง่ ควร ได้รบั การ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างเร่งด่วน (สานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม. 2543 : 32)
ซึง่ สอดคล้องกับการรายงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สรุปสาเหตุทท่ี าให้นกั เรียน
ไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทาข้อสอบภาคทฤษฎีได้ดี แต่ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ทาข้อสอบ
ภาคปฏิบตั ปิ ระเภทนาความรูม้ าใช้และกระบวนการคิดแก้ปญั หาไม่ได้ และเขียนอธิบายไม่เป็ น (สมบัติ
การจนารักพงศ์. 2545 : 23) ซึง่ จากรายงานผลการประเมินนี้ ทาให้ตอ้ งหันมาพิจารณาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการพัฒนาคน เริม่ ทีก่ ารพัฒนากระบวนการคิด และช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
แก้ปญั หาให้สามารถคิดเป็ น คิดอย่างมีเหตุผล เพราะความสามารถทางการคิดจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
แก้ปญั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็ นเครือ่ งมือสาหรับการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่องด้วยตัวเอง (เกรียง
ศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์. 2537 : 54)
ในการจัดการเรียนรูห้ ากใช้กจิ กรรมทีช่ ่วยพัฒนาการคิดมาสอดแทรกในวัฏจักรการเรียนรูจ้ ะช่วย
ให้การจัดเรียนการเรียนรูเ้ กิดประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ (Billing. 2001 : 89A) กิจกรรมทีช่ ่วยพัฒนาการคิด
อย่างหนึ่งทีน่ ่ าสนใจคืออภิปญั ญา (Metacognition) ซึง่ ฟลาเวล (Flavell. 1979 : 906-911) พัฒนาจาก
ทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียเจต์และทฤษฎีสรรคนิยมอภิปญั ญา หมายถึงการตระหนักรูใ้ น
ความรูค้ วามคิดและความสามารถของตนเอง รวมทัง้ ความ สามารถในการควบคุมและประเมินการรูค้ ดิ
ของตนเอง อภิปญั ญาประกอบด้วยประสบการณ์ดา้ นการวางแผน ด้านการกากับติดตาม และด้านการ
ประเมินผล ความรูอ้ ภิปญั ญา ประกอบด้วยความรูด้ า้ นบุคคล ด้านงาน และด้านกลวิธ ี ซึง่ โฟการ์ตี
(Fogarty. 1994 : 3) ได้ พัฒนาประสบการณ์อภิปญั ญาสาหรับฝึกนักเรียน แล้วจะส่งผลให้นกั เรียนรูจ้ กั
ตนเองรูจ้ กั งานทีท่ า และรูก้ ลวิธที จ่ี ะทาให้งานสาเร็จ นันคื
่ อสามารถประเมินตนเอง ประเมินงานทีท่ า
และประเมินกลวิธที ใ่ี ช้ หรือกล่าวได้ว่ามีความสามารถในการควบคุมและประเมินการรูค้ ดิ ของตนเอง
ผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการประเมินการรูค้ ดิ สูงย่อมนาไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมหรือแก้ปญั หาได้มาก
กว่า เร็วกว่า แม่นยากว่า และประสิทธิภาพของงานดีกว่า มีงานวิจยั ต่างประเทศจานวนมากยืนยันว่า
อภิปญั ญาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ โดยช่วยส่งเสริม
ความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการคิดแก้ปญั หาทางวิทยาศาสตร์สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (Tein. 1999 : 2915A)
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ศึกษาพบว่าอภิปญั ญาช่วยให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี วี ชิ าเคมี ความคิดรวบยอดวิชาเคมี ทักษะการสืบ
เสาะหาความรู้ และความเชื่อเกีย่ วกับการปฏิบตั กิ ารด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ (ณัฎฐี เจริญ
เกียรติบวร . 2539 : 57) พบว่า อภิปญั ญาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ และผลการศึกษาของ (ดาเนิน ยาท้วม. 2548 :114)
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ด้วย
วัฏจักรการเรียนรูร้ ว่ มกับการสะท้อนอภิปญั ญาและวัฏจักรการเรียนรูร้ ว่ มกับการสะท้อนและความ
ตระหนักรูอ้ ภิปญั ญา ช่วยให้การเรียนรูม้ ปี ระสิทธิภาพดีขน้ึ
ความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิง่ ทีม่ องเห็น (visuospatial ability) เป็นความ
สามารถในการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะหน้าทีข่ องปรากฏการณ์ทแ่ี สดงออกในระดับต่าง ๆ
ทัง้ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ (vision) และทีต่ อ้ งใช้จนิ ตนาการ (imagery) Dori & Belcher และ Wu &
Shah (2005, อ้างใน พรรณวิไล ชมชิด, 2550 : 18) ในทางเคมีมรี ะดับการแสดงออก (level of
representation) อยู่ 3 ระดับคือ ระดับแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดับซับ-แมคโครสโกปิค
(sub-macroscopic) และระดับซิมโบลิค (symbolic) (Ben-Zvi, Eylon, & Silberstain, 1988; Johnstone,
1993; Gabel, 1999; Gilbert, 2005; Gobert, 2005) การแสดงออกระดับแมคโครสโกปิค เป็นการ
แสดงออกด้วยปรากฏการณ์ทส่ี ามารถสังเกตได้ ซึง่ ได้แก่ ปรากฏการณ์จากกิจกรรมการทดลอง (เช่น
การเปลีย่ นสีเมือ่ เกิดปฏิกริ ยิ าเคมี) รูปภาพหรือแผนผังต่าง ๆ ทีพ่ บในหนังสือเรียน รูปทีค่ รูวาดบน
กระดานเป็ นต้น การแสดงออกระดับซับ-แมคโครสโกปิคเป็นการนาเสนอสิง่ ทีม่ องไม่เห็นด้วยตาเปล่าใน
รูปของแบบจาลอง (models) หรือการนาเสนอในรูปแบบอื่น ๆ ทีส่ ามารถมองเห็นได้ (visual displays)
เช่น แบบจาลองอะตอม แบบจาลองแสดงการจัดเรียงและการเคลื่อนทีข่ องอนุ ภาคของสารเป็ นต้น ส่วน
การแสดงออกระดับซิมโบลิค (symbolic)นัน้ เป็ นการใช้สญ
ั ลักษณ์ (symbols) ตัวเลข ตัวอักษร หรือ
เครือ่ งหมาย (signs) เพื่อแสดงแทนอะตอม โมเลกุล สารประกอบ และปฏิกริ ยิ าเคมี เช่นสัญลักษณ์เคมี
ของธาตุ สูตรเคมีต่างๆ และโครงสร้างทางเคมีของสาร เป็นต้น ระดับการแสดงออกทัง้ สามระดับ คือ
ระดับแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดับซับ-แมคโครสโกปิค (sub-macroscopic) และระดับซิมโบลิค
(symbolic) ซึง่ มีความเกีย่ วเนื่องสัมพันธ์กนั ในทางวิชาเคมีเป็นอันมาก เพราะจะทาให้นกั เรียนเข้าใจและ
มองเห็นโครงสร้างสารประกอบของพันธะเคมี ได้ทงั ้ 3 ระดับ ทีท่ าให้นกั เรียนเข้าใจ เรียนรูไ้ ด้อย่าง
รวดเร็ว สามารถวาดภาพโครงสร้างการเกิดสารประกอบของพันธะต่าง ๆ และอธิบายลักษณะการเกิด
สารต่างได้อย่างถูกต้องแม่นยา ส่งผลให้การเรียนการสอนรายวิชาเคมีมปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน้
ในกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โรงเรียนบรบือวิทยาคาร วิชาเคมีเป็นวิชาหนึ่งทีน่ กั เรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า สอดคล้องกับผลจากการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ใน
ปีการศึกษา 2548-2551(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ : ออนไลน์) พบว่า นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลีย่ สอบวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสกิ ส์ เคมี ชีววิทยา) เป็น 34.01, 34.88,
34.61 และ 33.7 คะแนน ตามลาดับ จากคะแนนเต็ม 100 ซึง่ มีระดับคะแนนลดลงในแต่ละปี เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่ยงั เรียนโดยการท่องจา ขาดทักษะในการคิดในการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ทาให้ทา
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แบบทดสอบไม่ได้ เมือ่ พิจารณาในรายวิชาเคมีระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า เนื้อหาเรือ่ งพันธะ
เคมี เป็นเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับเขียนสูตรของสารประกอบ การอ่านชื่อสารประกอบ การเขียนสูตร
โครงสร้าง ซึง่ นักเรียนยังขาดทักษะการเขียนสูตรโครงสร้าง จึงจาเป็นทีน่ กั เรียนจะต้องเข้าใจแนวคิดทาง
เคมี และสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระดับการแสดงออกทางเคมีทร่ี ะดับการแสดงออกระดับ
ต่าง ๆ ได้ทงั ้ สามระดับและพัฒนาทักษะในการคิดในการจาแนกชนิดของพันธะเคมีทเ่ี กิดขึน้ จาก
ประเด็นปญั หาเหล่านี้สามารถนามากระตุ้นให้นกั เรียนพัฒนาการทักษะการคิด ฝึกให้นกั เรียนได้คดิ ใน
ประเด็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ เพื่อให้ได้ขอ้ สรุปอย่างสมเหตุสมผลก่อนนาไปสู่การตัดสินใจว่าจะทาสิง่ ใดหรือ
เชื่อสิง่ ใด
จากเหตุผลข้างต้นผูว้ จิ ยั เห็นว่าความสามารถในคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เป็นสิง่ ที่
นักเรียนควรได้รบั การพัฒนา ซึง่ เป็ นวิธหี นึ่งทีน่ ่าจะพัฒนาความสามารถในคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3
ระดับ ดังกล่าวได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจศึกษาระดับการมองเห็นทางเคมี 3 ระดับ ควบคู่ไปกับการ
คิดแบบอภิปญั ญา ผลการวิจยั ครัง้ นี้ จะเป็ นประโยชน์ทงั ้ ต่อผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนวิชาเคมี คนอื่น ๆ ทีม่ ี
ความสนใจในการพัฒนาการการเรียนการสอนวิชาเคมีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ทีพ่ ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทาง
เคมี 3 ระดับ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ขอบเขตของการวิ จยั
1. กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
1 ห้องเรียน จานวน 40 คน
2. ตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น กิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา
ทางเคมี 3 ระดับ
2.2 ตัวแปรตาม การคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
3. เนื้ อหา เนื้อหาทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั เป็นเนื้อหาเรือ่ ง พันธะเคมี ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
4. ระยะเวลาที่ ใช้ในการวิ จยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
5. สถานที่ที่ใช้วิจยั โรงเรียนบรบือวิทยาคาร อาเภอรบือ จังหวัดมหาสารคาม
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนสามารถแสดงออกและเชื่อมโยงระดับการแสดงออกทางเคมีได้ทงั ้ 3 ระดับ
ทาให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
2. ครูมแี นวทางในการพัฒนาการเรียนรูท้ ่มี ปี ระสิทธิภาพ ช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนวิชา
เคมีให้ประสบผลสัมฤทธิ ์สูงสุด
3. เป็นแนวทางสาหรับครูผสู้ อนในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นกั เรียน
เข้าใจวิชาเคมีทงั ้ 3 ระดับ เพื่อให้นกั เรียนสามารถแสดงออกและเชื่อมโยงระดับการแสดงออกทางเคมี
ได้ทงั ้ 3 ระดับ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง
พันธะเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา ทางเคมี 3
ระดับ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรือ่ ง พันธะเคมี จานวน 6 แผน ๆ ละ 2 ชัวโมง
่
รวมทัง้ หมด
12 ชัวโมง
่
ในแต่ละแผนจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เชื่อมโยงการมองเห็นทางเคมี 3
ระดับ คือ ระดับแมคโครสโกปิค (macroscopic) ระดับซับ-แมคโครสโกปิค (sub-macroscopic) และ
ระดับสัญลักษณ์ (symbolic)
2. การสัมภาษณ์ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง เรือ่ ง พันธะไอออนิก และ พันธะ
โคเวเลนต์
3. แบบทดสอบวัดความสามรถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง พันธะเคมี
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขัน้ โดยขัน้ ที่ 1 เลือกตาตอบทีถ่ ูกต้องตามเนื้อหาวิชา ขัน้ ที่ 2
เลือกเหตุผลทีส่ นับสนุนคาตอบแรก จานวน 20 ข้อ
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแผนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา
ทางเคมี 3 ระดับ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
1. 1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 คู่มอื การจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คาอธิบายรายวิชา ขอบข่ายเนื้อหา ตัวชีว้ ดั หน่วยการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล
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1. 2 ศึกษาวิธกี ารสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายละเอียดและเนื้อหาทีจ่ ะนามาสร้าง
แผนการจัดการเรียนรูจ้ ากแนวการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551
1.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา เวลา สาระสาคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อหาในแผนการจัดการเรียนรูแ้ ล้วนาไปสร้างตารางวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้
1.4 ดาเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูต้ ามเนื้อหาและ จุดประสงค์ทไ่ี ด้วเิ คราะห์ไว้
จานวน 6 แผน เวลา 12 ชัวโมง
่
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ส่ี ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องแต่ละขัน้ ตอนของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความสอดคล้องของรูปแบบ
เนื้อหา มาตรฐานการเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เพื่อให้
คาแนะนาในส่วนทีบ่ กพร่องของแผนการจัดการเรียนรูแ้ ล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
1.6 สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคอร์ท(Likert) นาแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน
5 ท่านเพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและประเมินคุณภาพ
เพื่อให้ได้ค่า IOC ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 0.60 ถึง 1.00 ดังนี้
1. ผศ .ว่าที่ ร.ต. ดร. อรัญ ซุยกระเดื่อง กศ.ด (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิจยั และประเมินผลการศึกษา
2. ดร. สุพรรณ ยอดยิง่ ยง ปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึ ษา)
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขต ศารญาจังหวัดนครปฐม เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
3. นางสุชาดา สุขบรรเทิง ค.ม. (หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์) ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
4. นางคัทรียา ภูสฤี ทธิ ์ วท.ม. (เคมีศกึ ษา) ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ
พิเศษโรงเรียนบรบือวิทยาคาร เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสอนเคมี
5. นางสาวเบญจวรรณ มาตรา กศ.ม (วัดผลทางการศึกษา) ตาแหน่งครู
วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการวัดผลประเมินผล
1.7 นาผลการตรวจสอบและพิจารณาประเมินแผนการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแบบอภิปญั ญา ทางเคมี 3 ระดับ โดยใช้แบบประเมินชนิดมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
ตามวิธขี องลิเคอร์ท (Likert) จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน มาหาค่าเฉลีย่ ได้คะแนนเฉลีย่ 4.50
หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรูม้ คี ุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก และผูเ้ ชีย่ วชาญได้เสนอแนะเรือ่ ง
การอธิบายการเกิดพันธะไอออนิกและพันธะโคเวเลนต์ดว้ ยค่า อิเล็กโทรเนกาติวติ ี จึงนาข้อเสนอแนะ
ปรึกษาอาจารย์ทป่ี รึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาเสนอแนะให้เหมาะสมยิง่ ขึน้
1.8 นาแผนการจัดการเรียนรูท้ ไี ด้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญแล้วนาไป
ทดลองสอนจริงกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบรบือ

1404

วิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จานวน 40 คน เพื่อเก็บข้อมูล
2. การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิ ดแบบอภิ ปัญญาทางเคมี 3 ระดับ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ชนิดเลือกตอบ 2 ขัน้ โดยขัน้ ที่ 1 เลือกตาตอบทีถ่ ูกต้องตามเนื้อหาวิชา
ขัน้ ที่ 2 เลือกเหตุผลทีส่ นับสนุนคาตอบแรกโดยใช้ทดสอบผูเ้ รียนหลังจากทีก่ ระบวนการเรียนรูส้ น้ิ สุดลง
เพื่อประเมินผลว่า นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดแบบอภิปญั ญาทาง
เคมี 3 ระดับ มีขนั ้ ตอนการสร้างดังนี้
2.1 ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3
ระดับ ด้วยแบบทดสอบวินิจฉัย จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดผลประเมินผล
2.2 ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ช่วงชัน้ ที่ 4 ชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เรือ่ ง พันธะเคมี
2. 3 ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3
ระดับ วิชาเคมี เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขัน้ โดยขัน้ ที่ 1 เลือกตาตอบทีถ่ ูกต้องตาม
เนื้อหาวิชา ขัน้ ที่ 2 เลือกเหตุผลทีส่ นับสนุ นคาตอบแรก ขัน้ ตอนดังนี้
1) การสร้างแบบทดสอบเพื่อสารวจ
1. สร้างข้อคาถามให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละสาระการเรียนรู้ มี
ลักษณะเป็นข้อสอบแบบเติมคา พร้อมบอกเหตุผลในการตอบ เพื่อนาคาตอบทีน่ กั เรียนตอบผิดมาเป็น
แนวทางในการใช้เป็ นตัวเลือก
2. นาแบบทดสอบสารวจ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องแต่ละข้อคาถาม ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และสาระการเรียนรู้ เพื่อให้คาแนะนาใน
ส่วนทีบ่ กพร่องของแบบทดสอบสารวจแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3. นาแบบทดสอบสารวจทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ที่
เคยเรียนเรือ่ งพันธะเคมีมาแล้ว โดยแยกนักเรียนออกเป็ นกลุ่มเก่ง ปานกาง และอ่อนจานวนกลุ่มละ
5 คน
4. นาเหตุผลทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ผดิ มาเป็นตัวลวงในคาตอบ ในแบบทดสอบวัด
ความสามารถในคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
2) สร้างแบบทดวัดความสามรถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
1. เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขัน้ โดยขัน้ ที่ 1 เลือกตาตอบที่
ถูกต้องตามเนื้อหาวิชา ขัน้ ที่ 2 เลือกเหตุผลทีส่ นับสนุ นคาตอบแรก โดยเหตุผลทีส่ นับสนุ นคาตอบแรก
ทีเ่ ป็นตัวลวงได้มาจากแบบทดสอบสารวจทีม่ นี กั เรียนตอบผิดมากทีส่ ุด
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2. ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3
ระดับ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 2 ขัน้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรูข้ องเรือ่ งทีใ่ ช้
ทดลองในครัง้ นี้ จานวน 35 ข้อ ใช้จริง 20 ข้อ โครงสร้างตารางวิเคราะห์จดุ ประสงค์การเรียนรู้ และ
จานวนข้อสอบทีต่ อ้ งการวัด ดังตาราง 3 ดังนี้
2.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับเรือ่ ง
พันธะเคมี ทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องแล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไข
2.5 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับเรือ่ ง
พันธะเคมี ทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและประเมินความ
สอดคล้องระหว่างคาถาม และจุดประสงค์การเรียนรู้
2.6 วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคาถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้
โดยใช้สตู ร IOC และพิจารณาเลือกข้อสอบทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 เป็นเกณฑ์
ตัดสินทีถ่ อื ว่ามีความเหมาะสม ถ้าข้อใดต่ากว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดก็ทาการปรับปรุงแก้ไข ผลการพิจารณา
ของผูเ้ ชีย่ วชาญปรากฏว่า ข้อสอบได้ค่า IOC เข้าเกณฑ์ จานวน 35 ข้อ มีค่า IOC ตัง้ แต่ 0.08
ถึง 1.00
2.7 นาแบบทดสอบทีไ่ ด้ผ่านการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาพิมพ์เป็นแบบทดสอบแล้ว
นาไป (Try Out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ทีเ่ คยเรียนเรือ่ งนี้มาแล้ว จานวน 40 คน
2.8 นาผลการสอบมาวิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ โดยวิเคราะห์หาความยากง่าย (p) และ
ค่าอานาจจาแนก (r) แล้วเลือกข้อทีเ่ ข้าเกณฑ์ กาหนดเกณฑ์ความยากง่ายตัง้ แต่ 0.20-0.80 และค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.20 ถึง 1.00 เลือกจานวนข้อทีเ่ ข้าเกณฑ์และทีต่ อ้ งการเอาไว้จานวน 20 ข้อ มี
ค่าความยากง่ายตัง้ แต่ 0.43 ถึง 0.60 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.40 ถึง 0.70
2.9 นาแบบทดสอบทีค่ ดั เลือกไว้จานวน 20 ข้อ หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
แบบทดสอบทัง้ ฉบับโดยใช้วธิ ขี อง คูเคอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สตู ร KR-20 (สมบัติ ท้ายเรือคา. 2553 :
97) ได้ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.795
2.10 จัดพิมพ์และสาเนาข้อสอบทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อใช้เป็น
แบบทดสอบในการนาไปทดลองจริงกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
การสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ใช้การสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง เป็ นเครือ่ งมือทีม่ งุ่ เก็บ
ข้อมูลการเรียนการสอนในความคิดเห็นของนักเรียน และข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการทางความคิด ในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ในด้านต่าง ๆ ประกอบการปรับปรุง
การจัดกิจกรรมจัดการเรียนรูต้ ่อไป ในการวิจยั ครัง้ นี้ จะสัมภาษณ์นกั เรียนเมือ่ สิน้ สุดการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีลกั ษณะดังนี้
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3.1 ศึกษาโครงสร้างการสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้าง
3.2 กาหนดสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ครอบคลุมข้อคาถามการ
สัมภาษณ์
3.3 จัดทาข้อคาถามการสัมภาษณ์ฉบับร่างนาเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์
ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้คาแนะนาใส่วนทีบ่ กพร่องของคาถามการสัมภาษณ์แล้วทาการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ
3.4 นาแบบสัมภาษณ์ทป่ี รับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อเชีย่ วชาญด้านเนื้อหา เพื่อพิจารณา
ความสมบูรณ์ ความถูกต้องและครอบคลุม และหาค่า IOC ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่
0.80 ถึง 1.00
3.5 ปรับปรุง แก้ไข แบบสัมภาษณ์ แล้วนาไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบ
อภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดาเนินการตาม
ขัน้ ตอนดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre –test) ด้วยแบบทดสอบเพื่อพัฒนาการความสามารถในการคิด
แบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพ ปรับปรุงแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วจานวน
20 ข้อ
2. ดาเนินการสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูม้ ใี บงานทุกแผน ๆ ละ 2 ชัวโมง
่
จานวน 12 ชัวโมง
่
3. ทดสอบหลังเรียน (Post –test) เมือ่ สิน้ สุดการสอน ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ี
พัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง พันธะเคมี ซึง่ เป็นแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ฉบับเดียวกับทีท่ ดสอบก่อนเรียน จานวน
20 ข้อ และการสัมภาษณ์นกั เรียนเป็ นรายบุคคลหลังจากสิน้ สุดการสอนโดยสัมภาษณ์นกั เรียนนอก
เวลาเรียน
4. นาคะแนนทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คะแนนทีไ่ ด้
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ และการสัมภาษณ์นกั เรียน
มาวิเคราะห์หาคุณภาพทัง้ เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็น 2 ประเภท คือ
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลด้วย
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิ
ปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง พันธะเคมี มาวิเคราะห์เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา
ของนักเรียน นามาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
5.1.1 วิเคราะห์หาคุณภาพของเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) วิเคราะห์คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ใช้สถิติ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทาง
เคมี 3 ระดับ เรือ่ ง พันธะเคมี
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ โดย
หาค่าประเมินจากเชีย่ วชาญทัง้ หมด โดยใช้สตู ร IOC
2.2 หาค่าความยากง่าย (Difficulty) (p)
2.3 หาค่าอานาจจาแนก(Discrimination) (r)
2.4 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับ (Reliabiability) โดยวิธกี ารหา
ค่าความเชื่อมันแบบอิ
่
งกลุ่ม คูเคอร์-ริชาร์ดสันโดยใช้สูตร KR-20
5.1.2 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร
้ นาข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้นเพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบ
(1 / 2 ) จากนัน
ความน่ าเชื่อถือของข้อมูล โดยมาวิเคราะห์ขอ้ มูลแบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation ) เพื่อพิสจู น์
ว่า ข้อมูลทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มานัน้ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) เป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์นกั เรียน โดยใช้เทคนิคแบบกึง่ โครงสร้าง มาวิเคราะห์และการทาแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ โดยการวิเคราะห์ความคิดทีถ่ ูกต้องและความคิดทีค่ ลาด
เคลื่อนของนักเรียนในการให้เหตุผลการตอบคาถามจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแบบอภิ
ปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เพื่อประเมินความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ว่า
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจ ในกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูข้ องตนเอง สามารถตรวจสอบ
ประเมินผลการเรียนรูข้ องตนเอง ทางเคมี 3 ระดับ ได้เพียงใด และมีปญั หาหรืออุปสรรคใด ทีจ่ ะได้รบั
การแก้ไขหรือปรับปรุง ซึง่ จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพในครัง้
ต่อไป
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สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
เรือ่ งพันธะเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิ ติพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage)


1.2 ค่าเฉลีย่ (  ) ( Mean)
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )
2. สถิ ติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 การหาความเทีย่ งตรง (Validity) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)
2.2 การหาความยากง่าย (Difficulty)(p) ของแบบทดสอบ ใช้สตู ร
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) (r) ข้อสอบแบบอิงกลุ่ม ของ
แบบทดสอบ
2.4 หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม จากผลการสอบครัง้
เดียว วิธขี อง Kuder-Richardson คือ KR-20
2.5 หาประสิทธิภาพของ 1 /  2 โดยใช้สตู ร
สรุปผล
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เรือ่ ง
พันธะเคมี ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผลปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบ
อภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.89/81.38 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้
2. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ พบว่านักเรียนที่
ได้รบั การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับส่วนใหญ่สามารถแสดงออกถึง
ความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนการรูค้ ดิ ของตนเอง ในการเชื่อมโยงระดับการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี
3 คือ ระดับแมคโครสโกปิค (Macroscopic) ระดับซับ-แมคโครสโกปิค(Sub-macroscopic)และระดับ
ซิมโบลิค (symbolic) ได้ดงั นี้
2.1 พันธะไอออนิก
นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ โดยใช้
ความเข้าใจในระดับแมคโครสโกปิค โดยระบุได้ว่าสารประกอบไอออนิกมีสถานะเป็ นของแข็ง แข็งแต่
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เปราะ มีจดุ เดือดจุดหลอมเหลวสูง ละลายน้าและน้ าไฟฟ้าได้ และใช้ความเข้าใจในระดับซับ-แมคโครส
โกปิค อธิบายโครงสร้างภายในผลึกของสารประกอบไอออนิกและสมบัตไิ ด้ นอกจากนี้ยงั สามารถเขียน
สูตรสารประกอบไอออนิกและสมการไอออนิก ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในระดับซิมโบลิค ของ
นักเรียน
2.2 พันธะโคเวเลนต์
นักเรียนส่วนใหญ่ระบุได้ว่าสารประกอบโคเวเลนต์มไี ด้ทงั ้ สามสถานะ มีจดุ เดือดจุดหลอม
เหลวต่า ละลายน้ าได้ แต่ไม่นาไฟฟ้า ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในระดับแมคโครสโกปิค ของ
นักเรียน และนักเรียนแสดงความเข้าใจในระดับซับ-แมคโครสโกปิค โดยอธิบายการเกิดโดยใช้ค่าอิเล็ก
โทรเนกาติวติ มี าอธิบาย สามารถวาดภาพและการใช้อเิ ล็กตรอนร่วมกันในการเกิดสารประกอบโคเว
เลนต์ วาดภาพโครงสร้างการละลายน้ าและการนาไฟฟ้าได้ นอกจากนี้นกั เรียนสามารถเขียนสูตร
โครงสร้างแบบจุด สูตรโครงสร้างแบบเส้น และสามารถเขียนสูตรโมเลกุลโคเวเลนต์ได้ ซึง่ แสดงให้
เห็นถึงความเข้าใจในระดับซิมโบลิค ของนักเรียน
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบประเด็นทีน่ ามาอภิปรายผล ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่าประสิทธิภาพระหว่างการทากิจกรรมในแต่ละแผนทัง้ หมด
คิดเป็นร้อยละ 83.89 และประสิทธิภาพของแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนทัง้ หมดคิดเป็นร้อยละ 81.38
ดังนัน้ แผนการจัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ มีประสิทธิภาพ
83.89/81.38 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
มีกระบวนการจัดตามขัน้ ตอนอย่างเป็นระบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม โดยได้ศกึ ษาหลักสูตร คู่มอื ครู
เนื้อหา เทคนิคการสอนจากตาราทีเ่ กีย่ วข้องแล้วดาเนินการสร้างและได้ผ่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง
ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทัง้ ผ่านการตรวจสอบและประเมินความสอด
คล้องความถูกต้องและความเหมาะสมจากผูเ้ ชีย่ วชาญ และได้นาเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั
นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อปรับปรุงให้มคี วามสมบูรณ์และดียงิ่ ขึน้ โดยได้นาผลจากการทดลองไป
ปรับปรุงก่อนการทดลองใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จนสามารถนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ สอดคล้อง
กับ ดาเนิน ยาท้วม (2548 :114) พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยวัฎจักรการเรียนรูร้ ว่ มกับการ
สะท้อนและการตระหนักรูอ้ ภิปญั ญา มีอทิ ธิพลต่อผลการเรียนรูแ้ ละความ สามารถในการประเมินการรู้
คิดของตนเองสูงสุด
2. ผลการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มแี นวคิดทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับสารประกอบไอออนิก และ
สารประกอบโคเวเลนต์ และสามารถเชื่อมโยงแนวคิดแบบอภิปญั ญาทางเคมีทงั ้ 3 ระดับ ในการ
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อธิบายการเกิด และสมบัตขิ องสารประกอบไอออนิก และสารประกอบโคเวเลนต์ได้ สอดคล้องกับ
Devetak Urbančič Wissiak Grm,b Krnel, and Glanara (2004) ทีพ่ บว่าความสามารถในการ
เชื่อมโยงการคิดทางเคมี 3 ระดับ ของนักเรียน จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเคมีของ
นักเรียน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกิง่ แก้ว ป้องเพชร (2545 : 60) ทีพ่ บว่าการสอน
โดยการฝึกกระบวนการเรียนรูแ้ บบอภิปญั ญา โดยการเชื่อมโยงระดับความเข้าใจทางเคมี 3 ระดับ
นักเรียนจะต้องมีความเข้าใจทัง้ ในระดับแมคโครสโกปิค ระดับซับ-แมคโครสโกปิค และระดับซิมโบลิค
โดยนักเรียนต้องมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้าด้วยกัน และสอดคล้องกับ Gilbert (2005 : 21) ที่
กล่าวว่าความสามารถทางอภิปญั ญานัน้ มีความสัมพันธ์กบั การมองเห็น และความเข้าใจของนักเรียน
ซึง่ นักเรียนจะต้องเข้าใจระดับการแสดงออกทุกระดับจึงจะเข้าใจปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทัง้ หมดได้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาความสามารถในการคิดแบบอภิปญั ญา
ทางเคมี 3 ระดับ ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้ส่อื ในการจัดการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายเพื่อให้นกั เรียนได้
มองเห็นภาพจากเนื้อหาทีเ่ ป็นนามธรรมในวิชาเคมีได้แก่ วีดโี อการเกดปฏิกริ ยิ าเคมี วีดโี อการแลก
เปลีย่ นอิเล็กตรอน สื่อของจริง และให้นกั เรียนได้ปฏิบตั กิ ารทดลองพร้อมทัง้ หาวิธกี ารอธิบายผลการ
ทดลองทีเ่ กิดขึน้ นัน้ พบว่านักเรียนใช้การวาดภาพประกอบการอธิบาย สอดคล้องกับ Kozma and
Russell (2005 : 141) ทีก่ ล่าวว่าแบบจาลองและภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจแนวคิดทาง
เคมีเกีย่ วกับโครงสร้างและพันธะมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ Wu and Shah (2004 : 233) ได้กล่าวถึง
การพัฒนาทักษะระดับการแสดงออก ในแนวคิดทางเคมีทงั ้ 3 ระดับ ว่าต้องจัดให้นกั เรียนได้เห็น
ระดับการแสดงออก และสร้างคาอธิบายเชื่อมโยงกับสิง่ ทีม่ องเห็นนัน้ นาเสนอพลวรรต และธรรมชาติ
ของเคมีในเชิงปฏิสมั พันธ์ส่งเสริมให้นกั เรียนมองให้เห็นทัง้ ในระดับ 2 มิติ 3 มิติ และลดการสอนให้
นักเรียนจดจา ซึง่ สอดคล้องกับแนวทางทีผ่ วู้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนในการทาวิจยั ในครัง้ นี้
อย่างไรก็ตามพบว่ามีนักเรียนบางส่วนมีแนวคิดทีค่ ลาดเคลื่อนเกีย่ วกับสมบัตขิ อง
สารประกอบไอออนิก โดยสามารถบอกสมบัตไิ ด้แต่อธิบายเหตุผลไม่ได้ว่า สามารถบอกชนิดของธาตุท่ี
เกิดพันธะเป็นสารประกอบได้ แต่ไม่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนกับพลังงานและ
การเกิดพันธะได้ ส่งผลให้นักเรียนเขียนสูตรสารประกอบไม่ถูกต้อง แสดงการเกิดปฏิกริ ยิ าไม่ได้ เขียน
สมการแสดงการเกิดปฏิกริ ยิ าไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ (พรรณวิไล ชมชิด, 2550 : 18)
ทีพ่ บว่านักเรียนมีแนวคิดทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สามารถตอบคาถามที่
เกีย่ วข้องได้ แต่ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างมีความหมายได้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่าหาก
นักเรียนไม่สามารถเชื่อมโยงระดับความเข้าใจทางเคมีทงั ้ 3 ระดับได้ นักเรียนจะไม่เข้าใจปรากฏการณ์
ทางเคมีในภาพรวมทัง้ หมด ด้วยเหตุน้ี Gilbert (2005 : 24) จึงได้กล่าวว่าการสอนอย่างเป็นระบบที่
เน้นการแสดงให้นกั เรียนเห็นภาพเป็นวิธกี ารทีช่ ่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจและเชื่อมโยงความเข้าใจ
ทางเคมีทงั ้ 3 ระดับ อันเรียกว่ามีความสามารถแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ (metavisual
Capability) ด้วยเหตุน้กี ารสอนเพื่อพัฒนาความสามารถแบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ ของ
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นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ในการวิจยั ครัง้ นี้จงึ ส่งผลให้นกั เรียนมีแนวทางเคมีทถ่ี ูกต้อง ดังทีผ่ วู้ จิ ยั
รายงานไว้ขา้ งต้น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 การสอนโดยการพัฒานาการคิดแบบอภิปญั ญาสามารถใช้สอนได้ทุกระดับชัน้ ดังนัน้
ผูส้ อนควรปรับให้เหมาะสมกับระดับชัน้ ก่อน เพื่อความรวดเร็วในการสอนและไม่ทาให้ผเู้ รียนเกิดความ
เบื่อหน่าย
1.2 ในการทดสอบความรู้ ครูควรตัง้ คาถามทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ใช้ระดับการ
แสดงออกทางเคมีทงั ้ 3 ระดับ เพื่อให้นกั เรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจในการะบวนการคิด
ประเมินการรูค้ ดิ ของตนเอง เมือ่ ทราบว่านักเรียนมีขอ้ บกพร่องในระดับการแสดงออกระดับใด ครูจะได้
ทาการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป และควรทดสอบทัง้ ก่อนและหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความ
เข้าใจของนักเรียน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาผลระยะยาวของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด
แบบอภิปญั ญาทางเคมี 3 ระดับ เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนรูข้ องนักเรียน
บรรณานุกรม
เกรียงศักดิ ์ เจริญวงศ์ศกั ดิ ์. เรียนรู้ : วิ ถีส่คู วามสาเร็จ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย,
2537.
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สานักงาน. คู่มือการจัดกิ จกรรมที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ น
ศูนย์กลางการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว, 2541.
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แบบการเรียนของนักศึกษามหาวิ ทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
Learning Styles of Rajabhat Maha Sarakham Students
สมปอง ศรีกลั ยา1
Sompong Srikanlaya 1
บทคัดย่อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทเ่ี รียนรายวิชา 1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 53 คน โดยศึกษาแบบการเรียน 4 แบบ ตามแนวคิดของ Carl Jung ได้แก่
1) การใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking : ST) 2) การใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ
(Sensing-Feeling : SF) 3) การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) 4) การหยังรู
่ แ้ ละ
การใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling : NF) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบสารวจแบบการเรียนของ
นักศึกษา มีค่าความเชื่อมัน่ 0.87
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาทีช่ อบแบบการเรียนแบบต่างๆ โดยแบบการเรียนแบบการใช้
ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking: ST) มีนกั ศึกษาชอบมากในระดับสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ
76.94 รองลงมาได้แก่ การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) คิดเป็นร้อยละ 70.56
การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling : NF) คิดเป็นร้อยละ 60.72
และการใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF) คิดเป็นร้อย 53.96 ตามลาดับ

คาสาคัญ : แบบการเรียน, นักศึกษา, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
1

ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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 IntuitiveFeeling 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
บทนา
บุคลากรทีท่ าหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อนทุกคน ควรต้องศึกษาพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมและ
มีมาตรฐานทัง้ ระบบ โดยเฉพาะการศึกษาระดับอุดมศึกษาซึง่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ป ระกาศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher
Education ; TQF : HEd) ทีม่ งุ่ เน้นทีผ่ ลการเรียนรู(้ Learning Outcomes) ซึง่ เป็นมาตรฐานขัน้ ต่ าเชิง
คุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปญั ญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา .2553)
การทีจ่ ะพัฒนาผูเ้ รียนให้มผี ลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาตินนั ้
อาจารย์ผสู้ อนควรจะได้วเิ คราะห์แบบการเรียนของผูเ้ รียน ก่อนทีจ่ ะวางแผนการเขียนรายละเอียดของ
รายวิชา (course specification หรือ มคอ.3) เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้ ได้พฒ
ั นาตนเอง และ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนเรียนรูไ้ ด้อย่างสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผูเ้ รียน โดยการจัดการเรียนรูใ้ นบริบทสภาพแวดล้อมทีม่ แี หล่งเรียนรูห้ ลากหลายนัน้ ผูส้ อนจะต้อง
มีความเข้าใจและตระหนักในความสามารถของผูเ้ รียนเป็นอันดับแรก เพื่อทีจ่ ะใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญและได้ผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานต่อไป
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แบบการเรียน (Learning Style) เป็นสิง่ ทีห่ มายรวมถึง ปจั จัยภายในตัวผูเ้ รียนและปจั จัย
ภายนอกทีผ่ เู้ รียนชอบ พอใจ และมีผลให้ผเู้ รียนเรียนได้ดี (กิง่ ฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ. 2545:10)
ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ลกั ษณะของแบบการเรียนตามแนวคิดของ Carl Jung
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั นี้จงึ มุง่ ทีจ่ ะสืบค้นว่า “ผูเ้ รียนมีแบบการเรียน (Learning
Style) อย่างไร” เพื่อให้ได้คาตอบทีจ่ ะนาไปสู่การวางแผนจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ
ของผูเ้ รียน ซึง่ เป็ นเป้าหมายสาคัญของการพัฒนาการเรียนรูโ้ ดยการสร้างความรูด้ ว้ ยตนเองของ
นักศึกษา
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อศึกษาแบบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทเ่ี รียนรายวิชา 1021205 การพัฒนา
หลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ขอบเขตการวิ จยั
1. การวิจยั ครัง้ นี้ศกึ ษากับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทล่ี งทะเบียนเรียน
รายวิชา 1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จานวน 53 คน
2. แบบการเรียนของนักศึกษาทีศ่ กึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ม ี 4 แบบ ตามแนวคิดของ Carl Jung
ได้แก่ 1) การใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking : ST) 2) การใช้ประสาทสัมผัสและ
ความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF) 3) การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) 4) การ
หยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling : NF)
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
แบบการเรียน (Learning Style) หมายถึง ความชอบ พอใจ ของผูเ้ รียนทีม่ ผี ลให้ผเู้ รียน
เรียนได้ด ี อันเป็ นผลมาจากปจั จัยภายในตัวผูเ้ รียนและปจั จัยภายนอก ในงานวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้
ลักษณะของแบบการเรียนตามแนวคิดของ Carl Jung มี 4 แบบ (Silver,Harvey F, Strong R.W. and
Perini M.J. 2000 : 24-27). ได้แก่
1) การใช้ประสาทสัมผัสและความคิ ด (Sensing-Thinking : ST) หมายถึง ลักษณะ
ของผูเ้ รียนทีช่ อบเรียนโดย มีสงิ่ ทีเ่ ป็ นจริงได้และเห็นผลทีจ่ ะเกิดขึน้ อย่างชัดเจน ได้ลงมือปฎิบตั หิ รือ
ฝึกหัดในสิง่ ทีเ่ รียน ทาตามคาแนะนาทีล่ ะขัน้ ตอน เป็นไปอย่างกระตือรือร้นรุกมากกว่ารับ ต้องรูอ้ ย่าง
แน่ชดั ว่ามีความหวังและถูกคาดหวังให้ทาอะไรและจะทาให้ดไี ด้อย่างไร จะเรียนรูไ้ ด้ดจี ากการฝึกฝน
ฝึกหีด การสาธิต การฝึกปฎิบตั ิ กิจกรรมทีท่ าโดยประสบการณ์ตรง เป็ นต้น
2) การใช้ประสาทสัมผัสและความรู้สึก (Sensing-Feeling : SF) หมายถึง
ลักษณะของผูเ้ รียนทีช่ อบเรียนโดย เรียนเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ทีม่ ผี ลโดยตรงกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ อง
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มนุษย์มากกว่าข้อเท็จจริงทีเ่ ป็นเรือ่ งของแนวคิดทฤษฎี การได้รบั ความใส่ใจและกระตุน้ ส่งเสริมกาลังใจ
จากผูส้ อน การเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน หรือการได้มสี ่วนร่วมกับผูเ้ รียนคนอื่นๆ การทากิจกรรมทีจ่ ะ
ช่วยให้เรียนรูเ้ กี่ยวกับตนเองและความรูส้ กึ ของตนเองทีม่ ตี ่อสิง่ ต่างๆ เรียนรูไ้ ด้ดจี ากประสบการณ์การ
ทางานเป็ นกลุ่มและการทาโครงงาน การได้รบั ความใส่ใจหรือความรัก การแสดงความรูส้ กึ ส่วนตัวและ
การเข้าไปมีส่วนร่วม การเล่นบทบาทสมมติ เป็นต้น
3) การหยังรู
่ ้และการใช้ความคิ ด (Intuitive-Thinking : NT) หมายถึง ลักษณะของ
ผูเ้ รียนทีช่ อบเรียนโดย ศึกษาเกีย่ วกับแนวคิดและความสัมพันธ์เกีย่ วข้องของสิง่ ต่างๆ วางแผนและ
ดาเนินการโครงงานตามความสนใจของตนเอง โต้แย้งหรือถกเถียงในประเด็นทีม่ กี ารวิเคราะห์เหตุผล
แก้ไขปญั หาทีต่ อ้ งการการเก็บรวบรวมจัดระเบียบและประเมินผลข้อมูล เรียนได้ดจี ากการบรรยาย
การอ่าน การอภิปรายและโต้แย้งอย่างมีเหตุผล การทาโครงงานตามความสนใจของตนเอง เป็นต้น
4) การหยังรู
่ ้และการใช้ความรู้สึก (Intuitive-Feeling : NF) หมายถึง ลักษณะของ
ผูเ้ รียนทีช่ อบเรียนโดย สร้างสรรค์และใช้จนิ ตนาการของตนเอง วางแผนและจัดระเบียบงานตามความ
สนใจของตนเอง ทางานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน ค้นหาทางเลือกเพื่อแก้ปญั หานอกเหนือจาก
ปกติทเ่ี คยทา อภิปรายเกีย่ วกับปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงและค้นหาวิธแี ก้ปญั หาทีท่ าได้จริง เรียนได้ดจี าก
กิจกรรมเน้นศิลปะและการสร้างสรรค์ การอภิปรายเกี่ยวกับบุคคลและค่านิยมในสังคม กิจกรรมที่
กระตุน้ และส่งเสริมให้คดิ ในเรือ่ งของเทพนิยาย ความสาเร็จของมนุษย์ ละคร เป็นต้น
แบบการเรียนที่นักศึกษาชอบมากหรือในระดับสูง หมายถึง ความชอบหรือลักษณะนิสยั ที่
นักศึกษามีความเห็นว่าตรงกับลักษณะของตนเองมาก ในช่วงสูงกว่าร้อยละ 61 ขึน้ ไป
แบบการเรียนที่นักศึกษาชอบน้ อย หมายถึง ความชอบหรือลักษณะนิสยั ทีน่ กั ศึกษามี
ความเห็นว่าตรงกับลักษณะของตนเอง ในช่วงต่ากว่าร้อยละ 60 ลงมา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
การวิจยั ครัง้ นี้จะทาให้ได้ขอ้ มูลทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ คือ
1. เป็นข้อมูลพืน้ ฐานสาหรับผูส้ อนในการวางแผนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียน
เป็นสาคัญ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักศึกษา
อันจะส่งผลให้นกั ศึกษามีผลการเรียนดีขน้ึ
2. เป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนานักศึกษา สามารถนาไปจัดทา Learning Profile ของนักศึกษา
ได้ต่อไป
แนวคิ ดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1. แบบการเรียน (Learning Style)
2. แนวคิดทฤษฎีของ Carl Jung
3. ลักษณะแบบการเรียนตามแนวคิดของ Carl Jung
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีทล่ี งทะเบียนเรียนรายวิชา
1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
จานวน 53 คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ ตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือ แบบการเรียนของนักศึกษาที่
ศึกษาในงานวิจยั ครัง้ นี้ม ี 4 แบบ ตามแนวคิดของ Carl Jung ได้แก่ 1) การใช้ประสาทสัมผัสและ
ความคิด (Sensing-Thinking : ST) 2) การใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF)
3) การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) และ 4) การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ
(Intuitive-Feeling : NF)
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสารวจแบบการเรียนของนักศึกษา คือ แบบสารวจแบบการเรียนของ
นักศึกษา ทีส่ ร้างโดย รศ.ดร.กิง่ ฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ จานวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมัน่ 0.87 มี
ลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
มากทีส่ ุด หมายถึง สอดคล้องหรือตรงกับลักษณะนิสยั หรือพฤติกรรมของตนเอง 80 % ขึน้ ไป
มาก หมายถึง สอดคล้องหรือตรงกับลักษณะนิสยั หรือพฤติกรรมของตนเอง 61-80 %
ปานกลาง หมายถึง สอดคล้องหรือตรงกับลักษณะนิสยั หรือพฤติกรรมของตนเอง 41-60 %
น้อย หมายถึง สอดคล้องหรือตรงกับลักษณะนิสยั หรือพฤติกรรมของตนเอง 21-40 %
น้อยทีส่ ุด หมายถึง สอดคล้องหรือตรงกับลักษณะนิสยั หรือพฤติกรรมของตนเองต่ากว่า 20 %
4. การดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 1021205 การพัฒนาหลักสูตรและหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 53 คน ในชัวโมงปฐมนิ
่
เทศ
5. การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป โดยได้รบั แบบสารวจ
คืนครบทุกคน
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ผลการวิ จยั
สัญลักษณ์ในตารางมีความหมาย ดังนี้
แบบการเรียน 4 แบบ
ST หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking)
SF หมายถึง การใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling)
NT หมายถึง การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking)
NF หมายถึง การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละของนักศึกษาทีช่ อบแบบการเรียนแบบต่างๆ
ความคิดเห็นของนักศึกษา
(N =53 )
มากทีส่ ุด
มาก
รวม แบบการเรียนที่นักศึกษา
ชอบมากหรือในระดับสูง
ปานกลาง
น้อย
น้อยทีส่ ุด
รวม แบบการเรียนที่นักศึกษา
ชอบน้ อย

ST
24.92
45.64
76.94

แบบการเรียน
SF
NT
31.30
18.2
45.64
42.60
53.96
70.56

NF
19.64
34.32
60.72

25.64
3.02
0.78
23.06

18.50
3.80
0.76
46.04

35.84
9.82
0.38
39.28

33.22
4.92
1.14
29.44

จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาทีช่ อบแบบการเรียนแบบต่างๆ กันไป โดยแบบการเรียนด้วย
การใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking: ST) มีนกั ศึกษาชอบมากในระดับสูงสุดคิดเป็น
ร้อยละ 76.94 รองลงมาได้แก่ การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) คิดเป็นร้อยละ
70.56 การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling : NF) คิดเป็นร้อยละ 60.72 และการใช้
ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF) คิดเป็นร้อย 53.96 ตามลาดับ
สรุปผลและอภิ ปรายผล
จากการศึกษาพบว่า นักศึกษามีแบบการเรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (SensingThinking: ST) มากทีส่ ุดคิดเป็น ร้อยละ 76.94 รองลงมาได้แก่ การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด
(Intuitive-Thinking : NT) คิดเป็นร้อยละ 70.56 การหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling :
NF) คิดเป็นร้อยละ 60.72 และการใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF) คิดเป็นร้อย
53.96 ตามลาดับ แตกต่างจากงานวิจยั ของกิง่ ฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ ทีไ่ ด้ศกึ ษาแบบการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่า นักศึกษาชอบแบบการเรียน SF และ ST มากกว่า NT NF เรียง
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ตามลาดับดังนี้ แบบการเรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและความรูส้ กึ (Sensing-Feeling : SF) ร้อยละ
95.5 แบบการเรียนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสและความคิด (Sensing-Thinking: ST) ร้อยละ 94.8
แบบการเรียนด้วยการหยังรู
่ แ้ ละการใช้ความคิด (Intuitive-Thinking : NT) ร้อยละ 82.5 และการหยังรู
่ ้
และการใช้ความรูส้ กึ (Intuitive-Feeling : NF) ร้อยละ 70.0 ซึง่ แบบการเรียนของนักศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน
อาจจะมาจากปจั จัยพืน้ ฐานทีแ่ ตกต่างกันทัง้ สภาพครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาตัง้ แต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น
ผลการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้นาไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยทีผ่ สู้ อนควร
จัดรูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียน เพราะจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ได้
ดีกว่า และเมือ่ ผูเ้ รียนมีความสามารถเพิม่ ขึน้ แล้ว ผูส้ อนควรใช้รปู แบบการสอนทีแ่ ตกต่างออกไปจาก
แบบการเรียนของผูเ้ รียน เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาแบบการเรียนของตนให้กว้างขึน้ และจะได้
สามารถใช้เลือกแบบการเรียนให้เหมาะสมกับงานทีแ่ ตกต่างได้ต่อไป โดยไม่ตดิ ยึดกับแบบการเรียน
แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว นอกจากนี้ผสู้ อนยังสามารถนาความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ในรูปแบบการคิด และรูปแบบการเรียนรู้ ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร การ
เขียนตารา เพื่อช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างเต็มศักยภาพได้อกี ด้วย
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
ควรศึกษาแบบการเรียนของผูเ้ รียนก่อนการวางแผนการจัดการเรียนรูท้ ุกรายวิชา
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษารูปแบบการสอนทีส่ อดคล้องกับแบบการเรียนของนักศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาพหุปญั ญาของนักศึกษและแบบการเรียนของนักศึกษา เพื่อการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
บรรณานุกรม
กิง่ ฟ้า สินธุวงษ์ และคณะ รายงานการวิ จยั เรื่อง แบบการเรียนของนักศึกษา
มหาวิ ทยาลัยขอนแก่น โรงพิมพ์คลังนานาวิทยาขอนแก่น (2544)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) http://www.mua.go.th/ ppt สืบค้นวันที่ 12/3/2012
Entwistle, Noel (1981) Styles of learning and teaching, An Integreated Outline of
Education Psychology for students, Teacher, and Lectures. New york:John
Wiley&Sons
Silver,Harvey F, Strong R.W. and Perini M.J. (2000). So Each May Learn,Integrating
Learning Stlyes and Multiple Intelligences Alexandria, Verginia
http://www.ascd.org สืบค้นวันที่ 2/6/2011
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The Construction of deficiencies diagnostic test in Science Subject
on the living creature and the existence process for Prathom Suksa 5.
การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5

Patchara Nang-saard
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081-3803632
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการ
ดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 2) เพือ่ หาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 3) เพือ่ ค้นหาข้อบกพร่องของผูเ้ รียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนสังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 368 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สตู รของ ยามาเน่ ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลาย
ขันตอน
้
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 แบบทดสอบมีจานวน 60 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช ฉบับที่ 2
การจาแนกพืชและสัตว์ ฉบับที่ 3 การสืบพันธ์และการขยายพันธุส์ ตั ว์ ฉบับที่ 4 และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก์ รรมของสิง่ มีชวี ติ สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของผูเ้ ชีย่ วชาญ (IOC) ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก ค่า
ความเชือ่ มันโดยใช้
่
สตู รของโลเวทท์ ค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เป็นแบบทดสอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 60 ข้อ มี 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช จานวน 22 ข้อ ฉบับที่ 2
การจาแนกพืชและสัตว์ จานวน 19 ข้อ ฉบับที่ 3 การสืบพันธ์และการขยายพันธุส์ ตั ว์ จานวน 12 ข้อฉบับที่ 4 และการถ่ายทอดลักษณะทาง
พันธุก์ รรมของสิง่ มีชวี ติ จานวน 7 ข้อ
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 มีคุณภาพเป็นทีย่ อมรับได้ นันคื
่ อ ค่าความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ มีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 – 1.00 ค่าความยาก
ของแบบทดสอบมีค่าตัง้ แต่ 0.65 - 0.78 ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบมีค่าตัง้ แต่ 0.22 – 0.83 ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบ
่
แต่ละตอน
ซึง่ คานวณโดยใช้วธิ ขี องโลเวทท์ มีค่า 0.85 , 0.83 , 0.81 , 0.83 ตามลาดับ
จุดบกพร่องของความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
ทีพ่ บเรียงจากมากไปหาน้อย คือ จุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ สับสนเรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื คิดเป็น
ร้อยละ 46.06 สับสนลักษณะของพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและพืชใบเลีย้ งคู่ คิดเป็ นร้อยละ 33.69 และจดจาหน้าทีต่ ่างๆ ของส่วนประกอบของดอกไม่ได้
คิดเป็นร้อยละ 33.25 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิทยาศาสตร์
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.
บทนำ
ั
ในการสอนวิทยาศาสตร์ ครูมกั พบปญหาการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายนัน้ ครูพบปญั หาในเรือ่ งนักเรียนมีขอ้ บกพร่องหรือมี
ความยุ่งยากในการเรียน การทีจ่ ะให้นกั เรียนมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวต้องอาศัยปจั จัยหลายประการทีส่ าคัญคือ การจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของครูและการติดตามประเมินผลของครูผสู้ อน แนวทางหนึ่งทีจ่ ะสามารถเพิม่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้สงู ขึน้ ได้คอื ครูผสู้ อนจะต้อง
เอาใจใส่ หมันตรวจสอบดู
่
แลข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียนการสอน ทัง้ ในส่วนทีเ่ กิดจากผูเ้ รียนและตัวครูผสู้ อนเอง ด้วยวิธกี ารวัดผลและ
ประเมินผลโดยใช้เครือ่ งมือ ทีม่ คี ุณภาพและได้มาตรฐาน ซึง่ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้มกี ารประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 เป็นกระบวนการตรวจสอบผลการเรียนและการพัฒนาการต่าง ๆ ของผูเ้ รียนตามมาตรฐานการ
เรียนรูข้ องหลักสูตร เพือ่ นาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ และใช้เป็นข้อมูลสาหรับการตัดสินผลการเรียน
จากรายงานผลประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (Local Assessment System ) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่าความสามารถทางวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 42.63 ปี
การศึกษา 2553 มีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 42.51 ซึง่ มีค่าเฉลีย่ ลดลงอยู่ในระดับต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ซึง่ เป็น
หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 1 ซึง่ มีคะแนนต่าทีต่ อ้ งปรับปรุงให้ดขี น้ึ คือเรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ (รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2553)
จากเหตุผลดังกล่าวนี้ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีส่ ร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการ
ดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ขึน้ เพือ่ ครูผสู้ อนวิชาวิทยาศาสตร์จะได้นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ไปตรวจสอบข้อบกพร่องของ
นักเรียนในการเรียนรูไ้ ด้ตรงจุดและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ของครูให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป
คำถำมกำรวิ จยั
1. แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคุณภาพอย่างไร
2. ข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มี
ลักษณะเป็นอย่างไร
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพือ่ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5
2. เพือ่ หาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 5
3. เพือ่ ค้นหาข้อบกพร่องของผูเ้ รียนในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี
ที่ 5 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ขอบเขตของกำรวิ จยั
กำรวิ จยั ครัง้ นี้ เป็ นกำรวิ จยั เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ โดยมีขอบเขตกำรวิ จยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 238 โรงเรียน และจานวนนักเรียน 3,967 คน
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2. ขอบเขตด้ำนกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากโรงเรียนสังกัด
สาเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 25 โรงเรียน และจานวนนักเรียน 368 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู ร
ของ ยามาเน่ และได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-stage Random Sampling)
3. ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
เนื้อหาทีน่ ามาสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิจยั ในครัง้ นี้เป็นเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 เรือ่ ง
สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบไปด้วย การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุ์
ของพืช การจาแนกพืชและสัตว์ การสืบพันธ์และการขยายพันธุส์ ตั ว์ และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก์ รรมของสิง่ มีชวี ติ
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบทดสอบวินิจฉัย การสร้างแบบทดสอบ ตลอดจนหลักสูตร คู่มอื ครู หนังสือ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ
2. วิเคราะห์เนื้อหา สาระสาคัญและตัวชีว้ ดั ในการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
3. กาหนดจุดมุง่ หมายในการพัฒนาแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เพือ่ สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการ
เรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
4. สร้างแบบทดสอบเพือ่ สารวจ ซึง่ เป็นแบบทดสอบชนิดเติมคา พร้อมบอกสาเหตุในการตอบ และกาหนดจานวนข้อของข้อสอบ โดย
สร้างแบบทดสอบ 4 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช
ฉบับที่ 2 การจาแนกพืชและสัตว์
ฉบับที่ 3 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุส์ ตั ว์
ฉบับที่ 4 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ
5. ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่านพิจารณาความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับตัวชีว้ ดั
6. นาแบบทดสอบเพือ่ สารวจทีป่ รับปรุงแล้วทีส่ ร้างขึน้ ไปทดสอบกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 50 คน
เพือ่ วิเคราะห์คาตอบหาข้อบกพร่องของแนวคาตอบจากการตอบผิดของนักเรียนและคัดเลือกคาตอบทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาสร้างเป็นตัวลวง
ในแบบทดสอบวินิจฉัย
7. วิเคราะห์เพือ่ หาข้อบกพร่องและแนวคาตอบผิดของนักเรียนทีต่ อบแบบทดสอบเพือ่ สารวจ
8. สร้างข้อคาถามเพือ่ วินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยคัดเลือกคาตอบทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ตอบผิดมาสร้างเป็นตัว
เลวงในแบบทดสอบวินิจฉัยข้อคาถามสร้างตามสภาพปญั หาทีน่ กั เรียนมีจุดบกพร่อง ซึง่ เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จานวน
4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช
ฉบับที่ 2 การจาแนกพืชและสัตว์
ฉบับที่ 3 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุส์ ตั ว์
ฉบับที่ 4 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ
9. นาแบบทดสอบวินิจฉัย จานวน 4 ฉบับ ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม จานวน 5 ท่าน เพือ่
ตรวจสอบดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบวินิจฉัยกับตัวชีว้ ดั
10. นาแบบทดสอบวินิจฉัย 4 ฉบับ ไปทดลองกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ครัง้ ที่ 1 ซึง่ เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 50 คน เพือ่ ดูความเหมาะสมของภาษาเพือ่ วิเคราะห์ขอ้ สอบรายข้อ คัดเลือก และปรับปรุงข้อสอบ
11. นาข้อสอบทีผ่ ่านการคัดเลือกและปรับปรุงแล้วไปทดสอบ ครัง้ ที่ 2 เพือ่ เป็นการตรวจสอบค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และค่า
ความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ หาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2554 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 77 คน
12. จัดทาคู่มอื การใช้แบบทดสอบและจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
13. นาแบบทดสอบ จานวน 4 ฉบับ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจานวน 368 คนเพือ่ วิเคราะห์ความบกพร่องในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้จะดาเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
จานวน 2 ชุด คือ
ชุดที่ 1 แบบทดสอบเพือ่ สารวจ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบแบบเติมคา และบอกเหตุผลของ
การตอบ เพือ่ สารวจและรวบรวมคาตอบทีผ่ ดิ และข้อบกพร่องของการคิดของนักเรียน แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ นี้ยดึ ตามจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละ
ตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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พุทธศักราช 2551 จานวน 4 ฉบับ มี 72 ข้อ ดังนี้คอื ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช จานวน 26 ข้อ ฉบับที่ 2 การ
จาแนกพืชและสัตว์ จานวน 22 ข้อ ฉบับที่ 3 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุส์ ตั ว์ จานวน 16 ข้อ ฉบับที่ 4 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ของสิง่ มีชวี ติ จานวน 8 ข้อ
ชุดที่ 2 แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ลักษณะของ
แบบทดสอบวินิจฉัย เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ลักษณะข้อคาถามเป็นคาถามทีม่ าจากแบบทดสอบสารวจ เพือ่ ใช้ในการวินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการตอบของนักเรียน แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ยึดเนื้อหาตามจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั ทีไ่ ด้มกี ารวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
เรือ่ ง สิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 จานวน 4 ฉบับ มี 60 ข้อ ดังนี้คอื
ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช จานวน 22 ข้อ ฉบับที่ 2 การจาแนกพืชและสัตว์ จานวน 19 ข้อ ฉบับที่ 3 การสืบพันธุแ์ ละ
การขยายพันธุส์ ตั ว์ จานวน 12 ข้อ
ฉบับที่ 4 ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ จานวน 7 ข้อ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองตามขัน้ ฉบับดังนี้
1. ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เพือ่ ขอความอนุเคราะห์จากผูอ้ านวยการโรงเรียนทีเ่ ป็น
กลุ่มตัวอย่าง ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นาหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย ยืน่ ต่อผูอ้ านวยการโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง เพือ่ ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3. เตรียมอุปกรณ์ได้แก่ แบบทดสอบ กระดาษคาตอบ ปากกาสาหรับแจกนักเรียนเท่ากับจานวนกลุ่มตัวอย่าง
4. ดาเนินการสอบโดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการสอบ และคาอธิบาย คาชีแ้ จงในการสอบให้นกั เรียนทุกคนเข้าใจ แล้วดาเนินการสอบ
โดยผูว้ จิ ยั ใช้เวลาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2555 ดังนี้ ซึง่ การทดสอบจะทาการ
ทดสอบ 3 ครัง้ ดังนี้
4.1 ทดสอบเพือ่ สารวจ ไปทดสอบกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปี
การศึกษา 2554 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
4.2 นาแบบทดสอบวินิจฉัยไปทดสอบ กับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 50 คน โดยทดสอบกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2554 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
4.3 นาแบบทดสอบวินิจฉัยทีป่ รับปรุงแล้วไปทดสอบกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 77 คน โดยทดสอบกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2554 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพือ่ ตรวจสอบหาคุณภาพของ
แบบทดสอบทัง้ ฉบับ ด้านค่าความยากและค่าอานาจจาแนก ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ หาค่าความเชือ่ มันของ
่
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียน
4.4 นาแบบทดสอบวินิจฉัยทีม่ คี ุณภาพตามเกณฑ์ ไปทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทีส่ ุ่มได้จานวน 368 คน จานวน 25
โรงเรียน เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2554 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เพือ่ วินิจฉัย
ข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 และค่าร้อยละของจานวน
นักเรียนทีเ่ ลือกตอบในแบบทดสอบ
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง มาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารทางสถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้กาหนดการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. การหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 5 โดยพิจารณาจาก
2.1 ค่าความยากของแบบทดสอบ พิจารณาจากอัตราส่วนในการทาข้อสอบข้อนัน้ ถูกต่อผูเ้ ข้าสอบทัง้ หมด โดยใช้สตู รอย่างง่าย
2.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ หาโดยการใช้ค่าดัชนีบี (B-Index) ของแบรนแนน
2.3 ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบ
่
หาโดยใช้วธิ ขี องโลเวทท์ (Lovett Method)
2.4 ค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3. การสารวจหาจุดบกพร่องจากแบบทดสอบ โดยการหาค่าร้อยละของนักเรียนทีเ่ ลือกตอบในแต่ละตัวเลือกของแบบทดสอบ

1424

ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ขันตอนที
้
่ 1 ผลกำรสร้ำงแบบทดสอบวิ นิจฉัยข้อบกพร่องในกำรเรียนวิ ชำวิ ทยำศำสตร์เรื่องสิ่ งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชี วิต สำหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 5
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบเพือ่ สารวจข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5 ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาหลักสูตรและวิเคราะห์ตวั ชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลางกลุ่มสาระการวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐาน พุธศักราช 2551 ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 แล้ว ได้ดาเนินการสารวจความบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับ
กระบวนการดารงชีวติ โดยการสร้างแบบทดสอบเพื่อสารวจชนิดเติมคา 4 ฉบับ จานวน 72 ข้อ ได้แก่
ฉบับที่ 1 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการ
ขยายพันธุข์ องพืช จานวน 26 ข้อ
ฉบับที่ 2 เรือ่ งการจาแนกพืชและสัตว์ จานวน 22 ข้อ ฉบับที่ 3 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องสัตว์ จานวน 16 ข้อ
ฉบับที่ 4 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ จานวน 8 ข้อ
ขันตอนที
้
่ 2 ผลกำรหำคุณภำพของแบบทดสอบวิ นิจฉัยข้อบกพร่องในกำรเรียนวิ ชำวิ ทยำศำสตร์ เรื่อง สิ่ งมีชีวิตกับกระบวนกำร
ดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปี ที่ 5
1. การหาค่าความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบ ผูว้ จิ ยั หาค่าความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบวินิจฉัยในลักษณะของความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา ของแบบทดสอบ ทัง้ 2 ชุด ได้ผลดังนี้ หาค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบสารวจ และแบบทดสอบวินิจฉัย โดยนา
แบบทดสอบเพือ่ สารวจทีส่ ร้าง ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน พิจารณาว่าข้อสอบแต่ละข้อทีส่ ร้างขึน้ วัดได้ตรงตามตัวชีว้ ดั หรือไม่โดยใช้แบบ
ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั พบว่าค่าเฉลีย่ ของคะแนนการพิจารณาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่านอยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 ซึง่
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60 ขึน้ ไป นันคื
่ อการพิจารณาตัดสินของผูเ้ ชีย่ วชาญระหว่างข้อสอบกับตัวชีว้ ดั มีความสอดคล้องกัน แสดงว่าแบบทดสอบ
สารวจและแบบทดสอบวินิจฉัย ทีส่ ร้างขึน้ มีความเทีย่ งตรงตามเนื้อหา
2. แบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.65 – 0.78 และค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.22- 0.83 ข้อสอบทุกข้อมี
คุณภาพผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ มีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัยทุกข้อ ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบ
่
ทัง้ 4 ฉบับ มีค่าความเชือ่ มัน่
0.85 , 0.83 , 0.81 และ 0.83 ตามลาดับ แบบทดสอบทีม่ คี ่าความเชือ่ มันสู
่ งสุดคือ แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ อง
พืช แบบทดสอบทีม่ คี ่าความเชือ่ มันต
่ ่าสุดคือ แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุส์ ตั ว์
ขันตอนที
้
่ 3 ผลกำรค้นหำข้อบกพร่องในกำรเรียนวิ ทยำศำสตร์ เรื่องสิ่ งมีชีวิตกับกระบวนกำรดำรงชีวิต สำหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษำปี ที่ 5 จำกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1
จากการใช้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พิจารณาจากข้อบกพร่องโดยดูจากจานวนนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
368 คน พบว่าจุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ สับสนเรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื คิดเป็นร้อยละ 46.06
สับสนลักษณะของพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและพืชใบเลีย้ งคู่ คิดเป็นร้อยละ 33.69 และจดจาหน้าทีต่ ่างๆ ของส่วนประกอบของดอกไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ
33.25 ตามลาดับ
จุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีพ่ บน้อย
ทีส่ ุด คือ ไม่เข้าใจเรือ่ งการสืบพันธุข์ องพืช ร้อยละ 7.61 ไม่เข้าใจเรือ่ งการถ่ายละอองเรณู คิดเป็นร้อยละ 8.15 สับสนเรือ่ งการปฏิสนธิของพืช
คิดเป็นร้อยละ 10.33 ตามลาดับ
สรุปผลกำรวิ จยั
1. ผลการสร้างแบบทดสอบ ได้แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 4 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เรือ่ งการ
สืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช
จานวน 22 ข้อ ฉบับที่ 2 เรือ่ งการจาแนกพืชและสัตว์ จานวน 19 ข้อ ฉบับที่ 3 เรือ่ งการสืบพันธุ์
และการขยายพันธุข์ องสัตว์จานวน 12 ข้อ ฉบับที่ 4 เรือ่ งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ จานวน 7 ข้อ
2. ผลการหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยความเข้าใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 แบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ มีคุณภาพดังนี้
2.1 ค่าความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบเพือ่ สารวจ และแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ
กับกระบวนการดารงชีวติ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คนเป็นผูพ้ จิ ารณาปรากฏว่า แบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องของแบบทดสอบมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00 แสดงว่าตัวชีว้ ดั นัน้ สอดคล้องกับเนื้อหาทีต่ อ้ งการวัดจริง
2.2 คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 มีคุณภาพดังนี้
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แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช จานวน 22 ข้อ ค่าความยากตัง้ แต่ 0.65 – 0.78 ค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.22 – 0.83 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 16.75 ส่วนเลีย่ งเบนมาตรฐาน 3.39 ค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.85
แบบทดสอบฉบับที่ 2 เรือ่ งการจาแนกพืชและสัตว์ จานวน 19 ข้อ ค่าความยากตัง้ แต่ 0.65 – 0.74 ค่าอานาจจาแนก
ตัง้ แต่ 0.24 – 0.60 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 14.31 ส่วนเลีย่ งเบนมาตรฐาน 2.95 ค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.83
แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องสัตว์ จานวน 12 ข้อ ค่าความยากตัง้ แต่ 0.65 – 0.76 ค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.57 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.70 ส่วนเลีย่ งเบนมาตรฐาน 1.95 ค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.81
แบบทดสอบฉบับที่ 4 เรือ่ งการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิง่ มีชวี ติ จานวน 7 ข้อ ค่าความยากตัง้ แต่ 0.65 –
0.72 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.68 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 5.57 ส่วนเลีย่ งเบนมาตรฐาน 2.50 ค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.83
3. ผลการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องของนักเรียน ทีเ่ ลือกตอบจากแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ จากการทดสอบครัง้ ที่ 3 ปรากฏผล ดังนี้
4. วิเคราะห์จุดบกพร่องทีน่ กั เรียนตอบผิดในแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ สีฉ่ บับ ผลปรากฏว่าแบบทดสอบแต่ละฉบับมีนกั เรียนมีขอ้ บกพร่อง
ดังนี้
ฉบับที่ 1 การสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช จุดบกพร่องของนักเรียนทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ไม่เข้าใจวิธกี ารขยายพันธุพ์ ชื คิดเป็น
ร้อยละ 33.48
ฉบับที่ 2 จุดบกพร่องของนักเรียนทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ สับสนเรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื คิดเป็นร้อยละ 46.06
ฉบับที่ 3 จุดบกพร่องของนักเรียนทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ไม่เข้าใจเรือ่ งวัฎจักรชีวติ ของสัตว์แต่ละประเภท คิดเป็นร้อยละ 31.45
ฉบับที่ 4 จุดบกพร่องของนักเรียนทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ เรือ่ งไม่เข้าใจการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.34
อภิ ปรำยผล
จากการวิจยั เรือ่ ง การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 อภิปรายผลของการวิจยั ได้ ดังนี้
1. การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยความบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
แบบทดสอบวินิจฉัยทีส่ ร้างขึน้ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 4 ฉบับ จานวน 60 ข้อ ทัง้ นี้เนื่องจาก
แบบทดสอบวินิจฉัย ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เพือ่ กาหนดเนื้อหาย่อย แล้วจึงนาแบบทดสอบเพือ่
สารวจไปสารวจความรูค้ วามเข้าใจของนักเรียนก่อนเพือ่ รวบรวมคาตอบผิดพร้อมเหตุผลของนักเรียนมาวิเคราะห์หาสาเหตุจุดบกพร่องของแต่ล ะ
คาตอบ โดยคัดเลือกเฉพาะคาตอบทีน่ กั เรียนส่วนใหญ่ตอบผิด มาสร้างเป็ นตัวลวงในแบบทดสอบวินิจฉัย จึงทาให้สามารถบอกได้ว่านักเรียน
บกพร่องในด้านใด จุดใด และสาเหตุของความบกพร่องนัน้ ทัง้ นี้อาจเป็ นแบบทดสอบวินิจฉัยทาให้ได้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งของผูเ้ รียน หากครู
ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้ รียนก็จะสามารถส่งเสริมนักเรียนได้ตรงจุด และเต็มทีต่ ามศักยภาพของแต่ละคน เมือ่ ศักยภาพของนักเรียนได้รบั การ
ค้นพบจุดอ่อนได้รบั การแก้ไข จุดแข็งได้รบั การส่งเสริมผูเ้ รียนก็จะประสบความสาเร็จในการเรียนด้านใดด้านหนึ่งได้ จากคนทีอ่ าจจะไม่ เคยรูส้ กึ
ประสบความสาเร็จในการเรียนเลย สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ทันทีคอื ความสุขและกาลังใจทีจ่ ะเรียนรู้ ใฝร่ ใู้ นเรือ่ งทีส่ นใจต่อไป สอดคล้องกับสุรยิ าพร อดุลย์
พงศ์ไพศาล (2552 : 2) ทีก่ ล่าวว่าการแบบทดสอบวินิจฉัยได้รถู้ งึ จุดอ่อนจุดแข็งของผูเ้ รียนตัง้ แต่แรกจะนาไปสูก่ ารวางแผนการสอนและการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน ทาให้เกิดผลสัมฤทธิสู์ ่ผเู้ รียนมากทีส่ ุด และครูผสู้ อนต้องมีเครือ่ งมือที่
สามารถค้นหาสาเหตุขอ้ บกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียน เครือ่ งมือทีน่ บั ว่าสาคัญ และมีประโยชน์ในการค้นหาสาเหตุขอ้ บกพร่อง สอดคล้องกับ
พร้อมพรรณ อุดมสิน (2533 : 66) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบทีใ่ ช้คน้ หาข้อบกพร่องและสาเหตุของความบกพร่องในการเรียน
เป็นเรือ่ ง ๆ ไป สอดคล้องกับแนวคิดของ บลูม (1973 : 91-92) ได้กล่าถึงแบบทดสอบวินิจฉัยว่า แบบทดสอบทีใ่ ช้คน้ หาข้อบกพร่องของนักเรียน
เกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานเพือ่ หาระดับการเรียนรู้ เพือ่ คัดแยก เพือ่ ปรับปรุงวิธสี อน และเพือ่ หาว่านักเรียนคนใดต้องเรียนซ้าจากการทดสอบเพือ่
สารวจ
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับ
นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปีท่ี 5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
2.1 ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัย
ผลการพิจารณาตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้แบบการประเมินผลความสอดคล้อง ตามวิธขี องโรวิเนลลี และแฮม
เบิลตัน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คนผลปรากฏว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 0.60 ถึง 1.00 แสดงว่าแบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่อง
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีส่ ร้างขึน้ มีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา
สูง ตรงตามจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการวัด และครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตร จึงทาให้ผเู้ ชีย่ วชาญส่วนใหญ่มคี วามเห็นตรงกันซึง่ สอดคล้องกับ แนวคิด
ของ สมนึก ภัททิยธนี (2551 : 218) โชติ เพชรชืน่ (2544 : 7) บราวน์ (Brown. 1970 ซ 303) และซิงห์ (Singha” 1974 : 200-205) ทีก่ ล่าวว่า
แบบทดสอบวินิจฉัยข้อบกพร่องเป็นข้อสอบทีเ่ น้นความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเป็นสาคัญ มีขอ้ คาถามสอดคล้องกันเนื้อหาทีก่ าหนด จึงทาให้สามารถ
บอกจุดบกพร่องของนักเรียน
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2.2 ค่าความยากขอบแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ
ปรากฏว่า ฉบับที่ 1 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.78 ฉบับที่ 2 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.74 ฉบับ
ที่ 3 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.76 และฉบับที่ 4 มีค่าความยากอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 0.72 ข้อสอบวินิจฉัยทีส่ ร้างขึน้ มีค่าความ
ยากตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือมีค่าตัง้ แต่ 0.65 ขึน้ ไป แสดงว่าแบบทดสอบโดยภาพรวมมีความง่าย ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะแบบทดสอบวินิจฉัยมี
จุดมุง่ หมายทีส่ าคัญทีส่ ุดคือ เพือ่ ค้นหาข้อบกพร่องในการเรียนของผูเ้ รียน หาว่าสิง่ ใดทีน่ กั เรียนไม่สามารถทาได้มากกว่าทีจ่ ะเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน เน้นการค้นหาข้อบกพร่องมากกว่าเน้นการเปรียบเทียบ ซึง่ สอดคล้องกับบลูม (Bloom. 1971 : 91-92) ที่
กล่าว่า แบบทดสอบวินิจฉัยต้องเป็นแบบทดสอบทีง่ า่ ย โดยมีระดับความยาก (P) ตัง้ แต่ 0.65 ขึน้ ไป เป็ นแบบทดสอบเพือ่ หาจุดบกพร่องของ
นักเรียนเกีย่ วกับทักษะพืน้ ฐานเพือ่ หาระดับการเรียนรู้ เพือ่ ใช้คดั แยกเด็ก เพือ่ ปรับปรุงวิธสี อน และเพือ่ หาว่านักเรียนคนใดต้องสอนซ้า
สอดคล้องกับอภิสทิ ธิ ์ กิจเกียรติ ์ (2545 : 12) ได้กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยเป็นแบบทดสอบทีค่ ่อนข้างง่าย เพือ่ สามารถใช้ในการค้นหา
ข้อบกพร่อง เกณฑ์ปกติไม่มคี วามสาคัญ ต้องกาหนดเกณฑ์ขนั ้ ต่าในการค้นหาสาเหตุของความบกพร่อง และเป็นแบบทดสอบทีไ่ ม่จากัดเวลา
ลักษณะเป็นแบบทดสอบทีใ่ ห้เด็กแสดงความสามารถ (Power Test)
2.3 ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ ปรากฏว่า
จากการทดสอบแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ พบว่าแบบทดสอบฉบับที่ 1 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.22 ถึง 0.83
ฉบับที่ 2 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.24 ถึง 0.60 ฉบับที่ 3 มีค่าอานาจจาแนกอยู่ระหว่าง 0.26 ถึง 0.57 ฉบับที่ 4 มีค่าอานาจ
จาแนกอยู่ระหว่าง 0.26 ถึง 0.57 โดยภาพรวมข้อสอบทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ 0.20 – 1.00 ดังนัน้ จึงกล่าวได้ว่า แบบทดสอบ
วินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถจาแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์ ได้โดยใช้สูตรของแบรนแนน (Brennan)
ซึง่ เรียกว่า ดัชนีอานาจจาแนกบี (Discrimination Index B) และผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์ในการประเมินผลการผ่าน หรือยอมรับได้ว่ามีขอ้ บกพร่องในเรือ่ ง
นัน้ ๆ ผูส้ อบจะต้องตอบข้อสอบถูกต้องอย่างน้อย 50 % หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 28)
เพือ่ แสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง ซึง่ สอดคล้องกับ สิงห์ (Singha. 1974 : 200-201) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวินิจฉัยมี
จุดมุง่ หมาย เพือ่ ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนในด้านทีจ่ ะให้การช่วยเหลือการสอนซ่อมเสริม (Remedial) ซึง่ แบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ มีค่าอานาจ
จาแนกใกล้เคียงกับแบบทดสอบวินิจฉัยทีม่ ผี สู้ ร้างไว้คอื สุภาพิชญ์ หลักคา (2547 : 99 - 101) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง
ไฟฟ้าการขนส่งและการสือ่ สาร สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.40 – 0.72 ดังนัน้ จึงถือได้ว่า แบบทดสอบ
วินิจฉัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าอานาจจาแนกทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นแบบทดสอบวินิจฉัย
2.3 ความเชือ่ มันของแบบทดสอบวิ
่
นิจฉัยข้อบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลปรากฏว่า
จากการทดสอบ พบว่าค่าความเชือ่ มันแบบทดสอบวิ
่
นิจฉัยในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ฉบับที่ 1 เรือ่ งการสืบพันธุแ์ ละการขยายพันธุข์ องพืช มีค่าความเชือ่ มัน่ 0.85 ฉบับที่ 2 มีค่าความ
เชือ่ มัน่ 0.83 ฉบับที่ 3 มีค่าความเชือ่ มัน่ 0.81 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชือ่ มัน่ 0.83 แสดงว่าแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ครัง้ นี้ มีค่าความเชือ่ มันอยู
่ ่
ในเกณฑ์ดี อาจเป็นเพราะแบบทดสอบวินิจฉัยวิชาวิทยาศาสตร์ ทัง้ 4 ฉบับ ผูว้ จิ ยั ได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางการสอนวิทยาศาสตร์ เป็นผูพ้ จิ ารณา
ความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างตัวชีว้ ดั พฤติกรรมกับข้อสอบของแบบทดสอบวินิจฉัย และแบบทดสอบได้ทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อสอบ
ตามข้อแนะนา จึงทาให้แบบทดสอบมีค่าความเชือ่ มันค่
่ อนข้างสูง เป็นทีย่ อมรับได้ การวิจยั ครัง้ นี้หาความเชือ่ มันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับโดยใช้
สูตรของลิวงิ สตัน (Livingston) สอดคล้องกับล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543 : 209) ทีก่ ล่าวว่า แบบทดสอบทีม่ คี ่าความเชือ่ มันที
่ ด่ ี ควร
มีค่ามากกว่า 0.70 สอดคล้องกับแสงทอง สุภา (2540 : 76-78) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรือ่ งไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบทั
่
ง้ สีฉ่ บับแบบอิงเกณฑ์ได้ค่าความเชือ่ มันเรี
่ ยงตามลาดับ ดังนี้ .9304 , .9496 ,.9164 และ
9213 ถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าความเชือ่ มันที
่ เ่ ชือ่ ถือได้ นันคื
่ อสามารถจาแนกนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องและ
ไม่บกพร่องได้
3. การวิเคราะห์จุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
5 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
การวิเคราะห์จุดบกพร่องทีน่ กั เรียนเลือกตอบผิด จากแบบทดสอบวินิจฉัย ทัง้ 4 ฉบับ ซึง่ วิเคราะห์จากการทดสอบครัง้ ที่ 3 กับ
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 368 คน ปรากฏผล ดังนี้
จุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ทีพ่ บมากทีส่ ุด คือ สับสนเรือ่ งการขยายพันธุพ์ ชื คิดเป็นร้อยละ 46.06
สับสนลักษณะของพืชใบเลีย้ งเดีย่ วและพืชใบเลีย้ งคู่ คิดเป็นร้อยละ 33.69 และจดจาหน้าทีต่ ่างๆ ของส่วนประกอบของดอกไม่ได้ คิดเป็นร้อยละ
33.25 ตามลาดับ
จุดบกพร่องในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ทีพ่ บน้อย
ทีส่ ุด คือ ไม่เข้าใจเรือ่ งการสืบพันธุข์ องพืช ร้อยละ 7.61 ไม่เข้าใจเรือ่ งการถ่ายละอองเรณู คิดเป็นร้อยละ 8.15 สับสนเรือ่ งการปฏิสนธิของพืช
คิดเป็นร้อยละ 10.33 ตามลาดับ
ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะการเรียนรูใ้ นเรือ่ งสิง่ มีชวี ติ กับกระบวนการดารงชีวติ มีเนื้อหาเกีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ ทัง้ พืชและสัตว์ ซึง่ ในเรือ่ งการ
ขยายพันธุข์ องพืชนัน้ มีอยูห่ ลายวิธแี ละแต่ละวิธกี ม็ ขี นั ้ ตอนและข้อดีขอ้ เสียทีแ่ ตกต่างกัน และไม่มปี ระสบการณ์เดิมในการเรียนรูห้ รืออาจเป็นเพราะ
การจัดการเรียนการสอนของครูกไ็ ม่ได้ให้นกั เรียนได้ทดลองปฏิบตั กิ ารขยายพันธุ์พชื ทุกวิธี จึงทาให้นกั เรียนสับสนเกีย่ วกับการขยายพันธุพ์ ชื ในแต่
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ละวิธี จึงส่งผลให้นกั เรียนสับสนในการขยายพันธุพ์ ชื มากทีส่ ุด ซึง่ สอดคล้องกับ Brown (1970 : 225) ; Singha (1974 : 200-201) และ Gronlund
(1976 : 139) ทีก่ ล่าวว่า จุดมุง่ หมายการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเพือ่ ค้นหาข้อบกพร่องของนักเรียนและข้อสอบแต่ละข้อสามารถค้นหาสาเหตุของ
การตอบผิดได้ สอดคล้องกับ ไฉน เผือกไร่ (2552 : 122) ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง การสืบพันธุแ์ ละ
การขยายพันธุพ์ ชื กล่าวว่า ตัวลวงทีน่ กั เรียนเลือกตอบจากแบบทดสอบทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องในการเรียน
ข้อเสนอแนะ
จากการวินิจฉัยครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. ด้านการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยครัง้ ต่อไป
ขันตอนการสร้
้
างแบบทดสอบวินจิ ฉัย ตัวลวงทีไ่ ด้จากการตอบผิดของนักเรียนส่วนใหญ่ในการท าแบบทดสอบเพือ่ การสารวจเพียง
อย่างเดียวยังไม่เพียงพอทีจ่ ะชีว้ ่า นักเรียนบกพร่องในเรือ่ งนัน้ จริง ควรจะมีการสอบถามครูทท่ี าการสอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทีเ่ ป็น
กลุ่มตัวอย่าง ในการนาแบบทดสอบเพือ่ จะได้ขอ้ มูลในการวินิจฉัยจุดบกพร่องเพิม่ ขึน้
2. ด้านการนาแบบทดสอบวินิจฉัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ไปใช้
2.1 แบบทดสอบวินิจฉัยทีผ่ สู้ ร้างขึน้ ใช้สาหรับนักเรียนในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถ้าจะ
นาไปใช้ในจังหวัดอื่น ควรมีการหาเกณฑ์ขนั ้ ต่าในการวินิจฉัยใหม่ เพราะว่าเกณฑ์ขนั ้ ต่าในการวินิจฉัยของแต่ละเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไม่เท่ากัน
2.2 ควรนาแบบทดสอบนี้ไปทดสอบกับนักเรียนทันที หลังจากจบการเรียน แต่ละเนื้อหา
2.3 ควรให้นกั เรียนทราบผลการทดสอบอย่างรวดเร็ว และเมือ่ ครูผสู้ อบทราบว่านักเรียนมีขอ้ บกพร่องในเนื้อหาตอนใด ควร
จัดการสอนซ่อมเสริมให้ เพือ่ ให้แบบทดสอบนี้มปี ระโยชน์ต่อการนาไปใช้จริง ๆ
2.4 ผูด้ าเนินการสอบ ควรดาเนินการสอบตามคู่มอื ดาเนินการสอบอย่างเคร่งครัด
3. ด้านการวิจยั
3.1 ควรขยายขอบเขต ของการวิจยั ให้กว้างขึน้ เป็นระดับจังหวัด หรือระดับภาค เพือ่ จะได้ทราบถึงข้อบกพร่องของนักเรียนว่า
เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร เพือ่ ให้ผลการวิจยั สามารถนาไปใช้อย่างกว้างขวาง
3.2 ควรมีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเรือ่ งเดียวกัน ในระดับชัน้ ทีต่ ่อเนื่อง ขึน้ ไปอีก
3.3 ในการสารวจจุดบกพร่อง ควรพิจารณาว่า ตัวลวงนัน้ สามารถชีจ้ ุดบกพร่องได้ชดั เจนจริง ๆ ไม่พจิ ารณาเฉพาะตามทีม่ ี
นักเรียนตอบผิดเท่านัน้
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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

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างและหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 และเพือ่ ศึกษาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์และโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จานวน 208 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบ
วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบความเรียง จานวน 1 ฉบับ 7 ข้อ หาคุณภาพของแบบวัด
ในด้านความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับและค่าดัชนีความสอดคล้องของผูป้ ระเมิน 2 คน
ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 1 ฉบับ 7 ข้อคาถาม ใช้เวลาทาแบบวัด 90 นาที ประกอบด้วย บทความ 1 เรือ่ ง ข้อคาถามจาแนกเป็นแบบวัด
ความสามารถในการอ่าน จานวน 3 ข้อ วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จานวน 3 ข้อ และวัดความสามารถในการเขียนสือ่ ความ จานวน
1 ข้อ
2. แบบวัดมีค่าความยากรายข้อตัง้ แต่ 0.40-0.74 ค่าอานาจจาแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.35-0.63 และค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.81
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3. ดัชนีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมิน 2 คน มีค่าเท่ากับ 0.85
4. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จานวน 127
คน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 80.31 นักเรียนทีไ่ ม่ผ่าน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69
คำสำคัญ อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ
บทนำ
ั บนั โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางสือ่ เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและมีการเปลีย่ นแปลงไปทุกด้าน จึงจาเป็ นต้องเตรียมความพร้อม
ปจจุ
เพือ่ ทีจ่ ะรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ตลอดเวลา โดยการจัดการศึกษาเพือ่ พัฒนาคนให้มคี ุณภาพเพือ่ ทาให้ศกั ยภาพทีม่ อี ยู่ในตัวคนได้ร ับการพัฒนา
อย่างเต็มที่ ทาให้รจู้ กั คิดวิเคราะห์ รูจ้ กั แก้ปญั หา มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมรูจ้ กั พึง่ ตนเองและ
สามารถดารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544) ซึง่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กาหนดขึน้ บนพืน้ ฐานการเสริมสร้างทุนของประเทศทัง้ ทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” และอัญเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ เพือ่ มุง่ สู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ดังนัน้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยจึงให้ความสาคัญลาดับ
สูงกับการพัฒนาคุณภาพคน เนื่องจาก “คน” เป็ นทัง้ เป้าหมายสุดท้ายทีจ่ ะได้รบั ผลประโยชน์และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเป็ นผู้
ขับเคลือ่ นการพัฒนาเพือ่ ไปสู่เป้าประสงค์ทต่ี อ้ งการ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิตอิ ย่างสมดุล ทัง้ จิตใจ ร่างกาย ความรูแ้ ละทักษะ
ความสามารถ เพือ่ ให้เพียบพร้อมทัง้ ด้าน “คุ ณธรรม” และ “ความรู้” ซึ่งจะนาไปสู่การคิดวิเคราะห์อ ย่าง “มีเหตุ ผล” รอบคอบและระมัดระวัง
ด้วยจิตสานึกในศีลธรรมและ “คุณธรรม” ทาให้รเู้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลง (สภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549 : 47 )
นอกนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545 : 14) ได้กาหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดกระบวนการเรียนรูโ้ ดยให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้ าใช้เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปญั หา และจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึ กการ
ปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง ซึง่ แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการ
พัฒนาเยาวชนของชาติส่โู ลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุง่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื และสามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ในสังคมโลกได้อย่างสันติ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545กระทรวงศึกษาธิการมีความตระหนักและเห็นสอดคล้อง จึงได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ให้ผเู้ รียนเกิดสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน 5 ประการ
และได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผูเ้ รียนทางด้านการคิดและกาหนดไว้เป็นสมรรถนะทีส่ าคัญของผูเ้ รียนข้อที่ 2 ซึง่ มีใจความดังนี้ “ความสามารถ
ในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อ
นาไปสู่การสร้างองค์ความรูห้ รือสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจเกีย่ วกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม” (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) ซึง่
โรงเรียนได้นาสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียนกาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาด้วย
ส่วนในกระบวนการจัดการเรียนรูน้ นั ้ หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนด
สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยไว้ 5 สาระ ได้แก่ 1) การอ่าน 2) การเขียน 3) การฟงั การดู และการพูด 4) หลักการใช้ภาษาไทย
5) วรรณคดีและวรรณกรรม ซึง่ ในแต่ละสาระการเรียนรูไ้ ด้กาหนดตัวชีว้ ดั ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ทีเ่ น้นการคิดวิเคราะห์ไว้ดงั นี้ สาระที่ 1
ตัวชีว้ ดั ที่ 5 วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริง ข้อมูลสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากบทความทีอ่ ่าน สาระที่ 2 ตัวชีว้ ดั ที่ 7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์
และแสดงความรู้ ความคิดเห็นหรือโต้แย้งในเรือ่ งทีอ่ ่านอย่างมีเหตุผล สาระที่ 3 ตัวชีว้ ดั ที่ 2 วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริง ข้อคิดเห็นและความน่าเชือ่ ถือ
ของข่าวสารจากสือ่ ต่างๆ ตัวชีว้ ดั ที่ 3 วิเคราะห์ และวิจารณ์เรือ่ งทีฟ่ งั และดูอย่างมีเหตุผลเพือ่ นาข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ สาระที่ 4
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน สาระที่ 5 ตัวชีว้ ดั ที่ 2 วิเคราะห์ และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม
และวรรณกรรมท้องถิน่ ทีอ่ ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 37-46)
นอกจากกระบวนการจัดการเรียนรูแ้ ล้วการวัดและประเมินผลการเรียนรูก้ เ็ ป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนอย่างหนึ่ง โดยใช้ผลการประเมิน
เป็นข้อมูลและสารสนเทศทีแ่ สดงพัฒนาการ ความก้าวหน้าและความสาเร็จทางการเรียนของผูเ้ รียน ตลอดจนข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาและเรียนรูอ้ ย่างเต็มตามศักยภาพซึง่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งระดับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูอ้ อกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชัน้ เรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และระดับชาติ ซึง่ การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนสือ่ ความนัน้ ผูเ้ รียนต้องได้รบั การประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ทส่ี ถานศึกษากาหนด มีระดับผลการประเมินเป็น
ดีเยีย่ ม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 30) ทิวตั ถ์ มณีโชติ (2549 : 74) ได้กล่าวว่าการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียนสือ่ ความ สามารถทาได้ 3 วิธี กล่าวคือ วิธแี รกบูรณาการเข้าไปในหน่วยการเรียนรูข้ องกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่างๆ วิธที ส่ี อง ประเมินจากผล
การเขียนทีแ่ สดงถึงการคิดวิเคราะห์ทม่ี าจากการอ่านของผูเ้ รียน และวิธที ส่ี าม ใช้แบบทดสอบมาตรฐาน สถานศึกษาควรพิจารณาความพร้อม และ
เลือกวิธกี ารประเมินทีเ่ หมาะสมกับสถานศึกษา
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จากผลการประเมินปฏิรปู การศึกษา ของสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา และกลุ่มผูต้ รวจราชกากระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนมาตรฐานผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์ ผลปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ ์ด้านความสามารถของผูเ้ รียนในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ และความคิดสร้างสรรค์ มีคุณภาพระดับดีเพียง ร้อยละ 11.10 จากการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา จานวน 17,562 แห่งทัวประเทศ
่
(ปานรวี ยงยุทธวิชยั . 2552 : 32-33) นอกจากนี้ผลการประเมิน PISA 2009 ด้านการอ่านพบว่า
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนไทยต่ากว่าค่าเฉลีย่ นานาชาติถงึ หนึ่งระดับและต่ากว่าอันดับที่ 1 อยู่ถงึ 2 ระดับ ยิง่ ไปกว่านัน้ เมือ่ เทียบจาก PISA
2000 ซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยู่ในกลุ่มต่าอยู่แล้ว ยังมีแนวโน้มลดต่าลงอีกใน PISA 2009 (โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2555 : 4)
ั
จากปญหาดั
งกล่าวผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของผูเ้ รียน โดยการประเมิน
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของผูเ้ รียนเพือ่ นาผลการประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาต่อไป ซึง่ การ
ดาเนินการประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของสถานศึกษาของผูว้ จิ ยั นัน้ ต้องการประเมินจากผลการเขียนทีแ่ สดงถึงการคิด
วิเคราะห์ทม่ี าจากการอ่านของผูเ้ รียน แต่สถานศึกษายังขาดเครือ่ งมือทีม่ คี ุณภาพ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาและสร้างแบบวัดความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โดยคาดหวังว่าผลทีไ่ ด้จากการวัดมีความถูกต้อง
แม่นยา เพือ่ การแปลผลทีถ่ ูกต้องยิง่ ขึน้ และนักเรียนทีผ่ ่านการประเมิน มีทกั ษะในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ เป็นไปตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตัวบ่งชีค้ ุณภาพภายนอกรอบสามและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน พุทธศักราช 2551
กาหนดไว้และเพือ่ จะได้เป็นแนวทางในการประเมินทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความในระดับชัน้ อืน่ ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของกำรวิ จยั
1. เพือ่ สร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2
2. เพือ่ หาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2
3. เพือ่ ศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ขอบเขตกำรวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วยโรงเรียนจตุร
พักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนดูน่ ้อยประชาสรรค์ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จานวน 578 คน
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2554 อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ประกอบด้วยโรงเรียนจตุร
พักตรพิมานรัชดาภิเษก โรงเรียนดูน่ ้อยประชาสรรค์ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จานวน 208 คน ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
3. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความได้กาหนดให้นกั เรียนอ่านบทความ ทีม่ คี วาม
สอดคล้องกับความสามารถทีจ่ ะวัด มีความยากง่ายของคา สานวนทีเ่ หมาะสมกับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีลกั ษณะทีจ่ ะวัดดังนี้การอ่าน
การคิดวิเคราะห์และการเขียนสือ่ ความ ซึง่ การคิดวิเคราะห์ม ี 3 ลักษณะ คือ วิเคราะห์ความสาคัญ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หลักการ
4. ระยะเวลาดาเนินการวิจยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 578 คน
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2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อาเภอจตุรพักตรพิมาน สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 208 คน ซึง่ แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจงดังนี้
2.1 กลุ่มตัวอย่างเพือ่ การทดสอบนาร่อง จานวน 3 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่างเพือ่ การทดสอบครัง้ ที่ 1 เพือ่ วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดรายข้อ จานวน 39 คน
2.3 กลุ่มตัวอย่างเพือ่ การทดสอบครัง้ ที่ 2 เพือ่ วิเคราะห์คุณภาพของแบบวัดทัง้ ฉบับ จานวน 39 คน
2.4 กลุ่มตัวอย่างเพือ่ การทดสอบครัง้ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ จานวน 127 คน
เครื่องมือกำรวิ จยั ได้แก่
1. แบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสือ่ ความ จานวน 7 ข้อ
2. เกณฑ์การให้คะแนน
ขันตอนในกำรสร้
้
ำงเครื่องมือ
วิธกี ารดาเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ
ระยะที่ 1 เป็นการดาเนินการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงแบบวัด
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความฉบับร่าง และหาคุณภาพของแบบวัด และสร้างเกณฑ์การประเมิน ระยะที่ 3 เป็น
การศึกษาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
1.นาหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพือ่ ขอความอนุเคราะห์กบั โรงเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่าง
2.ติดต่อประสานงานผูบ้ ริหารและครูผสู้ อนของโรงเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างเพือ่ กาหนดวัน เวลา สถานที่ วิธดี าเนินการสอบ และประชุม
ชีแ้ จงครูทไ่ี ด้ขอความอนุเคราะห์คดั เลือกให้มาตรวจให้คะแนนในครัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอันดี
3. นาแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ทีผ่ ่านการวิเคราะห์คุณภาพแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 208 คน ซึง่ ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงให้ผคู้ วบคุมการสอบให้ทราบถึงจุดมุง่ หมายของการวิจยั และความสาคัญของการวิจยั นี้ ก่อนดาเนินการสอบชี้แจง
นักเรียน
กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบแต่ละครัง้ มาวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ดังนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
2. วิเคราะห์ดชั นีความสอดคล้อง(IOC)
3. วิเคราะห์รายข้อด้วยการหาค่าความยาก และค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบประเภทอัตนัย
4. วิเคราะห์หาความเชือ่ มันของแบบทดสอบด้
่
วยวิธขี องครอนบาร์ค (Cronbach) วิธนี ้ขี อ้ สอบแต่ละข้อมีคะแนนเต็มเท่าไรก็ได้ เรียกว่า
สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟา (α)
5. วิเคราะห์หาความเชือ่ มันระหว่
่
างผูต้ รวจให้คะแนนทีเ่ รียกว่า ดัชนีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมิน
ผลกำรวิ เครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กำรดำเนิ นกำรสร้ำงแบบวัด
1. การสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เริม่ แรกสร้างแบบวัด
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความแบบอัตนัย โดยกาหนดบทความให้อ่าน 1 เรือ่ ง คือ น้าตาดีต่อสุขภาพอย่างไร จานวน
ข้อคาถาม 6 ข้อ ใช้เวลาในการทาแบบวัด 60 นาที ดังนี้
1. น้าตาดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
2. จากบทความนี้การร้องไห้เกิดจากสาเหตุใดบ้างและมีสาเหตุอ่นื นอกเหนือจากทีก่ ล่าวในบทความนี้หรือไม่ ถ้ามีได้แก่สาเหตุ
ใดบ้าง
3. นักเรียนคิดว่าการร้องไห้มคี วามสาคัญต่อมนุษย์อย่างไร
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4. จากข้อความทีว่ ่า “อะไรก็ตามทีช่ ว่ ยคลายเครียดย่อมมีผลดีต่อสุขภาพและการร้องไห้กเ็ ป็นอีกวิธหี นึ่ง” จากข้อความนี้
ความเครียด การร้องไห้และสุขภาพ สัมพันธ์กนั อย่างไรจงอธิบาย
5. นักเรียนคิดว่า น้าตา เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือไม่ เพราะเหตุใด
6. ให้นกั เรียนเล่าถึงเหตุการณ์ทท่ี าให้นกั เรียนร้องไห้
2. การสร้างเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการหลังจากนาแบบวัดความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างครัง้ ที่ 1 แล้วนากระดาษคาตอบของนักเรียนมาพิจารณาสร้างเกณฑ์การประเมิน โดยการ
สนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) จากผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 6 คน กาหนดระดับเกณฑ์ เป็น 4 ระดับ ได้แก่ 0 1 2 3 ซึง่ ให้สอดรับกับ
เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีก่ าหนดเกณฑ์ 4 ระดับ
คือ ไม่ผ่าน (0) ผ่าน (1) ดี (2) ดีเยีย่ ม (3) ซึง่ ได้เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความทีม่ คี ่าดัชนีความเห็นพ้องกันของ
ผูต้ รวจ เท่ากับ 0.85 รายละเอียดของเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ
คาถามและแนวคาตอบ
เกณฑ์การประเมินการอ่าน
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 1 น้าตาดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
บอกข้อดีของน้าตาทีม่ ตี ่อสุขภาพได้ 4-5 ประเด็น
แนวคำตอบ ทาให้สุขภาพจิตดีขน้ึ ความดันโลหิตลดลง
ไม่มภี าวะเสีย่ งต่อโรคหัวใจและโรคมะเร็ง และช่วยกระตุน้
2 คะแนน
ภูมคิ ุม้ กัน
บอกข้อดีของน้าตาทีม่ ตี ่อสุขภาพได้ 3 ประเด็น
1 คะแนน
บอกข้อดีของน้าตาทีม่ ตี ่อสุขภาพได้ 1-2 ประเด็น
0 คะแนน
ตอบไม่ตรงประเด็น
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 2 จากบทความนี้การร้องไห้เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
บอกสาเหตุของการร้องไห้ได้ 7 ประเด็นขึน้ ไป
แนวคำตอบ เกิดจากความสะเทือนใจจากหนังบางเรือ่ ง เพลง
2 คะแนน
บางเพลง หนังสือบางเล่ม ความสุข ความปลืม้ ปีติ ความงามที่
บอกสาเหตุของการร้องไห้ได้ 5-6 ประเด็น
เหลือเชือ่ ความคิดถึง ความปวดร้าว ความเศร้าหมอง
1 คะแนน
บอกสาเหตุของการร้องไห้ได้ 1-4 ประเด็น
0 คะแนน
ตอบไม่ตรงประเด็น
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 3 มีสาเหตุใดบ้างทีท่ าให้เราร้องไห้
บอกสาเหตุของการร้องไห้ทน่ี อกเหนือจากบทความได้ 4 ประเด็นขึน้ ไป
นอกเหนือจากทีก่ ล่าวในบทความนี้
2 คะแนน
แนวคำตอบ ความเจ็บปวดทางร่างกาย ความโกรธ การ
สูญเสียสิง่ ทีเ่ รารัก ความผิดหวัง การพลัดพราก ความน้อยใจ บอกสาเหตุของการร้องไห้ทน่ี อกเหนือจากบทความได้ 3 ประเด็น
1 คะแนน
เป็นต้น
บอกสาเหตุของการร้องไห้ทน่ี อกเหนือจากบทความได้ 1-2 ประเด็น
0
ตอบไม่ตรงประเด็น
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 4 นักเรียนคิดว่าการร้องไห้มคี วามสาคัญต่อ
อธิบายถึงความสาคัญของการร้องไห้ได้ชดั เจน บอกข้อดีของการร้องไห้และ
มนุษย์อย่างไร
บอกข้อเสียทีต่ ่อต้านการร้องไห้เพือ่ เชือ่ มโยงให้เห็นความสาคัญของการร้องไห้
แนวคำตอบ การร้องไห้มคี วามสาคัญต่อชีวติ มนุษย์เพราะ
อย่างสละสลวย
ธรรมชาติกาหนดให้คนเราต้องร้องไห้โดยกาเนิด การร้องไห้
2 คะแนน
เป็นการปลดปล่อยอารมณ์จากความตึงเครียด บรรเทาความ
อธิบายถึงความสาคัญของการร้องไห้โดยบอกข้อดีของการร้องไห้และบอก
เจ็บปวด ความขมขืน่ ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระจาก
พันธนาการของอารมณ์บางอย่างถ้าเราต่อต้านความรูส้ กึ อยาก ข้อเสียทีต่ ่อต้านการร้องไห้แต่ยงั ขาดการเชือ่ มโยงให้เห็นความสาคัญของการ
ร้องไห้
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คาถามและแนวคาตอบ
ร้องไห้กจ็ ะมีผลเสียต่อสุขภาพ กลายเป็นคนทีห่ ยาบกระด้าง
เก็บกดหรือเกรีย้ วกราดได้ ซึง่ การร้องไห้เป็นวิธกี ารหนึ่งที่ช่วย
ให้เราคลายเครียดได้เช่นเดียวกับการหัวเราะดังนัน้ การร้องไห้
จึงมีความสาคัญต่อมนุษย์

เกณฑ์การประเมินการอ่าน
1 คะแนน
อธิบายถึงความสาคัญของการร้องไห้โดยบอกเฉพาะข้อดีของการร้องไห้ ขาด
การเชือ่ มโยงให้เห็นความสาคัญของการร้องไห้และขาดเหตุผลมาสนับสนุน
0
อธิบายไม่ตรงประเด็น/ไม่เขียนตอบ
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 5 จากข้อความทีว่ ่า “อะไรก็ตามทีช่ ่วยคลาย
เครียดย่อมมีผลดีต่อสุขภาพจิตและการร้องไห้กเ็ ป็นอีกวิธหี นึ่ง” อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างความเครียด การร้องไห้และสุขภาพ
จากข้อความนี้ ความเครียด การร้องไห้และสุขภาพ สัมพันธ์กนั โดยยกเหตุผลมาสนับสนุนและใช้ภาษาได้อย่างสละสลวย
2 คะแนน
อย่างไรจงอธิบาย
แนวคำตอบ เมือ่ เรามีความเครียดต้องหาวิธกี ารคลายเครียด อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์กนั ระหว่างความเครียด การร้องไห้และสุขภาพ
หรือลดความเครียดโดยการร้องไห้ เมือ่ ได้รอ้ งไห้ออกมาเราก็ โดยยกเหตุผลมาสนับสนุนแต่ภาษาทีใ่ ช้ยงั ไม่สละสลวย
1 คะแนน
จะรูส้ กึ โล่งใจ สบายใจขึน้ ความเครียดลดลง ก็จะส่งผลให้
สุขภาพจิตดี เมือ่ สุขภาพจิตดีกย็ ่อมส่งผลให้สุขภาพกายดีตาม อธิบายวกวน และขาดเหตุผลมาสนับสนุน แต่สามารถเข้าใจได้
ไปด้วย
0 คะแนน
อธิบายไม่ตรงประเด็น/ไม่เขียนตอบ
คาถามและแนวคาตอบ
เกณฑ์การประเมินการคิดวิเคราะห์หลักการ
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 6 นักเรียนคิดว่าน้าตาเป็นสัญลักษณ์ของความ
อธิ
บ
ายให้
เ
ห็
น
ถึ
ง
ข้
อ
แตกต่
า
งระหว่
า
งความอ่อนแอกับการร้องไห้ มีเหตุผลมา
อ่อนแอหรือไม่ เพราะเหตุใด
สนับสนุนและใช้ภาษาทีส่ ละสลวย
แนวคำตอบ ไม่ใช่ เพราะความอ่อนแอ หมายถึง มีกาลัง
2 คะแนน
น้อย ไม่แข็งแรง ไม่เข้มแข็ง แต่การร้องไห้เกิดจากอารมณ์
อธิบายให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างความอ่อนแอกับการร้องไห้ มีเหตุผลมา
และความรูส้ กึ ในขณะทีม่ สี งิ่ ใดหรือเหตุการณ์ใดๆ มากระทบ
ซึง่ เกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และธรรมชาติกาหนดให้ สนับสนุนแต่ภาษาทีใ่ ช้ยงั ไม่สละสลวย
1 คะแนน
คนเราต้องร้องไห้โดยกาเนิด ดังนัน้ น้าตาจึงไม่ใช่สญ
ั ลักษณ์
อธิบายวกวน และขาดเหตุผลมาสนับสนุน แต่สามารถเข้าใจได้
ของความอ่อนแอ
0 คะแนน
อธิบายไม่ตรงประเด็น/ไม่เขียนตอบ
คาถามและแนวคาตอบ
เกณฑ์การประเมินการเขียนสือ่ ความ
3 คะแนน
คำถำมข้อที่ 7 ให้นกั เรียนเล่าถึงเหตุการณ์ทท่ี าให้นกั เรียน
เขี
ย
นถ่
า
ยทอดความคิ
ด
ได้
เ
ป็
น
เอกภาพ
เรียงลาดับความคิดได้ต่อเนื่อง บอก
ร้องไห้
เหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึน้ ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร ใช้ภาษาทีส่ ละสลวย เขียน
แนวคำตอบ บอกเหตุการณ์ว่าเกิดอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไร
ถูกต้อง อ่านง่าย สะอาด และเป็นระเบียบ
อย่างไร
2 คะแนน
เขียนถ่ายทอดความคิดได้เป็นเอกภาพ เรียงลาดับความคิดสับสนบางตอน
บอกเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึน้ ทีไ่ หน เมือ่ ไร อย่างไร เขียนถูกต้อง อ่านง่าย
1 คะแนน
เขียนถ่ายทอดความคิดไม่เป็นเอกภาพ เรียงลาดับความคิดสับสน แต่สามารถ
เข้าใจได้
0 คะแนน
เขียนถ่ายทอดไม่ตรงประเด็น/ไม่เขียนตอบ
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ระยะที่ 2 กำรปรับปรุงและหำคุณภำพของแบบวัด
1. นาแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ไปให้อาจารย์ทป่ี รึกษาพิจารณาความเหมาะสมของบทความ และ
ความถูกต้องชัดเจนของข้อคาถาม แล้วนาไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและให้คาแนะนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุงข้อคาถามตามข้อเสนอแนะของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยปรับปรุงข้อถามจาก 6 ข้อคาถาม เป็น 7 ข้อคาถาม ดังนี้
1. น้าตาดีต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง
2. จากบทความนี้การร้องไห้เกิดจากสาเหตุใดบ้าง
3. มีสาเหตุใดบ้างทีท่ าให้เราร้องไห้นอกเหนือจากทีก่ ล่าวในบทความนี้
4. นักเรียนคิดว่าการร้องไห้มคี วามสาคัญต่อมนุ ษย์อย่างไร
5. จากข้อความทีว่ ่า “อะไรก็ตามทีช่ ว่ ยคลายเครียดย่อมมีผลดีต่อสุขภาพและการร้องไห้กเ็ ป็นอีกวิธหี นึ่ง ” จากข้อความนี้
ความเครียด การร้องไห้และสุขภาพ สัมพันธ์กนั อย่างไรจงอธิบาย
6. นักเรียนคิดว่า น้าตา เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือไม่ เพราะเหตุใด
7. ให้นกั เรียนเล่าถึงเหตุการณ์ทท่ี าให้นกั เรียนร้องไห้
2. ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก และค่าอานาจจาแนก พบว่า แบบวัดมีคุณภาพตามเกณฑ์ ทัง้ 7 ข้อ ดังนี้ ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง
0.40-0.74 ค่าอานาจจาแนกอยู่ในช่วง 0.35-0.63
3. การวิเคราะห์ดชั นีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมิน (Rater Agreement Index: RAI) ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าดัชนีความเห็นพ้องกัน
ของผูป้ ระเมินแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 เมือ่ ใช้ผตู้ รวจ 2 คน มีค่าเท่ากับ
0.85 แสดงว่าผูป้ ระเมินมีความเห็นพ้องกัน
4. การวิเคราะห์หาค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบวัดทีห่ าคุณภาพรายข้อแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนจตุรพักตร
พิมานรัชดาภิเษก ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 39 คน มีค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.81
ระยะที่ 3 ศึกษำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนคิ ดวิ เครำะห์และเขียนสื่อควำม
ผูว้ จิ ยั นาแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความทีห่ าคุณภาพรายข้อ และหาความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับแล้ว ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 127 คน พบว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
โคกล่ามพิทยาคม จานวน 127 คน ได้ผลการประเมินจากการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ระดับดีเยีย่ ม จานวน 23 คน ระดับดี จานวน
56 คน ระดับผ่าน จานวน 23 คน และไม่ผ่าน จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.11,44.09,18.11 และ 19.69 ตามลาดับ
สรุปผลกำรวิ จยั
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. ผลการสร้างแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
2 มีลกั ษณะเป็นบทความให้อ่าน เพือ่ ตอบคาถามแบบอัตนัย จานวน 7 ข้อ โดยข้อ 1,2,3 เป็นแบบวัดการอ่าน ข้อ 4 วัดการวิเคราะห์
ความสาคัญ ข้อ 5 วัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ข้อ 6 วัดการวิเคราะห์หลักการ ข้อ 7 วัดการเขียนสือ่ ความ
2. ผลการหาคุณภาพของแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สาหรับชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปรากฏผลดังนี้
2.1 ความเทีย่ งตรง(Validity) ของแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน
โดยพิจารณาความตรงเชิงโครงสร้างตามนิยามปฏิบตั กิ ารทีก่ าหนดและด้านความเหมาะสมของเนื้อหาทีก่ าหนดให้อ่าน โดยพิจารณาคัดเลือกข้อที่ม ี
ค่า IOC ระหว่าง 0.60-1.00 ได้แบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความทีผ่ ่านเกณฑ์ความเทีย่ งตรง จานวน 7 ข้อคาถาม
2.2 การหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
2.2.1 การทดสอบครัง้ ที่ 1 พบว่าแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ จานวน 7 ข้อ เป็น
ข้อสอบค่อนข้างง่าย(p=0.62-0.74) จานวน 3 ข้อ ยากง่ายปานกลาง(p=0.40-0.54) จานวน 4 ข้อ แสดงว่าข้อสอบส่วนใหญ่มคี วามยากง่ายอยู่ใน
ระดับปานกลาง การวิเคราะห์ค่าอานาจจาแนกรายข้อ ข้อทีจ่ าแนกได้พอใช้(0.20 ≤ D ≤ 0.39)จานวน 1 ข้อ จาแนกได้ด(ี 0.40 ≤ D ≤ 0.59)
จานวน 5 ข้อ และจาแนกได้ดมี าก(0.60 ≤ D ≤ 1.00) จานวน 1 ข้อ แสดงว่าข้อสอบส่วนใหญ่สามารถจาแนกได้ดี
2.2.2 การวิเคราะห์ดชั นีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมิน ผลการวิเคราะห์พบว่าค่าดัชนีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมินแบบ
วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ เมือ่ ใช้ผตู้ รวจ 2 คน มีค่าเท่ากับ 0.85 แสดงว่าผูป้ ระเมินมีความเห็นพ้องกัน
2.2.3 การทดสอบครัง้ ที่ 2 หาค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับของแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ มี
ค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.81
2.2.5 การทดสอบครัง้ ที่ 3 ศึกษาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม พบว่า นักเรียนได้ผลการประเมินระดับดีเยีย่ ม 23 คน ระดับดี 56 คน ระดับผ่าน 23 คน และไม่ผ่าน 25 คน
สรุปได้ว่านักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินจานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 80.31 ไม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 25 คนคิดเป็นร้อยละ 19.69
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อภิ ปรำยผล
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างแบบวัด หาคุณภาพของแบบวัดและศึกษาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ของ
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปีท่ี 2 แบบวัดทีส่ ร้างมีลกั ษณะเป็นความเรียง หรือแบบอัตนัย โดยกาหนดบทความให้อ่าน แล้วกาหนดข้อคาถามจานวน
7 ข้อ ผลการวิจยั นามาอภิปรายได้ดงั นี้
1. แบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีลกั ษณะเป็นแบบทดสอบความเรียง หรืออัตนัย มีค่า
ความยากรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.40-0.74 ค่าความยากอยู่ในระดับปานกลาง ค่าอานาจจาแนกรายข้อของข้อสอบส่วนใหญ่สามารถจาแนกได้ดี โดย
ค่าอานาจจาแนกรายข้อมีค่าอยู่ระหว่าง 0.35-0.63 ซึง่ สอดคล้องกับเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ว่า ข้อสอบทีม่ คี ุณภาพจะต้องมีค่าอานาจจาแนกไม่ต่ากว่า
0.20 ค่าความยากจะต้องมีค่าตัง้ แต่ 0.20-0.80 (ศิรชิ ยั กาญจนวาสี. 2544 : 184) แสดงว่าแบบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และ
เขียนสือ่ ความทีส่ ร้างขึน้ มีคุณภาพทัง้ ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนกในระดับทีใ่ ช้ประเมินผลความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ
ของผูเ้ ข้าสอบได้เช่นเดียวกับแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ แต่ให้ความโดดเด่นทีส่ ามารถจาแนกความสามารถในการทาแบบทดสอบได้อย่าง
ชัดเจนกว่า เพราะผูส้ อบไม่มโี อกาสเดา หรือเดาได้น้อยมาก โอกาสในการตอบโดยไม่มคี วามรูใ้ นเรือ่ งนัน้ แล้วได้คะแนน มีน้อยมาก เพราะเป็น
ข้อสอบทีผ่ สู้ อบมีโอกาสใช้ความรู้ ความคิดรวมทัง้ ความสามารถในการใช้ภาษา และเป็นข้อสอบทีส่ ามารถวัดพฤติกรรมต่างๆ ได้ทุกด้านโดยเฉพาะ
พฤติกรรมด้านการสังเคราะห์(ภัทรา นิคมานนท์. 2540 : 67 ; สมนึก ภัทธิยธนี. 2551 : 74) ดังนัน้ ผูส้ อบทีอ่ ่านหนังสือไม่ออก เขียนสือ่ ความ
ไม่ได้กจ็ ะมีโอกาสผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความน้อยมาก
2. ค่าความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ได้ค่ าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.81 ค่า
ดัชนีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมินหรือค่าความเชือ่ มันระหว่
่
างผูต้ รวจให้คะแนน มีค่าเท่ากับ 0.85 ซึง่ สอดคล้องกับการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ ์
ความเชือ่ มัน่ ของไพศาล วรคา(2554 : 291) ซึง่ กล่าวไว้ว่า ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์หรือค่าความเชือ่ มันจะต้
่ องมากกว่า 0.70 ขึน้ ไป ส่วนค่า
ดัชนีความเห็นพ้องกันของผูป้ ระเมินหรือค่าความเชือ่ มันระหว่
่
างผูต้ รวจให้คะแนนทีเ่ ชือ่ ถือได้ควรมีค่าประมาณ 0.85 ขึน้ ไป แสดงให้เห็นว่าแบบ
วัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีคุ ณภาพเชือ่ ถือได้และสามารถนาไปใช้เพือ่ เป็นประโยชน์ในการ
ประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ได้ เนื่องจากมีเกณฑ์การประเมินทีช่ ดั เจนและผูต้ รวจทัง้ สอง
คน มีความเชีย่ วชาญ มีประสบการณ์ในการสอนและการตรวจให้คะแนนในรายวิชาภาษาไทย ทาให้ความคลาดเคลือ่ นมีค่าน้อย สอดคล้องกับ
วรกุล ฉิมนันท์ (2550 : 102)ทีพ่ บว่าค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบเท่
่
ากับ .87 ค่าความเชือ่ มันเฉลี
่ ย่ ของผูส้ งั เกตให้คะแนน 2 คน เท่ากับ .89
สอดคล้องกับ สุวรรณา ส่อนราช (2550 : 98) ทีพ่ บว่าค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบเท่
่
ากับ .91 ค่าความเชือ่ มันเฉลี
่ ย่ ของผูต้ รวจให้คะแนน
2 คน เท่ากับ .92
3. ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม จานวน 127 คน
พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 80.31 นักเรียนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69 จากผล
การศึกษาความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์จะเห็นได้ว่า นักเรียนทีไ่ ม่อ่านบทความ และนักเรียนทีอ่ ่านไม่ออก เขียนไม่ได้กจ็ ะไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน โดยจะเห็นได้จากคะแนนจากการวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ ของนักเรียนจานวน 8 คน ได้คะแนน 0
คะแนน ซึง่ สอดคล้องกับการสังเคราะห์ความสัมพันธ์การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความของ สุวฒ
ั น์ วิวฒ
ั นานนท์ (2552 : 82-84) ทีก่ ล่าวไว้ว่า
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความ มีความสัมพันธ์กนั ด้วยจุดเริม่ ต้นของการอ่าน การฟงั การสัมผัส แล้วการคิดวิเคราะห์เป็ นกระบวนการทาง
สมองทีจ่ ะดาเนินการในขัน้ ตอนต่อไปด้วยการพิจารณา ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง แยกแยะ แจกแจงเป็ นส่วน แล้วประเมินค่า สรุปเลือกเฟ้นเพือ่
ั
นาไปสู่การตัดสินใจ แก้ไขปญหาได้
ถูกต้องเหมาะสม เกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความคิด ความสามารถ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ สิง่ ประดิษฐ์ใหม่
ด้วยขันตอนการเขี
้
ยน พูด หรือแสดงออก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรนำไปใช้
1.1 ควรดาเนินการสอบในภาคเรียนที่ 1 เพือ่ นาผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาผูเ้ รียน และการจัดการเรียนการสอน
1.2 แบบทดสอบนี้สามารถนาไปใช้กบั นักเรียนในระดับช่วงชัน้ เดียวกันได้
1.3 สาหรับนักเรียนทีอ่ ่านไม่ออกควรให้นกั เรียนทาข้อสอบกับเพือ่ นได้ แต่ไม่ควรนากระดาษคาตอบของนักเรียนมาหาคุณภาพของ
แบบทดสอบ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิ จยั ต่อไป
2.1 ควรมีการสร้างแบบทดสอบลักษณะนี้ในรายวิชาหลักอืน่ ๆ เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้ผเู้ รียน อ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความได้ดขี น้ึ
2.2 ควรมีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความในระดับชัน้ อื่นๆ เพือ่ ใช้ในการวัด
ความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสือ่ ความอย่างต่อเนื่อง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปั ญหาและความต้องการในกระบวนการพัฒนานิสยั รักการ
อ่านของนักเรี ยนครู โรงเรี ยนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 และ (2) ศึกษากระบวนการ
และผลการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
26 กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วย ครู จานวน 17 คนเป็ นผูร้ ่ วมวิจยั นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 จานวน 335
คน มีวทิ ยากรจานวน 1 คนเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ระยะเวลาในการวิจยั ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 วิธีการ
วิจยั ใช้ การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ (Action Research) บูรณาการกับการใช้กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ คือ (1) การวางแผน (2)
การปฏิบตั ิกิจกรรม และ(3) การนิเทศภายใน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาเสนอผลการวิจยั แบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์ ปั ญหานิสยั รักการอ่านของ
นักเรี ยน ได้แก่ (1) นักเรี ยนส่วนมากตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไม่มีนิสยั รักการ
อ่าน (2) นักเรี ยนไม่สนใจในการเข้าใช้หอ้ งสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าโดยเฉลี่ยในแต่ละสัปดาห์ไม่ถึง ร้อยละ 30 และ
(3) นักเรี ยนไม่ชอบอ่านหนังสื อ ใช้เวลาว่างไม่เป็ นประโยชน์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนต่า และปั ญหาของครู
คือ ขาดการกากับ ติดตาม ประเมินผลและการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ความต้องการพัฒนานิสยั รักการอ่าน ครู ผรู ้ ่ วมวิจยั ต้องการ (1) เขียนโครงการพัฒนาให้ถูกต้อง โดย
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเข้าร่ วมในการดาเนินงานการจัดทาโครงการพัฒนาการอ่านของนักเรี ยนและครู และ (2) จัด
กิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน 7 กิจกรรม ได้แก่ (1) กิจกรรมว่างทุกวัน อ่านทุกคน (2) กิจกรรมแนะนา
หนังสื อ (3) กิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยงตามสาย (4) กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน (5) กิจกรรมนัก
อ่านแฟนพันธุ์แท้ (6) กิจกรรมถุงความรู ้สู่ชุมชน และ (7) กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์
1. กระบวนการพัฒนานิสยั รักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบรบือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบว่า กระบวนการใช้กลยุทธ์การจัดโครงการ 3 กลยุทธ์ คือ (1) การวางแผนใช้
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การประชุมเชิงปฏิบตั ิการให้ครู ผรู ้ ่ วมวิจยั ได้เข้าร่ วมรับฟังวิทยากร เรื่ อง การเขียนโครงการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
และข้อเสนอแนะการดาเนินงานของโครงการ (2) การปฏิบตั ิกิจกรรมได้ใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการดาเนินกิจกรรม 7
กิจกรรม ได้แก่ 1) ขั้นวางแผน มีการวางแผนเตรี ยมการแตกต่างกันตามลักษณะกิจกรรม ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ของผูร้ ่ วมวิจยั เป็ นนักเรี ยน การประกาศผ่านเสี ยงตามสาย การประกวดแข่งขัน 2) ขั้นปฏิบตั ิกิจกรรม นักเรี ยนมี
การเข้าร่ วมกิจกรรมตามรู ปแบบการจัดกิจกรรมจากกลุ่มเป้ าหมายของนักเรี ยน 335 คน พบว่า นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมมากที่สุดจานวน 5 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยง
ตามสาย รองลงมา คือ กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์ และกิจกรรมว่างทุกวัน อ่านทุกคน ส่วน
กิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก จานวน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมถุงความรู ้สู่ชุมชน รองลงมา คือ กิจกรรรมตอบ
ปั ญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน (3) การสังเกตผลการจัดกิจกรรม มีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรี ยน พบว่า
นักเรี ยนให้ความสนใจการอ่านหนังสื อประเภทหนังสื อทัว่ ไป หนังสื อพิมพ บทความ วารสาร และไม่ชอบเข้าร่ วม
กิจกรรมการอ่านเพราะ หนังสื อที่น่าสนใจไม่หลากหลายและไม่เพียงพอต่อความต้องการ และพฤติกรรมการมีนิสยั
รักการอ่านของครู พบว่า ครู มีการวางแผนการทากิจกรรม 7 กิจกรรม ได้ทุกกิจกรรม โดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการเป็ นกลไกขับเคลื่อนการทางานร่ วมกันระหว่างผูร้ ่ วมวิจยั โดยการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แก้ไขปั ญหาอุปสรรค
ร่ วมกัน (4) การสะท้อนผลการปฏิบตั ิกิจกรรม 7 กิจกรรม พบว่า กิจกรรมมีความแตกต่างกันโดยนักเรี ยนเรี ยนรู ้
ตามความสนใจและศักยภาพของตนเองแต่ละบุคคล มีชิ้นงานเป็ นบันทึกการอ่าน และการประกวดจานวนของ
บันทึกการอ่าน ส่วนครู มีแนวทางการจัดกิจกรรมการอ่านอย่างเป็ นระบบ โดยผ่านกิจกรรมส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
ส่วนกลยุทธ์ที่ 3 การนิเทศภายใน พบว่า นักเรี ยนมีความสนใจในการอ่านหนังสื อเพิ่มขึ้น กระตือรื อร้นและให้
ความร่ วมมือเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมว่างทุกวัน อ่านทุกคน นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 79.40
2) กิจกรรมแนะนาหนังสื อ นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 75.85 3) กิจกรรมเล่าขานผ่านเสียงตามสาย
นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 70.15 4) กิจกรรมตอบปั ญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 70.45 5) กิจกรรมนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 100 6)
กิจกรรมถุงความรู ้สู่ชุมชน นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 88.66 และ 7) กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญา
หรรษาวันศุกร์ นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 95.52 ครู มีการวางแผนการทากิจกรรม 7 กิจกรรม ได้ทุก
กิจกรรม โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นกลไกขับเคลื่อนการทางานร่ วมกัน

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.
คาสาคัญ : กระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
Keywords : The Process of Reading Loving Habit Development, Office of Secondary Education
Service Area 26
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บทนา : ภูมิหลัง
การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่ ของการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของมนุษย์ ทั้งนี้เพราะ
การอ่านจะช่วยให้มนุษย์ได้พฒั นาความรู้ สติปัญญา และความคิด ช่วยให้สามารถรอบรู้ ทันต่อ
เหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ทาให้รู้ข่าวและเป็ นคนทันสมัย ในปี
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านไว้ ซึ่งเป็ น
เป้ าหมายสาคัญที่จะให้สถานศึกษา และการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ใช้การอ่านในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และทุกระดับชั้น เนื่องจากการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านนั้นเป็ นกลไก
สาคัญที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นผูใ้ ฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รู้จกั การแสวงหาความรู้จากการอ่านซึ่ งจะเป็ น
การเสริ มสร้างเด็กและเยาวชนไทยให้เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู้
นอกจากนี้ยงั ได้กาหนดมาตรการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านไว้ 10 มาตรการ โดยเฉพาะอย่างยิง่
มาตรการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย และสม่าเสมอ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริ หารจัดการห้องสมุดที่มีคุณภาพ ปรับแนวคิด ให้ความรู้ และ
พัฒนาทักษะการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นความสาคัญของการอ่าน และการบูรณาการการอ่านใน
การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้และทุกระดับชั้น อันเป็ น
วิธีการที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้บรรลุผลตามนโยบาย
ครู เป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอ่าน มีนิสัยรัก
การอ่าน ใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน โดยครู จะต้องเลือกสรรเทคนิควิธีในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาให้
นักเรี ยนสามารถอ่านออก เขียนได้ โดยเฉพาะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย ถือว่าเป็ นบุคลากรที่มี
บทบาทมากกว่าครู ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ ในการพัฒนาให้นกั เรี ยนสามารถอ่านออกเขียนได้
โดยบูรณาการเรื่ องการอ่าน การเขียนไปในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งพัฒนานักเรี ยนให้มีนิสัย
รักการอ่าน เพื่อใช้การอ่านเป็ นเครื่ องมือในแสวงหาความรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้อื่น ๆ ต่อไป ดังนั้น
ครู จึงต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรัก
การอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถที่จะจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านที่มีประสิ ทธิภาพให้กบั
นักเรี ยนได้ กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านที่ดีตอ้ งมีกระบวนการที่ดี
ตรงกับหลักวิชาการ โดยการวิจยั ปฏิบตั ิการ เป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่งซึ่ งใช้กระบวนการปฏิบตั ิอย่างมี
ระบบ โดยผูว้ ิจยั และผูท้ ี่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิการและวิเคราะห์วจิ ารณ์ผลการปฏิบตั ิโดย
การใช้วงรอบ 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิการ (Action) การสังเกต
(Observation) และการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflection)
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วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรี ยน
และครู โรงเรี ยนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
2. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบรบือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 26
ขั้นตอนดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research Principle) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเอา
หลักการและขั้นตอนของเคมมิสและแมกแท็กการ์ท เป็ นกระบวนการในการวิจยั ประกอบด้วย การ
วางแผน (Planning) การปฏิบตั ิตามแผน (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผลการ
ปฏิบตั ิ (Reflection) ซึ่ งเป็ นการร่ วมมือกันของผูว้ จิ ยั และผูเ้ กี่ยวข้องในการปรับปรุ งและพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องทุกขั้นตอน
กลยุทธ์การพัฒนา ผูว้ จิ ยั ใช้กลยุทธ์การพัฒนา จานวน 3 กลยุทธ์ ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีเป้ าหมายเพื่อให้คณะครู ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาทุกขั้นตอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน ประกอบด้วย 7 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมว่างทุก
วัน อ่านทุกคน 2) กิจกรรมแนะนาหนังสื อ 3) กิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยงตามสาย 4) กิจกรรมตอบ
ปัญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน 5) กิจกรรมนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ 6) กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน
และ 7) กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษา
3. การนิเทศภายใน
ขอบเขตการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
1.1 กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั คือ ครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยโรงเรี ยนบรบือ จานวน 9 คน
และครู ที่สมัครใจเข้าร่ วมวิจยั จากทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ละ 1 คน จานวน
8 คน รวมทั้งสิ้ น 17 คน
1.2 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informants) จานวน 352 คน ประกอบด้วย
1.2.1 ผูว้ จิ ยั และกลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั จานวน 17 คน
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1.2.2 นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 โรงเรี ยนบรบือ อาเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 335 คน ได้มาโดยการ
กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรแต่ละสถานภาพ โดยใช้ตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรี สะอาด. 2547 : 40) ด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ แบบประเมินตนเอง การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแบบตารางและ
พรรณนาวิเคราะห์
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือ ปี การศึกษา 2554 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั คือ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 รวม 5 เดือน
สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
กระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action Research Principle) สรุ ป
ผลการวิจยั จากการสัมภาษณ์ได้วา่ ผูว้ จิ ยั กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
การพัฒนานิสัยรักการอ่าน หลังจากการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั สามารถนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะจากการฝึ กปฏิบตั ิ นาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สรุ ปผลจากการสังเกต โดยใช้แบบสังเกต พบว่า ผูเ้ ข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีการ
ให้ความร่ วมมือ สภาพความพร้อมในการจัดกระบวนการพัฒนาส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยน
และครู โรงเรี ยนบรบือ อาเภอบรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวม อยูใ่ น
ระดับมาก ( X = 3.80 ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมากที่สุด 1 ข้อ อยูใ่ นระดับมาก
12 ข้อ และอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ข้อ และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มีค่ามาก 3 อันดับแรก พบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านอย่างสม่าเสมอ ( X = 4.59) รองลงมา คือ ส่ งเสริ มให้มีการประชุม
เชิงปฎิบตั ิการ สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากระบวนการส่ งเสริ มรักการอ่าน ( X = 4.47) และมี
การส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยน ( X = 4.06) ตามลาดับ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย ที่มีค่าปานกลาง 3 ข้อแรก พบว่า มีแผนการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ส่ งเสริ มการพัฒนากระบวนการส่ งเสริ มรักการอ่าน ( X = 3.41) รองลงมา คือ ส่ งเสริ มและสนับสนุน
ให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน ( X = 3.65) และการสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยน
เกิดความอยากอ่านหนังสื อ เช่น การแนะนาหนังสื ออย่างย่อ หรื อบางส่ วนที่สาคัญ ( X = 3.53)
ตามลาดับ
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สรุ ปผลจากการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการ
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ พบว่า ระหว่างการพัฒนา นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านโรงเรี ยนบรบือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.45) เมื่อพิจารณาทั้ง 7
กิจกรรม พบว่า มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 4 กิจกรรม และมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก จานวน 3 กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมเล่า
ขานผ่านเสี ยงตามสาย ( X = 4.62) รองลงมา คือ กิจกรรมว่างทุกวัน อ่านทุกคน ( X = 4.53) และ
กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์ ( X = 4.52) ส่ วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ กิจ
กรรรม ตอบปัญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน ( X = 4.24) รองลงมา คือ กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน
( X = 4.26 ) หลังการพัฒนา นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านโรงเรี ยน
บรบือ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.58) เมื่อพิจารณาทั้ง 7 กิจกรรม พบว่า มีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 5 กิจกรรม และมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จานวน 2
กิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยงตามสาย ( X =
4.82)รองลงมา คือ กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์ ( X = 4.68) และกิจกรรมว่างทุกวัน
อ่านทุกคน ( X = 4.64) ส่ วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยระดับมาก คือ กิจกรรมถุงความรู้สู่ชุมชน ( X =
4.35) รองลงมา คือกิจกรรรมตอบปั ญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน ( X = 4.39)
สรุ ปผลจากการนิเทศภายในกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยน
บรบือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 พบวา นักเรี ยนมีความสนใจในการอ่าน
หนังสื อเพิ่มขึ้น กระตือรื อร้นและให้ความร่ วมมือเข้าร่ วมกิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมว่างทุกวัน อ่าน
ทุกคน นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 79.40 2) กิจกรรมแนะนาหนังสื อ นักเรี ยนเข้าร่ วม
กิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 75.85 3) กิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยงตามสาย นักเรี ยน
เข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 70.15 4) กิจกรรมตอบปั ญหาสารานุกรมสาหรับเยาวชน นักเรี ยนเข้า
ร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 70.45 5) กิจกรรมนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ น
ร้อยละ 100 6) กิจกรรมถุงความรู ้สู่ชุมชน นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 88.66 และ 7)
กิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์ นักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมคิดเป็ นร้อยละ 95.52 ครู มีการ
วางแผนการทากิจกรรม 7 กิจกรรมได้ทุกกิจกรรม โดยใช้การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเป็ นกลไก
ขับเคลื่อนการทางานร่ วมกัน
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อภิปรายผล
กระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนและครู โรงเรี ยนบรบือ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยใช้ระเบียบวิธีวจิ ยั เชิงปฏิบตั ิการ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรัก
การอ่าน การนิเทศ กากับ และติดตามผลโดยใช้การนิเทศภายใน ทาให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน ส่ งผลให้ครู มีความสามารถในการจัดกระบวนการ
ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านได้ดีข้ ึน โดยสะท้อนจากการนักเรี ยนมีความสนใจในการอ่าน เห็น
ความสาคัญของการอ่านและพัฒนาการอ่านของตนเองจนเกิดนิสัยรักการอ่าน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุ วารี ภู่เปี่ ยม (2551 :
เว็บไซด์ ) พบว่ากลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั มีความกระตือรื อร้น ต้องการพัฒนาตนเอง มีความสนใจ
ร่ วมในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เมื่อนิเทศติดตามพบว่ากลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั บางคนยังดาเนินการ
ในการส่ งเสริ มการอ่านได้ยงั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ที่จดั ให้น้ นั ยังไม่
สามารถทาให้นกั เรี ยนมีทกั ษะการอ่านและอ่านหนังสื อเป็ นจึงได้ดาเนินการ การพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์
ในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการการนิเทศและการดาเนินกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านในวงรอบที่ 2 ผลปรากฏ
ว่ากลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั ทุกคนมีความมัน่ ใจ มีความรู้ ความเข้าใจสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการไปใช้ดาเนินการส่ งเสริ ม การอ่านของนักเรี ยนได้สาเร็ จทุกคน ครู สามารถ
ดาเนินการส่ งเสริ มการอ่านได้อย่างมีลาดับขั้นตอนนักเรี ยนมีความสนใจ เร้าใจในการที่ได้อ่าน
หนังสื อ นักเรี ยนที่อ่านหนังสื อไม่คล่องลดจานวนลง ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีความสุ ขในการเรี ยนและ
ผูป้ กครองพึงพอใจในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านของโรงเรี ยน รวมทั้งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของชญาฉัตร รู้สมกาย (2552 : 92-93) ได้พฒั นาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่ งเสริ มการอ่าน โรงเรี ยนพระบุบา้ นหันราษฎร์ประสาท อาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอ่านได้ โดยใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั ิการ (Action
Research) ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอ่าน
โดยใช้กลยุทธ์การประชุมปฏิบตั ิการ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน นิเทศ กากับ และติดตามทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งครู และนักเรี ยน ในด้านพฤติกรรมของครู คือ ครู มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน นาไปสู่ การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับ ดีมาก นักเรี ยน มีความกระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรมสถิติในการเข้า
ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ตอ้ งการให้ผเู้ รี ยนมีสินยั รักการอ่านและ
สามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองทั้งใน และนอกสถานศึกษา
และบุญช่วย สายราม (2552 : 115) ทาการศึกษาพัฒนาการดาเนินงานการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองทัพ อาเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานีโดยใช้การวิจยั ปฏิบตั ิการผล
การศึกษาค้นคว้าปรากฏว่า ความสนใจในการอ่านของนักเรี ยน ร้อยละ 100 % มีความสนใจในการ
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อ่านและมีพฤติกรรมการอ่านที่ดีข้ ึน มีความกระตือรื อร้นในการอ่านและมีความสุ ขในการอ่านและมี
ความเพลิดเพลินในการอ่าน มีความใฝ่ เรี ยนรู้และรู้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และมีนิสัยรักการ
อ่านเพิ่มมากขึ้น เห็นความสาคัญของการอ่าน ใช้การอ่านในการแสวงหาความรู้และข้อมูลข่างสาร
ประเภทต่างๆมานาเสนอและถ่ายทอดให้สาธารณชนรับรู้ และพัฒนาการอ่านของตนเองจนมีนิสัยรัก
การอ่านในระดับดีมากนักเรี ยนร้อยละ 100 มีความกระตือรื อร้นมีความตั้งใจในการพัฒนาการอ่าน
ของตนเองและมีพฤติกรรมในการอ่านที่ดีข้ ึนมากจากการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครองช่วยให้การ
พัฒนาการดาเนินงานการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านของนักเรี ยนเกิดผลปรากฏว่าประสบผลสาเร็ จอย่าง
น่าพอใจมาก
จากการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัย
รักการอ่าน การนิ เทศ กากับและติดตามผลโดยใช้การนิเทศภายใน ทาให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน ส่ งผลให้ครู มีความสามารถในการจัดกระบวนการ
ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้ จากการใช้กล
ยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ โดยผูว้ ิจยั กลุ่มผูร้ ่ วมวิจยั และวิทยากรผูใ้ ห้ความรู้
มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน สามารถนาความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านจากการฝึ กปฏิบตั ิที่ได้รับจากการประชุม นาไปสู่
การจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับประวิต เอราวรรณ์ (2545 :
4-5) ที่ได้กล่าวถึง การวิจยั ปฏิบตั ิการไว้วา่ การวิจยั ปฏิบตั ิการ หมายถึง กระบวนการการศึกษาค้นคว้า
ร่ วมกันอย่างเป็ นระบบของกลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อทาความเข้าใจต่อปั ญหาหรื อข้อสงสัยที่กาลังเผชิญอยู่
และได้แนวทางปฏิบตั ิหรื อวิธีแก้ไขปรับปรุ งที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ ึนในการปฏิบตั ิงาน จาก
การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การจัดกิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน จากการดาเนินการจัด
กิจกรรมด้วยการสังเกต และการสัมภาษณ์ พบว่า ทั้งครู ผดู้ าเนินกิจกรรม และนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
มีความพึงพอใจ กระตือรื อร้นที่จะเข้าร่ วมกิจกรรม และให้ความร่ วมมือในการจัดกิจกรรมเป็ นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านที่ศรี รัตน์ เจิงกลิ่นจันทร์ (2545 : 53) ได้ให้
ความหมายของกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน ว่า หมายถึง การกระทาใด ๆ ก็ตาม ที่มุ่งหวังให้
กลุ่มเป้ าหมายมีความสนใจในเรื่ องหนังสื อ เห็นความสาคัญและความจาเป็ นของการอ่าน เกิดความ
เพลิดเพลินในการอ่าน กระหายใคร่ อ่านอยูต่ ลอดเวลาจนกลายเป็ นนิสัยรักการอ่านในที่สุดและกรม
วิชาการ (2546 : 77) ที่ให้ความหมายกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน คือ การกระทาต่าง ๆ ที่เร้าใจ จูงใจ
กระตุน้ สร้างบรรยากาศ เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายเกิดความสนใจในการอ่าน เห็นความสาคัญและความ
จาเป็ นของการอ่านเกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน พยายามพัฒนาการอ่านจนเป็ นนิสัย จากการใช้
กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การนิเทศ กากับและติดตามผลโดยใช้การนิเทศภายใน โดยผูว้ จิ ยั กลุ่มผู้
ร่ วมวิจยั มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่าน สามารถนาความรู้ความ
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เข้าใจ และกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมในการที่จะส่ งเสริ มให้เกิดนิสัยรักการอ่านได้ แต่ยงั ขาดทักษะ
เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานิสัยรักการอ่านบางทักษะซึ่ งสอดคล้องกับอมรา ปฏิภิญโญบูรณ์ (2546 :
40) ได้กล่าวว่า การนิ เทศภายในเป็ นทั้งศาสตร์ และศิลป์ การนิเทศเป็ นกระบวนการแสวงหาความจริ ง
และความรู ้ของสิ่ งต่าง ๆ ที่ดาเนินทางการศึกษาต้องอาศัยเทคนิค วิธีการและมนุษยสัมพันธ์ ในการ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ซึ่ งจะต้องมีการติดต่อประสานงานสร้างแรงจูงใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่ เป้ าหมาย
ของการจัดการ ดังนั้น การนิ เทศจึงเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งการความร่ วมมือของ
บุคคลที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามรู ปแบบประชาธิปไตย ซึ่ งเน้นการเคารพสิ ทธิความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน การ
นิเทศการศึกษาต้องครอบคลุมงานด้านต่าง ๆจึงจะประสบผลสาเร็ จได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเพื่อนาไปใช้
1.1 การจัดกิจกรรมว่างทุกวัน อ่านทุกคน นักเรี ยนไดให้ความสนใจในการอ่าน
หนังสื อมาก นักเรี ยนหยิบหนังสื ออ่านตามความสนใจ การจัดกิจกรรมจึงควรดาเนินการจัดหา
หนังสื อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนและมีความหลากหลายมีรูปแบบและสี สันสวยงาม
1.2 การจัดกิจกรรมเล่านิทานเสริ มปั ญญาหรรษาวันศุกร์ ไดรับความสนใจจากนักเรี ยน
มากที่สุด นักเรี ยนสนใจในการอ่าน เห็นความสาคัญของการอ่าน และพัฒนาการอ่านของตน อยู่
เป็ นประจา โดยเฉพาะการเลานิทานประกอบการแสดง ทาให้นกั เรี ยนกลาแสดงออกในทางที่
เหมาะสม จึงควรที่จะส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านด้วยการเล่านิทานในทุกระดับชั้น และกาหนดประเภท
ในการเล่าใหมีความหลากหลายยิง่ ขึ้น
1.3 การจัดกิจกรรมเล่าขานผ่านเสี ยงตามสาย นักเรี ยนเห็นความสาคัญของการอ่านเพื่อ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระความรู ไปสู่ สาธารณชนและควรส่ งเสริ มใหนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากขึ้น โรงเรี ยนควรสนับสนุนโดยจัดทาตารางออกอากาศ โดยจัด
กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน และส่ งเสริ มนักเรี ยนเห็นความสาคัญและสนใจในการ
อ่านภาษาอังกฤษประจาวันเพิ่มขึ้นมาด้วย
1.4 การจัดกิจกรรมถุงความรู้ สู่ ชุมชน พบว่า นักเรี ยนอ่านหนังสื อคลองและอานไดรวดเร็ ว
ขึ้น มีพฤติกรรมการอ่านที่ดีข้ ึน ชอบหยิบหนังสื อมาอ่านเวลาว่างและชอบนัง่ รวมกลุ่มอ่านกับเพื่อนๆ
ผูป้ กครองนักเรี ยนจึงมีบทบาทที่สาคัญในการมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มและปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี
1.5 ในส่ วนของกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการส่ งเสริ มให้หน่วยงานอื่นให้การสนับสนุน
ด้านปั จจัยในการดาเนินโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านแก่สถานศึกษา
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1.6 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ควรมีนโยบาย มาตรการ และ
แนวทางการดาเนิ นงานโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการกระตุน้
เสริ มแรงอยูเ่ สมอ
1.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรมีการกากับ ติดตาม และให้การนิเทศอย่างใกล้ชิดใน
การดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านของสถานศึกษา
1.8 ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรให้ความสาคัญและสร้างความตระหนักให้ครู ผสู้ อนได้บูรณาการ
การอ่านในกระบวนการเรี ยนการสอนและการวัดผลประเมินผลในทุกรายวิชาอย่างจริ งจังสนับสนุน
ด้านสภาพแวดล้อม และปัจจัยให้มีความพร้อมในการดาเนินงานโครงการ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปั จจัยที่ส่งผลให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มขึ้น
2.2 ควรศึกษาพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานโครงการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
2.3 ควรมีการศึกษาการส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่านในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อ สถานศึกษา
ระดับอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปั ญหานักเรี ยนที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนต่า และเป็ นการพัฒนางานประกัน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนที่เหมาะสมและยัง่ ยืน
2.4 ควรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านจากอินเตอร์ เน็ตเพราะในโลกการสื่ อสารในปัจจุบนั
อินเตอร์เน็ตเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่กว้างไกลสามารถติดต่อสื่ อสารได้ทวั่ โลก
2.5 ควรศึกษาการส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่านจากความร่ วมมือของผูป้ กครองมากยิง่ ขึ้น 2.6
ควรจัดหาหนังสื อเสริ มประสบการณ์ประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรี ยนและมี
ความหลากหลายสี สันสวยงามรู ปเล่มน่าสนใจ
อ่านของตนเอง รู ้จกั แสวงหาความรู ้ดา้ นต่างๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง จนเกิดมีนิสัยรักการอ่าน
ตลอดไป
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การจัดกิ จกรรมเรียนรู้แบบคอนสตรักติ วิซึมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิ ดอย่างมีวิจารณญาณ รายวิ ชาฟิ สิ กส์ เรื่อง ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนเหล่ายาววิ ทยาคาร โดยใช้วิจยั ปฏิ บตั ิ การ
The Constructivist Based Learning Activity for Enhancing Achievement and Critical Thinking
Ability in Physics on The Topic “Nuclear Physics” for Mathayom Sueksa 6 Students at
Lhoa Yoa Wittayakharn School Through Action Research.
วันทนีย์ ประจะนัง1, ดร. สมปอง ศรีกลั ยา 2 และผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ 3
Wantanee Prajanang¹, Dr. Sompong Srikulya² and Asst. Prof. Dr. Suratin Narapirom³
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์ ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ 3) พัฒนาความสามารถในการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติว ิ
ซึม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2554 จานวน 29 คน ซึง่ ได้มาจากการ
สุ่มอย่างง่าย การวิจยั ครัง้ นี้ใช้หลักการวิจยั ปฏิบตั กิ าร จานวน 3 วงจร โดยในแต่ละวงจรปฏิบตั กิ ารจะมี
การสะท้อนผลการปฏิบตั โิ ดยผูว้ จิ ยั ผูช้ ่วยวิจยั และนักเรียนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ นวงจร
ปฏิบตั กิ ารต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารจานวน 3 วงจร ได้แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติว ิ
ซึมรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ จานวน 7 แผน นักเรียนมีคะแนนทดสอบท้ายวงจรปฏิบตั กิ าร
ทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
2. นักเรียนทีเ่ รียนรูต้ ามแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ มีคะแนนเฉลีย่
จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคิดเป็ นร้อยละ 78.16 และ นักเรียนจานวนร้อยละ
82.76 มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ70 ทีก่ าหนด
3. นักเรียนทีเ่ รียนรูต้ ามแผนการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ มีคะแนนเฉลีย่
จากการทาแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารญาณคิดเป็นร้อยละ 80.34 และ นักเรียนจานวนร้อยละ
93.01 มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ70 ทีก่ าหนด
1
2,3

นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ อยูใ่ นระดับมาก
ทีส่ ุด ทัง้ โดยรวมและรายด้าน เรียงลาดับคะแนนเฉลีย่ รายด้านจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ด้านสาระการเรียนรู้ ตามลาดับ
คาสาคัญ : คอนสตรักติวซิ มึ , ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน, การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ, รายวิชาฟิสกิ ส์
ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์, วิจยั ปฏิบตั กิ าร
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.

บทนา
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมปจั จุบนั และอนาคตเพราะวิทยาศาสตร์เกีย่ วข้องกับชีวติ
ของทุกคน ทัง้ ในการดารงชีวติ ประจาวันและการประกอบอาชีพ ล้วนเป็นผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่นื ๆ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรูแ้ ละ
ความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติมผี ลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมากมาย วิทยาศาสตร์
ทาให้คนได้พฒ
ั นาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเป็ นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทกั ษะสาคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูล
หลากหลายและประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(2547 : 156)
ปจั จุบนั นักวิทยาศาสตร์ศกึ ษาได้นาเอาการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ มาใช้ในการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ (Schulte. 1996 ; อ้างถึงใน วรรณทิพา รอดแรงค้า. 2541 : 45) โดยให้ความสาคัญกับ
ความรูท้ ม่ี อี ยูแ่ ล้วในตัวนักเรียน (Prior Knowledge) ความรูจ้ ะพัฒนาขึน้ ก็ต่อเมือ่ นักเรียนมีปฏิสมั พันธ์
กับเพื่อน ครู และสภาพแวดล้อม นักเรียนจะเป็นคนสร้างความรูห้ รือความหมายในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ธรรมชาติจากความเข้าใจ ตามประสบการณ์ของตนเอง จึงทาให้การสอนวิทยาศาสตร์โดย
การทีค่ รูเป็ นผูบ้ รรยายประสบ ผลสาเร็จน้อยมาก นักเรียนควรจะเป็นผูส้ ร้างคาอธิบายหรือสร้างแนวคิด
ขึน้ มาด้วยตนเอง แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในปจั จุบนั มีแนวคิดตามทฤษฎีคอน
สตรักติวซิ มึ (Constructivism) ซึง่ เชื่อกันว่านักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบางสิง่ บางอย่างมาแล้ว
ไม่มากก็น้อย (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 75-76) ดังนัน้ ก่อนทีค่ รูจะ
จัดการเรียนการสอน ให้เน้นว่าการเรียนรูเ้ กิดทีต่ วั ของนักเรียนเองและการเรียนรูเ้ รือ่ งใหม่จะมีพน้ื ฐานมา
จากความรูเ้ ดิม และกระบวนการเรียนรู้ (Process of learning) ทีแ่ ท้จริงของนักเรียนไม่ได้เกิดจากการ
บอกเล่าของครูหรือจดจาแนวคิดเท่านัน้ แต่การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เป็น
กระบวนทีน่ กั เรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา สารวจตรวจสอบและค้นคว้าด้วยวิธกี ารต่าง ๆ จนทาให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรูอ้ ย่างมีความหมาย จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรูข้ องตัว
นักเรียนเองและเก็บเป็ นข้อมูลไว้ในสมองอย่างยาวนาน สามารถนามาใช้ได้เมือ่ มีสถานการณ์ใด ๆ มา
เผชิญหน้า ดังนัน้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546 : 75-76) จึงเสนอแนะว่า
การทีน่ กั เรียนจะสร้างองค์ความรูไ้ ด้ ต้องผ่านกระบวนการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิง่
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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จากการศึกษางานวิจยั มีผนู้ าวิธกี ารสอนแบบคอนสตรักติวซิ มึ มาใช้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด
ให้กบั ผูเ้ รียน เช่น อาไพ กาลังหาญ (2545 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิชาเคมี เรือ่ ง โครงสร้างอะตอม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีไ่ ด้รบั การสอนด้วยวิธกี ารสอนแบบ
คอนสตรักติวสิ ต์ (Constructivism) แล้วนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรือ่ งโครงสร้างอะตอม สูงกว่าก่อนได้รบั การสอนแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทีร่ ะดับ .01 สอดคล้องกับ
พรหม ผูกดวง (2542 : 78) ได้ศกึ ษาผลของการสอนตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง โลกและการเปลีย่ นแปลง ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 จานวน 38 คน
โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า การสอนตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ เป็นกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผูเ้ รียน ทาให้นกั เรียนมีความสุขสนุ กสนานกับการเรียน
ได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์จริงในการเรียน และพบว่าสามารถช่วยให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
“การคิด” เป็นความสามารถทีอ่ ยูใ่ นตัวของมนุษย์ทุกคน แต่จะมีความแตกต่างกันในแง่ของ
คุณภาพในการคิด บางคนคิดแล้วได้สงิ่ ทีม่ ปี ระโยชน์ บางคนคิดแล้วได้สงิ่ ทีเ่ ป็นโทษ คนทีค่ ดิ แล้วได้สงิ่ ที่
เป็นประโยชน์เรียกได้ว่าคนคนนัน้ คิดเป็น การคิดเป็ น เป็นศักยภาพทีม่ อี ยูใ่ นมนุษย์ทุกคน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 22) การคิดเป็นกลไกสาคัญของสติปญั ญาทีส่ ร้างความเจริญ
งอกงามขององค์ความรูแ้ ละผลิตผลทางสติปญั ญาทีเ่ กิดคุณอนันต์ คนคิดเป็น คิดแยบยลจะทางานได้ม ี
ประสิทธิภาพมากกว่าคนคิดไม่เป็น คิดหยาบ คิดไม่มเี หตุผล กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 : 46) จาก
ผลงานวิจยั ของกรมวิชาการในโครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย ทักษะการคิดได้รบั ความสาคัญ
ลาดับที่ 2 ทีค่ วรจะได้รบั การพัฒนา กองวิจยั ทางการศึกษา (กรมวิชาการ. 2543 : 145)
ผลการทดสอบทางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานระดับชาติ (O-NET)ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2553 ศูนย์สอบสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วม
ประเมินจานวน 35 โรงเรียน พบว่า โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร มีคะแนนเฉลีย่ รวมเท่ากับ 31.88
คะแนนเฉลีย่ ของวิชาวิทยาศาสตร์เท่ากับ 25.51 และวิชาฟิสกิ ส์เป็ นวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ทน่ี กั เรียน
ทาคะแนนได้อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่ าไม่เป็นทีน่ ่าพอใจ เสาวลักษณ์ ปีกกลาง (2553 : 3) และสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีนโยบายว่าทุกโรงเรียนในสังกัดจะต้องมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารจึงได้กาหนดให้ทุก
กลุ่มสาระต้องมีการพัฒนาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ ตามเกณฑ์ทโ่ี รงเรียนกาหนด คือร้อยละ 70
ในส่วนของโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร มีปญั หาด้านนักเรียนขาดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นครูผสู้ อนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตระหนักถึงความสาคัญของการมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทีต่ อ้ งมีการพัฒนา
ทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
คอนสตรักติวซิ มึ จะทาให้นักเรียนมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นไปตามเป้าหมายหลักสูตร
เพื่อใช้เป็นกระบวนการสาคัญในการเรียนรูข้ องนักเรียน
จากประสบการณ์การสอนของผูว้ จิ ยั ทีเ่ ป็ นครูผสู้ อนในวิชาฟิสกิ ส์ พบว่า นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร จานวนมากมีแนวคิดเรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ไม่ถูกต้อง
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สาเหตุหนึ่งเนื่องจากเนื้อหาในบทเรียนนี้ส่วนมากเป็ นเนื้อหาทีเ่ ป็นนามธรรม และเป็ นเนื้อหาทีเ่ ชื่อมโยง
สัมพันธ์กนั ทาให้นกั เรียนไม่สามารถเรียนรูแ้ นวคิดหรือรวบรวมแนวคิดทีเ่ รียนไปได้อย่างถูกต้อง หาก
นักเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์เป็ นอย่างดีและถูกต้องก็จะทาให้สามารถเรียนเรือ่ ง
อื่นๆ ต่อไปได้งา่ ยขึน้
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็นครูผสู้ อนจึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นกั เรียนเกิดแนวคิดทีถ่ ูกต้องในการเรียนเรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์โดยนักเรียนเป็ นผูส้ ร้างแนวคิดด้วย
ตนเอง และพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทีเ่ กิดขึน้ กับนักเรียนในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และด้านเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ทเ่ี น้นการ สร้างองค์ความรูอ้ นั จะเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้ดขี น้ึ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ซง่ึ สามารถตอบสนองความมุง่ หมายในการ
พัฒนาเด็กไทยให้มคี ุณภาพ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
สมมุติฐานการวิ จยั
1. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
6 ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 70
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยา
คาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา
2554 จานวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง 6/1 จานวน 29 คน ห้อง 6/2 จานวน 25 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 54
คน ซึง่ มีการจัดนักเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยา
คาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปี
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การศึกษา 2554 จานวน 29 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทาได้
โดยวิธกี ารจับสลาก
3. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์
เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
3.2 ตัวแปรตาม คือ
3.2.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรื่อง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
3.2.2 ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
3.2.3 ความพึงพอใจในการของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ตี ่อกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
4. เนื้อหาวิชาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยอ้างอิงหลักสูตรของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) (กรมวิชาการ. 2546 : 5) แบ่งเนื้อหาออกเป็น จานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู้ เวลา 14
ชัวโมง
่
5. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. นักเรียนได้พฒ
ั นาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ทาให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและมีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณมากขึน้
2. เป็นแนวทางสาหรับครูวทิ ยาศาสตร์ทส่ี นใจการจัดการเรียนการสอน แบบสร้างองค์ความรูโ้ ดย
ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของตนและเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนต่อไป
3. โรงเรียนได้ใช้เป็ นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการสอนทางด้านอื่นต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รายวิชาฟิสกิ ส์เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ าร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา
2554 จานวน 29 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายทาได้โดยวิธกี ารจับสลาก
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รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั ปฏิบตั กิ ารใช้รปู แบบการวิจยั ของเคมมิส และแมคทาคกาท โดยมี
ผูช้ ่วยวิจยั คือ นางอรสา ชินรัตน์ ครู คศ.1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร มีบทบาทในการปฏิบตั กิ ารดังนี้
สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนรูข้ องครู สังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน ช่วยรวบรวมปญั หาที่
พบในชัน้ เรียน เสนอแนวทางในการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ นแต่ละชัวโมง
่ และสนับสนุ นส่งเสริม
การจัดสภาพแวดล้อมในชัน้ เรียนให้มบี รรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้ คือ
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ ได้แก่
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
2.2 แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
3.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์
3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
การจัดการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
4. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสะท้อนผลการปฏิบตั กิ าร ได้แก่
4.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน แบบประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และแบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้
5. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
5.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
5.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
5.3 แบบสอบถามความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
แบบคอนสตรักติวซิ มึ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
รายวิชาฟิสกิ ส์เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จานวน 29 คน
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1.ขัน้ วางแผน (Plan)
2.ขัน้ ปฏิบตั กิ าร (Act)
3.ขัน้ สังเกตการณ์ (Observe)
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4. ขัน้ สะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflect)
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การศึกษาผลการเรียนรูโ้ ดยใช้แบบคอนสตรักติวซิ มึ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รายวิชาฟิสกิ ส์เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรูป
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างดาเนินการปฏิบตั กิ ารวิจยั
และหลังจากสิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตใิ นการวิจยั ดังนี้
1. หาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 หาค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 การหาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
2. การหาประสิทธิภาพของเครือ่ งมือ
2.1 หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2 ความยากง่าย (P)
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (r)
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาคุณภาพและสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดผล
สัมฤทธิ ์
สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งผลการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ ทีม่ ตี ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
และความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ รายวิชาฟิสกิ ส์เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ าร สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์โดยใช้
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนร่วมกับการวางแผนการปฏิบตั ิ การ
สังเกต โดยใช้เครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ จากนัน้ ผลจากการปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลได้ดงั นี้
พฤติกรรมของครูพบว่า ผูว้ จิ ยั พูดได้ชดั เจนมีการเตรียมตัวล่วงหน้าทาได้ดี พฤติกรรมของนักเรียนพบว่า
นักเรียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองได้ดขี น้ึ สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองได้ดมี คี วามมันใจในค
่
าตอบทีค่ รูให้
ค้นคว้า ให้ความร่วมมือในกลุ่มของตนเองมากขึน้ กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้ดี ในแต่ละวงจรปฏิบตั กิ าร และจะมีการวัดผลประเมินผลของแต่ละ
วงจรโดยการทาแบบทดสอบท้ายวงจรปฏิบตั กิ าร เมือ่ ตรวจสอบจานวนนักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
ร้อยละ 70 ปรากฏว่าในวงรอบปฏิบตั กิ ารที่ 1 มีนกั เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ
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75.86 ของนักเรียนทัง้ หมด ในวงรอบปฏิบตั กิ ารที่ 2 มีนกั เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์จานวน 23 คน คิดเป็นร้อย
ละ 79.31 ของนักเรียนทัง้ หมด ในวงรอบปฏิบตั กิ ารที่ 3 มีนกั เรียนทีผ่ ่านเกณฑ์จานวน 24 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.76 ของนักเรียนทัง้ หมด แสดงว่านักเรียนมีคะแนนท้ายวงจรปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้
2. ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ ผลปรากฏว่าคะแนนของ
การทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เฉลีย่ 23.45 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 78.16 นักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์จานวน24 คน จากนักเรียนทัง้ หมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76 ผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้รอ้ ยละ
70
3. เมือ่ สิน้ สุดการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ จานวน 7 แผนการจัดการ
เรียนรูแ้ ล้ว ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ผลปรากฏว่า
นักเรียนมีคะแนนแบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ เฉลีย่ 32.14 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.34
นักเรียนทีผ่ ่านเกณฑ์จานวน27 คน จากนักเรียนทัง้ หมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 93.01 ผ่านเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้
ร้อยละ 70
4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรู้
แบบคอนสตรักติวซิ มึ เมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมปฏิบตั กิ ารแล้ว ผลปรากฏว่าระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร เห็นด้วยในระดับมาก
ทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 3 ลาดับแรกทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.57 รองลงมาคือด้านสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.56 และ ด้านสาระการเรียนรู้ เห็นด้วยในระดับมาก
ทีส่ ุด มีค่าเฉลีย่ 4.55
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ รายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์
นิวเคลียร์ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาและปรับปรุงกิจกรรมการสอนโดยวิเคราะห์สภาพปญั หาและหาแนวทางใน
การแก้ปญั หาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผูเ้ รียน มีการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม
มากขึน้ ในวงจรปฏิบตั กิ ารต่อไปตลอดจนนาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือก่อนลงมือ
ปฏิบตั ิ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ สอดคล้องกับผลการศึกษา ของแมนชัย สมนึก. (2551
: 174) ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนในวิชาเคมี เรือ่ ง โมล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1 ตามกระบวนการ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล
ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพปญั หาพบว่า ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ไ่ี ม่หลากหลาย
ไม่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอย่างจริงจัง ขาดการเสริมแรง นักเรียนไม่ช่วยเหลือกัน ขาดความรับผิด ชอบวิธ ี
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แก้ปญั หาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี ี สื่อ การวัดผลประเมินผลทีห่ ลากหลาย ส่งเสริม
กระบวนการกลุ่มให้นกั เรียนคิดและแก้ปญั หาร่วมกัน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรือ่ ง โมล นักเรียนผ่าน
เกณฑ์จานวน 41 คน จากจานวนนักเรียน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 ระดับผลสัมฤทธิ ์สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กาหนดคือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และสอดคล้องกับกาญจนา คังคะประดิษฐ์
(2547 : 62) การสอนให้เกิดแนวคิดเรือ่ งพันธะเคมี ตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ สาหรับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 4 วัดไร่ขงิ วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 จานวน 40 คน ได้จากการสุ่ม
อย่างง่าย จากนักเรียน 160 คน โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจยั พบว่า 1) การจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ เป็ นการพัฒนาให้นกั เรียนเกิดแนวคิดเรือ่ งพันธะเคมี และมีแนวคิดถูกต้อง
ในหัวข้อพันธะไอออนิก ร้อยละ 87.50 พันธะโคเวเลนต์รอ้ ยละ 85 รูปร่างและสภาพขัว้ ของโมเลกุล
โคเวเลนต์รอ้ ยละ 75 สมบัตขิ องสารโคเวเลนต์และพันธะโลหะร้อยละ 82.50 2) นักเรียนทีเ่ รียนเรือ่ ง
พันธะเคมีตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
3) นักเรียนทีเ่ รียนเรือ่ งพันธะเคมีตามแนวคอนสตรักติวซิ มึ มีเจตคติต่อวิชาเคมีดขี น้ึ กว่าเดิม
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชา ฟิสกิ ส์ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดกิจกรรมเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ โดยกาหนดให้นกั เรียนร้อยละ 70 ของ
จานวนนักเรียนทัง้ หมดมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนทีท่ าคะแนนผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 30 คะแนน จานวน 24 คน จากจานวนนักเรียนทัง้ หมด 29 คน คิดเป็นร้อย
ละ 82.76 เป็นเพราะว่าจัดจัดการเรียนรูต้ ามแนวคอนสตรักติวซิ มึ มีกระบวนการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นระบบเริม่
จากขัน้ ที่ 1 ขัน้ ทบทวน เป็นการเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนให้ผเู้ รียนแต่ละคนได้อธิบายหรือบอก
ความรู้ ความเชื่อหรือประสบการณ์เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ซึง่ เป็นการทาให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้
พืน้ ฐาน ในการเรียนเนื้อหาใหม่หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 2. ขัน้ ทาความเข้าใจเป็ นขัน้ ตอน ทาความ
กระจ่างและแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกัน ผูส้ อนจะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนจะดาเนินกิจกรรมเพื่อสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆ การค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูต้ ่าง ๆ การปฏิบตั กิ ารค้นหา และการแบ่งงานความ
รับผิดชอบภายในกลุ่ม 3. ขัน้ จัดโครงสร้างแนวความคิดใหม่ ผูเ้ รียนนาผลจากการอภิปรายและสาธิตที่
เป็นผลจากการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกันมากาหนดเป็นความคิดใหม่ หรือความรูใ้ หม่ การนาเสนอ
แนวคิดใหม่ การนาเสนอรูปแบบนวัตกรรมใหม่ 4. ขัน้ การนาแนวคิดไปใช้เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ เู้ รียนใช้แนวคิด
หรือความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ในสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย
เป็นกิจกรรมทีต่ อ้ งการให้ผเู้ รียนได้ประมวลองค์ความรูเ้ พื่อการนาไปใช้ประโยชน์ การบรรยายสรุป
แนวคิดใหม่/การสร้างสถานการณ์ใหม่ การจัดนิทรรศการ/สาธิตผลงานของกลุ่ม สอดคล้องกับสาวิตรี
เครือใหญ่ (2548 : 62) การศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์และความคิดวิจารณญาณใน
สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ด้วยวงจรการเรียนรูก้ บั การสอนทีเ่ น้นการเรียนแบบร่วมมือ โรงเรียนชิดใจชื่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2547 จานวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ 1 จานวน 30 คนได้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูด้ ว้ ย
วงจรการเรียนรู้ และกลุ่มทีส่ องจานวน 30 คนได้รบั การสอนเน้นการเรียนแบบร่วมมือ ได้มาจากการสุ่ม
แบบสุ่ม โดยการจับฉลาก โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 20 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการวิจยั
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พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรูก้ บั การสอนทีเ่ น้นการเรียนแบบร่วมมือมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .01 โดยค่าเฉลีย่ คะแนน
ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนทีเ่ น้นการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าการได้รบั การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้
ด้วยวงจรการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ เรือ่ ง ฟิสกิ ส์นิวเคลียร์ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยกาหนดให้นกั เรียนร้อยละ 70 ของจานวนนักเรียนทัง้ หมดมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีท่ าคะแนนผ่านเกณฑ์ท่ี
กาหนด คือ คะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 40
คะแนน จานวน 27 คน จากจานวนนักเรียนทัง้ หมด 29 คน คิดเป็นร้อยละ 82.76 ทัง้ นี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรูต้ ามแนวคอนสตรักติวซิ มึ มีลกั ษณะเด่นคือการให้ความสาคัญของกระบวนการเรียนรูข้ อง
ผูเ้ รียนและความสาคัญของความรูเ้ ดิม ผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูแ้ ละสร้างความรูด้ ว้ ย
ตนเอง การเรียนรูแ้ บบนี้จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความสามารถในการคิดพร้อมทัง้ ฝึกให้ผเู้ รียนมี
ทักษะทางสังคม สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิรงั รอง ทองวิเศษ (2545 : 144) ได้ศกึ ษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียน
เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารญาณสูงขึน้ โดย พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนแบบทดสอบการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเฉลีย่ 15.38 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 43.94 และหลังเรียนนักเรียนได้คะแนนการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ 24.74 คะแนนคิดเป็ นร้อยละ 70.68 ซึง่ หลังเรียนนักเรียนมีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ด่ี บั .01
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ
โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 เมือ่ วิเคราะห์
รายด้านพบว่า ด้านสาระการเรียนรู้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
คอนสตรักติวซิ มึ ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 เมือ่ พิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า 3 ลาดับแรกทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ จุดมุง่ หมายและเนื้อหาทีเ่ รียนเป็นเรือ่ งทีข่ า้ พเจ้าชอบ
และ เนื้อหาสาระเป็ นเรือ่ งทีฉ่ นั สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลีย่ สูงสุดเท่ากัน โดยค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.59 รองลงมาคือ ข้าพเจ้าได้วธิ กี ารศึกษาค้นคว้าเรือ่ งทีเ่ รียนจากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆและ ความรูท้ ไ่ี ด้รบั
จากการเรียนรูเ้ ป็ นเรือ่ งทีน่ าไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน โดยค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 และ
เนื้อหาสาระทีเ่ รียนเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่ยากเกินไป มีค่ ่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ ภาพรวมเห็นด้วยใน
ระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.57 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 3 ลาดับแรกทีม่ คี ่าเฉลีย่ มาก
ทีส่ ุด คือ กิจกรรมทีน่ ามาใช้ในการเรียนมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเท่ากับ 4.69 รองลงมา คือ
กิจกรรมทีน่ ามาใช้มคี วามเหมาะสมช่วยให้เกิดการเรียนรูต้ ามจุดประสงค์ใช้จริง มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.59
และ มีกจิ กรรมใหม่ ๆ ทีท่ า้ ทายมาสอดแทรกในการเรียนการสอนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และข้าพเจ้าได้
เป็นผูล้ งมือปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยตนเองหรือร่วมกับกลุ่มกิจกรรมมีค่าเฉลีย่ เท่ากัน โดยค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.55 ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรู้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอน
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สตรักติวซิ มึ ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.56 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า 3 ลาดับแรกทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูด้ ว้ ยตนเองทาให้ผเู้ รียน
เข้าใจและจดจาได้ดยี งิ่ ขึน้ มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเท่ากับ 4.72 รองลงมา คือ มีส่อื ประกอบการเรียนรูท้ ่ี
น่าสนใจและมีความรูส้ กึ ตื่นเต้นทีไ่ ด้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ เท่ากัน โดยค่าเฉลีย่ เท่ากับ
4.66 และ สื่อ/แหล่งเรียนรูม้ จี านวนเพียงพอกับนักเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.45 และด้านการวัดผล
ประเมินผล นักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ ภาพรวม
เห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 3 ลาดับแรกทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ มากทีส่ ุด คือ ผูเ้ รียนมีความพอใจกับการปฏิบตั ใิ นการประเมินทุกครัง้ มีค่าเฉลีย่ สูงทีส่ ุดเท่ากับ
4.76 รองลงมา คือ เมือ่ ทากิจกรรมผูส้ อนจะให้กาลังใจผูเ้ รียนโดยการแนะนา ชมเชยเสมอ มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 4.62 และ ฉันมีโอกาสได้ทราบคะแนนของตนเองทันที มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.52 ทัง้ นี้ เนื่องมาจาก
การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคอนสตรักติวซิ มึ มีการให้ความสาคัญของกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและ
ความสาคัญของความรูเ้ ดิม ผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้แสวงหาความรูแ้ ละสร้างความรูด้ ว้ ยตนเอง
การเรียนรูแ้ บบนี้จะส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความสามารถในการคิด ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นทา
ให้บรรยากาศในห้องเรียนสนุ กสนานไม่เครียด ส่งผลให้นกั เรียนกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก โดยครู
เป็นผูใ้ ห้คาปรึกษาและอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ในครัง้ นี้
1.1 การทาวิจยั ในครัง้ นี้เด็กกลุ่มอ่อนยังมีปญั หาในการเรียนในชัน้ เรียนควรจะมีการสอน
ซ่อมเสริมด้วย
1.2 การสอนแบบคอนสตรักติวซิ มึ เป็นการสอนทีต่ อ้ งใช้เวลาในการสอนค่อนข้างมาก
ครูผสู้ อนควรวางแผนเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ให้พร้อม และปรับยืดหยุ่นเรือ่ งเวลาให้เหมาะสมกับ
กิจกรรม
1.3 ครูควรสร้างบรรยากาศการสอนให้เป็ นตนเองดูแลเอาใจใส่ให้คาปรึกษา และแนะนา
ตลอดจนใช้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้นกั เรียนมีความกระตือรือร้นและพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการวิจยั การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบคอนสตรักติวซิ มึ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารกับนักเรียนระดับชัน้ อื่นและกลุ่มสาระอื่น
2.1 ควรมีการวิจยั ทักษะด้านการคิดอื่น นอกจากจะมีการพัฒนาความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น
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การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ เรื่องพืชสมุนไพรในท้องถิ่ นตามแนวคิ ดวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสิ นธุ์
Learning activity from local herbs through the conceptual of science, technology and
social : the case study of grade 4 Students from Anuban Kalasin school.
พิชญา ตริสกุล 1, ดร. ศักดิ ์พงศ์ หอมหวล 2 และดร. นลินรัตน์ อภิชาติ 3
Pitchaya Trisakul 1, Dr. Sakpong Homhuan 2, Dr. Nalinrat Apichart 3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 2) เปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม และ 3) ศึกษา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของผูเ้ รียน
เกีย่ วกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม กลุ่มเป้าหมายโดยวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
4/5 จานวน 33 คน กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ได้แก่ ครูวทิ ยาศาสตร์ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านพืชสมุนไพร
ผูป้ กครอง ดาเนินการวิจยั แบบผสานวิธ ี เครือ่ งมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสารวจความ
ต้องการ 2) แบบบันทึกสนาม 3) แบบสังเกตพฤติกรรม 4) แบบประเมินพฤติกรรมก่อนและหลัง
กิจกรรม 5) แบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม และ 6) แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์ผลแบบพรรณนา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่า
1.1 สภาพปญั หาการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ และสารวจความต้องการของนักเรียนใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ พบว่า การจัดการเรียนการ
สอนเน้นการเรียนจากตาราและการท่องจา ให้เรียนแบบพึง่ ตนเอง มุง่ ในการสอบ แข่งขัน ไม่เคยสร้างมิติ
แห่งความสุขกับธรรมชาติในการเรียนรู้ ทาให้นกั เรียนขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพืชสมุนไพร
รวมทัง้ ขาดจิตสานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น และจากการสารวจ
ความต้องการของนักเรียน พบว่า นักเรียนต้องการจัดกิจกรรม และออกแบบการเรียนรูร้ ว่ มกันจาก
ครูผสู้ อน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และพ่อแม่ เป็นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ณ
แหล่งเรียนรูท้ ส่ี วนสมุนไพรภายนอกโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ สอดคล้องกับแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม
1.2 ผลการพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่า กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญได้รว่ มกันพัฒนา
1
2,3

นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ ที่ 1 ร่วมวางแผนและจัดทา
แผนปฏิบตั กิ าร ขัน้ ที่ 2 ร่วมสารวจชุมชน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านพืชสมุนไพร และคัดเลือกพืชสมุนไพร
ณ วัดปา่ รัตนธรรมคุณบ้านธนบุร ี ขัน้ ที่ 3 ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ “เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
สนุกกับธรรมชาติ” ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ด้วย 5 กิจกรรม คือ1) จุดประกาย
ด้วยคาถามชวนคิด 2) ร่วมค้นหาคาตอบ ด้วยฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 กาเนิดวัดป่า
ฐานที่ 2 สมุนไพรนัน้ สาคัญไฉน ฐานที่ 3 สายลับจับสมุนไพร ฐานที่ 4 คืนต้นไม้ส่ผู นื ปา่ ฐานที่
5 ถอดบทเรียนและรวบรวมองค์ความรู้ 3) ร่วมสร้างสรรค์ชน้ิ งาน 4) ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
นาเสนอชิน้ งาน 5) เผยแพร่และประยุกต์ใช้กบั วิถชี วี ติ ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินและสรุปผลการจัด
กระบวนการเรียนรู้ เรือ่ งพืชในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืช
สมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมพบว่า พฤติกรรม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมีคะแนนสูงขึน้ ทุกข้อ
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่า ผูเ้ รียนมีคะแนนสูงขึน้ ทุกข้อ
คาสาคัญ : การจัดกิจกรรมการเรียนรู,้ พืชสมุนไพรในท้องถิน่ ,วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม
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
บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึง่ เป็นกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ
ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในมาตรา 66 บัญญัตวิ ่า บุคคลซึง่ รวมกันเป็ นชุมชน
ชุมชนท้องถิน่ หรือชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมย่อมมีสทิ ธิอนุรกั ษ์หรือฟื้นฟู วฒ
ั นธรรม ได้แก่ จารีตประเพณี
ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ศิลปอันดีงามของท้องถิน่ ของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการบารุงรักษาและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมรวมทัง้ ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมบูรณ์และ
ยังยื
่ น จากรัฐธรรมนูญดังกล่าวส่งผลให้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 ให้ความสาคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาความรูเ้ กี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย การกีฬา ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ภูมปิ ญั ญาไทยและความรูอ้ นั เป็นสากล
ตลอดจนอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม รูจ้ กั พึง่ พาตนเอง ใฝ่รแู้ ละเรียนด้วยตนเอง
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็นแนวคิดทีค่ านึงถึงความสนใจของนักเรียน
เน้นการนาไปใช้ การฝึกทักษะ การปฏิบตั ิ การคิดเป็นในบริบททีเ่ ป็ นปญั หาในสังคมทีเ่ กิดจาก
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถานการณ์จริง ส่งผลให้นกั เรียนเห็นความสัมพันธ์ของสิง่ ทีเ่ รียนกับชีวติ
เห็นถึงปฏิสมั พันธ์ของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ทาให้นกั เรียนเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ได้ดขี น้ึ
สามารถนาความรูแ้ ละกระบวนการจากการเรียนวิทยาศาสตร์ไปใช้กบั สถานการณ์ในชีวติ ได้ ซึง่
สอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาทีร่ ะบุไว้ในหมวดที่ 4 ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
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2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
ในยุคปฏิรปู การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์มเี ป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
คิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปญั หาและการจัดการทักษะในการสื่อสารและความสามารถ
ในการตัดสินใจ และเพื่อให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มวลมนุษย์
และสภาพแวดล้อมในเชิงทีม่ อี ทิ ธิพลและกระทบซึง่ กันและกัน (สานักงานปฏิรปู การศึกษา. 2545 : 5-10)
การศึกษาไทยและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุ บาลกาฬสินธุใ์ นปจั จุบนั เน้นการ
เรียนจากตาราและการท่องจา ให้เรียนแบบพึง่ ตนเอง มุง่ แต่จะแข่งขัน เพื่อการสอบ แต่ไม่เคยสร้างมิติ
แห่งความสุขให้แก่นกั เรียน ทาให้นกั เรียนขาดความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับพืช รวมทัง้ ขาดจิตสานึกใน
การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น เนื่องจากสภาพของโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง
ประกอบกับพืน้ ทีข่ องโรงเรียนคับแคบ ทุกพืน้ ทีเ่ ป็นพืน้ ซีเมนต์และอาคารเรียน ไม่มสี ถานทีใ่ น
การศึกษาเกีย่ วกับพืชและต้นไม้ ผูว้ จิ ยั เห็นความสาคัญในเรือ่ งนี้ และต้องการให้นักเรียนมีความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ สังคม และตระหนักถึงปญั หาทีเ่ กิดขึน้ รวมทัง้ การมองเห็น
ความสาคัญของพืชว่ามีความจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ประจาวัน ดังนัน้ จึงต้องนาวิชาวิทยาศาสตร์มา
บูรณาการกับชีวติ ด้วยการเรียนรูจ้ ากตัวนักเรียนร่วมกับธรรมชาติภายนอก โดยมีผแู้ นะนาเป็ นทีป่ รึกษา
ไม่ใช่ผถู้ ่ายทอดเพียงอย่างเดียว จึงจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อแก้ปญั หาในเรือ่ ง
พืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งพืชสมุนไพรใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3. เพื่อศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพร
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของผูเ้ รียนเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ มีดงั นี้
1.1 ครูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1.2 ครูวทิ ยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1.3 ผูป้ กครองนักเรียน
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2. กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุ บาลกาฬสินธุ์ ทีก่ าลังศึกษาอยูช่ นั ้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวน 33 คน
3. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
4. พืน้ ทีก่ ารวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดพืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการวิจยั คือ วัดปา่ รัตนธรรมคุณ และโรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์ อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ประโยชน์ที่ได้รบั จากการวิ จยั
1. ผูเ้ รียนเกิดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ทเ่ี หมาะสม และทาให้ผเู้ รียนเกิดการปฏิสมั พัน ธ์
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทาให้สามารถสรุปองค์ความรู้ สามารถนาเอาพลังสร้างสรรค์ท่ี
อยูใ่ นตัว ออกมาใช้ประโยชน์
2. ผูเ้ รียนมีความตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของพืชสมุนไพร และมีความภาคภูมใิ จใน
คุณค่า ของวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของตนเอง
3. เกิดความภาคภูมใิ จของคนในชุมชนทีม่ สี ่วนร่วมในการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ ง
พืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั เรือ่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุเ์ ป็ นการวิจยั แบบผสานวิธ ี
(Mixed Methodology) ด้วยวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริมาณ
ขัน้ ตอนการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนการวิจยั ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 วางแผนพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมในกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
ขัน้ ตอนที่ 2 สารวจชุมชนและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านพืชสมุนไพร ณ วัดปา่
รัตนธรรมคุณบ้านธนบุร ี พร้อมทัง้ ร่วมกันคัดเลือกพืชสมุนไพรในวัดป่ารัตนธรรมคุณ
ขัน้ ตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมโดย
ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินและสรุปผล
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ เองจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย
1. แบบสารวจความต้องการ
2. แบบการสนทนากลุ่ม
3. แบบบันทึกสนาม
4. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. แบบประเมินพฤติกรรม
การเก็บรวบรวบข้อมูล
1. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสารวจความต้องการ
2. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบบันทึกสนาม
3. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสังเกตพฤติกรรม
4. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังกิจกรรม
5. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบบันทึกการประชุมการสนทนากลุ่ม
6. ขัน้ ตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความต้องการ
แบบสังเกตพฤติกรรมและ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ร้อยละ ค่าเฉลีย่
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การบันทึกการประชุม และการสนทนากลุ่ม โดยใช้
การพรรณนาวิเคราะห์
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ค่าเฉลีย่ ( X )
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)
ผลการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม
1.1 ผลการสารวจสภาพปญั หาปจั จุบนั สารวจความต้องการและศึกษาบริบทรอบโรงเรียน
อนุบาลกาฬสินธุ์ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่า การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาล
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กาฬสินธุใ์ นปจั จุบนั เน้นการเรียนจากตาราและการท่องจา ให้เรียนแบบพึง่ ตนเอง มุง่ การแข่งขัน เพื่อ
การสอบ แต่ไม่เคยสร้างมิตแิ ห่งความสุขให้แก่นกั เรียน ประกอบกับสภาพของโรงเรียนเป็ นชุมชนเมือง
พืน้ ทีข่ องโรงเรียนแคบ ทุกพืน้ ทีเ่ ป็ นพืน้ ซีเมนต์และอาคารเรียน ไม่มสี ถานทีใ่ นการศึกษาเกีย่ วกับพืช
และต้นไม้ ทาให้นกั เรียนขาดความรูค้ วามเข้าใจ เกีย่ วกับพืชสมุนไพร รวมทัง้ ขาดจิตสานึกในการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น ด้วยสาเหตุน้ผี บู้ ริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ คณะครู และผูว้ จิ ยั ได้รว่ มกันจัดเสวนาประชุมกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์สภาพปญั หาและ
ได้ขอ้ สรุปว่า ควรจัดการเรียนการสอนให้มกี ารเรียนรูท้ งั ้ ทางด้านทฤษฎีและปฏิบตั คิ วบคู่กนั ไปอย่าง
สมดุล เพื่อให้ผเู้ รียนได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อความรูก้ บั การปฏิบตั ิ และส่งเสริม การนาความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ในสภาพการณ์ต่างๆ ให้มาก เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสามารถและความชานาญในการใช้
ความรูเ้ ป็นประโยชน์ และผูบ้ ริหารได้มอบหมายให้ครูวทิ ยาศาสตร์ได้ปรับกระบวนการการจัดการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ คือ ให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และได้เรียนรูก้ ระบวนการต่างๆ
ทีจ่ าเป็นซึง่ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความคิดรวบยอดและความเข้าใจในสิง่ ทีเ่ รียนอย่างแท้จริง โดยเริม่ ต้นจาก
การสารวจความต้องการของผูเ้ รียน แล้วให้ผเู้ รียนได้มสี ่วนร่วมกับคณะครูวทิ ยาศาสตร์ในการสารวจ
แหล่งเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน และชุมชน พร้อมทัง้ สารวจภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และสารวจ
เทคโนโลยีพน้ื บ้านทีเ่ หมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม
1.2 การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชในท้องถิน่ ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ผลการตอบแบบสอบถามความต้องการของผูเ้ รียนในการการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่า 1) ผูเ้ รียน
ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม จากแหล่งเรียนรูท้ ส่ี วนสมุนไพรภายนอกโรงเรียนอนุ บาลกาฬสินธุ์ จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 93.94 รองลงมาคือ จากสวนสมุนไพร ภายในบ้านของผูเ้ รียน จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.06 2) ผูเ้ รียนต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม จากครูผสู้ อน ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และพ่อแม่ เป็นผู้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 รองลงมาคือครูผสู้ อน ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ และ
ผูข้ ายต้นไม้ เป็นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู้ จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 และครูผสู้ อน ผูข้ ายต้นไม้
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นผูถ้ ่ายทอดองค์ความรู้ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.06 3) ผูเ้ รียนต้องการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ด้วยการทีผ่ เู้ รียน ครู ผูป้ กครองและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ร่วมกันออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรูจ้ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82 รองลงมาคือผูเ้ รียน ครู และผูป้ กครอง ร่วมกันออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15 ผูเ้ รียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 4) ผูเ้ รียนต้องการ ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์
เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์
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จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85 รองลงมาคือ ชัวโมงเรี
่
ยนวิทยาศาสตร์ จานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.15 5) ผูเ้ รียนต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตาม
แนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ด้วยกระบวนการกระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะ แก้ปญั หา
สร้างสรรค์ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และปฏิบตั จิ ริง จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 87.88 กระบวนการ
เรียนรูจ้ ากตารา แบบฝึก และจากแหล่งสืบค้นทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.12
จากผลการสอบถามความต้องการของผูเ้ รียน ผูว้ จิ ยั ได้จดั ประชุมเสวนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
สาคัญเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 วางแผนพัฒนากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยร่วมกันออกแบบกิจกรรมใน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ และจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม โดยก่อน
ดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูค้ รูตอ้ งรวบรวมความรูใ้ นท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาสาระทาง
วิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยสอบถามหรือสัมภาษณ์ผนู้ าในชุมชน
กรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรียนก่อน แล้วจึงเสาะหาผูร้ ใู้ นท้องถิน่ และติดต่อประสานงานไว้
ให้พร้อม ผูเ้ รียนต้องได้เรียนรูท้ งั ้ เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์และความรูภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ แล้วต้อง
สามารถเชื่อมโยงความรูแ้ ละความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์กบั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ได้ โดยในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ขัน้ สืบเสาะ ควรให้นกั เรียนเรียน
เนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ก่อนทีจ่ ะตัง้ ประเด็นปญั หาทีต่ อ้ งการศึกษาของกลุ่ม ศึกษาเรียนรูแ้ ละฝึก
ปฏิบตั ภิ ูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ขัน้ แก้ปญั หา โดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และเชื่อมโยงความรูท้ างวิทยาศาสตร์
เข้ากับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในขัน้ ขัน้ สร้างสรรค์ และขัน้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ โดยแต่ละกลุ่มนาภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ มาอธิบายโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วอภิปรายร่วมกัน การจัดการเรียนรูต้ อ้ งจัด
ตามขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง ในการเรียนรู้ ศึกษาและปฏิบตั ติ ามกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนต้องมีเวลาว่าง
พอและไม่กระทบกับกิจกรรมอื่นๆ ของนักเรียน การเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานทีต่ อ้ งวางแผนอย่าง
รอบคอบ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า และมีเวลาเพียงพอ ควรเปิดโอกาส
ให้นกั เรียนได้ศกึ ษาและเรียนรูใ้ นประเด็นทีน่ กั เรียนสนใจอย่างเต็มที่ ครูควรแจ้งให้นกั เรียนได้เตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต้องใช้มาล่วงหน้า เช่น สมุดบันทึก ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด หมวกและ
อาหารกลางวัน ขัน้ ตอนที่ 2 สารวจชุมชนและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านพืชสมุนไพร ณ วัดปา่ รัตน
ธรรมคุณบ้านธนบุร ี พร้อมทัง้ ร่วมกันคัดเลือกพืชสมุนไพรในวัดป่ารัตนธรรมคุณ ขัน้ ตอนที่ 3 จัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูต้ ามกระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรื่องพืชสมุนไพรใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ “เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
สนุกกับธรรมชาติ” โดยใช้ขนั ้ ตอนของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1
จุดประกายด้วยคาถามชวนคิด กิจกรรมที่ 2 ร่วมค้นหาคาตอบ ประกอบด้วย 5 ฐานการเรียนรู้
ได้แก่ ฐานการเรียนรูท้ ่ี 1 กาเนิดวัดป่า ฐานการเรียนรูท้ ่ี 2 สมุนไพรนัน้ สาคัญไฉน ฐานการเรียนรู้
ที่ 3 สายลับจับสมุนไพร ฐานการเรียนรูท้ ่ี 4 คืนต้นไม้ส่ผู นื ป่า ฐานการเรียนรูท้ ่ี 5 ถอดบทเรียนและ
รวบรวมองค์ความรู้ กิจกรรมที่ 3 ร่วมสร้างสรรค์ชน้ิ งาน กิจกรรมที่ 4 ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์และ
นาเสนอชิน้ งาน กิจกรรมที่ 5 เผยแพร่และประยุกต์ใช้กบั วิถชี วี ติ ขัน้ ตอนที่ 4 ประเมินและสรุปผลการ
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จัดกระบวนการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ของกลุ่มเป้าหมาย
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชสมุนไพรใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม ทีส่ ร้างขึน้ และวัดผลซ้าอีกครัง้ ด้วย แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์
เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมชุดเดิม หลังจากทีไ่ ด้
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้ บว่าพฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ขัน้ สืบเสาะมี
ความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ รี ะดับคะแนนพฤติกรรมทีส่ งู กว่าก่อนจัดกิจกรรม
การเรียนรูท้ ุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีม่ คี วามสนใจกระตือรือร้นทีจ่ ะ
เรียนและให้ความสนใจในขณะครูสอนก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 3.82 ระดับคุณภาพพอใช้ พฤติกรรม
ของผูเ้ รียนทีม่ คี วามสนใจกระตือรือร้นทีจ่ ะเรียนและให้ความสนใจในขณะครูสอนหลังจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 10.79ระดับคุณภาพ ดีมาก 2) พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการสารวจ คิด
ประเด็นปญั หา ก่อนจัดกิจกรรม มีคา่ เฉลีย่ 2.15 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนที่
ผูเ้ รียนให้ความร่วมมือในการสารวจ คิดประเด็นปญั หาหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 10.85 ระดับคุณภาพ
ดีมาก 3)พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการจัดลาดับและความสาคัญของปญั หา ก่อนจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.09 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการ
จัดลาดับและความ สาคัญของปญั หา หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 8.82 ระดับคุณภาพ ดี 4 )
พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีใ่ ห้ความร่วมมือในการวิเคราะห์ เลือกประเด็นปญั หาและซักถามครูเมือ่ มีปญั หา
ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.76 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีผ่ เู้ รียนให้ความ
ร่วมมือในการวิเคราะห์ เลือกประเด็นปญั หาและซักถามครูเมือ่ มีปญั หาหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่
10.36 ระดับคุณภาพ ดีมาก พฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ขัน้ แก้ปญั หา
มีความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ รี ะดับคะแนนคุณภาพของพฤติกรรมทีส่ งู กว่า
ก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีท่ าการศึกษา
ค้นคว้าหาความรูจ้ ากหนังสือเอกสาร สิง่ พิมพ์ส่อื เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอก
โรงเรียนได้ดว้ ยตนเองก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 4.03 ระดับคุณภาพ พอใช้ พฤติกรรมของผูเ้ รียนที่
ทาการศึกษาค้นคว้าหาความรูจ้ ากหนังสือเอกสาร สิง่ พิมพ์ส่อื เทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายใน
และภายนอกโรงเรียนได้ดว้ ยตนเอง หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.73 ระดับคุณภาพ ดีมาก 2)
พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีบ่ นั ทึกความรูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลจากสิง่ ทีเ่ รียนรูส้ รุปเป็ นองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.73 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีผ่ เู้ รียนทีบ่ นั ทึก
ความรูว้ เิ คราะห์ขอ้ มูลจากสิง่ ทีเ่ รียนรูส้ รุปเป็ นองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 8.79
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ระดับคุณภาพ ดี 3) พฤติกรรมของผูเ้ รียนสามารถวางแผนและเขียนขัน้ ตอนการทางานก่อนจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.03 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนสามารถวางแผนและเขียน
ขัน้ ตอนการทางานหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 10.73 ระดับคุณภาพ ดีมาก 4) พฤติกรรมของผูเ้ รียน
มีการแบ่งหน้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบในการทางานก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.06 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีผ่ เู้ รียนมีการแบ่งหน้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบในการทางานหลังจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.52 ระดับคุณภาพดีมาก พฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
ขัน้ สร้างสรรค์ มีความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ รี ะดับคะแนนคุณภาพพฤติกรรม
ทีส่ งู กว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมของผูเ้ รียนที่
ผูเ้ รียนได้ดาเนินงานตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.67 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีผ่ เู้ รียนได้ดาเนินงานตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้ หลังจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 11.36 ระดับคุณภาพ ดีมาก 2) พฤติกรรมของผูเ้ รียนให้ความร่วมมือในการเสนอแนะวิธกี าร
แก้ไขปญั หาก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.85 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนให้ความ
ร่วมมือในการเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปญั หาหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 10.64 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3) พฤติกรรมของผูเ้ รียนทางานร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจ มีการปรึกษา หารือและมีความสามัคคี
กันในกลุ่มก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.12 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทางาน
ร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจ มีการปรึกษาหารือและมีความสามัคคีกนั ในกลุ่มหลังจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 11.42 ระดับคุณภาพ ดีมาก 4) พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีส่ ามารถทางานเสร็จทันเวลาก่อนจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.91 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีส่ ามารถทางานเสร็จ
ทันเวลาหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 8.88 ระดับคุณภาพ ดี พฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสังคม ขัน้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ มีความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ รี ะดับ
คะแนนคุณภาพพฤติกรรมทีส่ งู กว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1)
พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.88 ระดับคุณภาพ
ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 10.91 ระดับ
คุณภาพ ดีมาก 2) พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมก่อนจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.09 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีความสนใจและมีส่วนร่วมใน
การร่วมกิจกรรมหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.76 ระดับคุณภาพ ดีมาก 3) พฤติกรรมของผูเ้ รียนมี
วิธกี ารนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทีน่ ่ าสนใจก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.12 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีวธิ กี ารนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทีน่ ่าสนใจหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.48
ระดับคุณภาพ ดีมาก 4) พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และยอมรับฟงั
ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.21 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียน
มีการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ทไ่ี ด้รบั และยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่
10.61 ระดับคุณภาพดีมาก พฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ า
วิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม ขัน้ นาไป
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ปฏิบตั จิ ริง มีความแตกต่างกัน โดยหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ รี ะดับคะแนนคุณภาพพฤติกรรมที่
สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ุกข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีส่วน
ร่วมในการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 2.15 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง
พฤติกรรมของผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.61
ระดับคุณภาพ ดีมาก 2) พฤติกรรมของผูเ้ รียนสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปปฏิบตั จิ ริงก่อนจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 1.67ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้ไปปฏิบตั จิ ริงหลังจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.94 ระดับคุณภาพ ดีมาก 3) พฤติกรรมของผูเ้ รียนกล้าแสดงความคิดเห็นของ
ตนก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 3.94 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของผูเ้ รียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นของตนหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.85 ระดับคุณภาพ ดีมาก 4) พฤติกรรมของผูเ้ รียน
ทางานกลุ่มอย่างเป็ นระบบก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.97 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนทางานกลุ่มอย่างเป็นระบบหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 11.45 ระดับคุณภาพ ดีมาก
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิ่นตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพร
และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์ เรื่องพืชในท้องถิน่
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ไปใช้กบั นักเรียนกลุ่ม เป้าหมายก่อนทีจ่ ะดาเนินการจัด
กิจกรรมการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ทีส่ ร้างขึน้ และวัดผลซ้าอีกครัง้ ด้วย แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
ความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งพืชในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมชุดเดิม หลังจากที่
ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของ
พืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หลังการจัดกิจกรรมมีสงู กว่าก่อนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกข้อโดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นพืชเป็นทรัพยากรทีม่ ี
คุณประโยชน์ต่อสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดบนโลกนี้ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.24 อยูใ่ นระดับ น้อย
พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นพืชเป็นทรัพยากรทีม่ คี ุณประโยชน์ต่อสิง่ มีชวี ติ ทุกชนิดบนโลกนี้หลังจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 4.21 อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด 2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ ห็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อเพิม่ ผลผลิตของพืช ผัก ผลไม้ ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของมนุษย์ ส่งผลกระทบทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมก่อนจัดกิจกรรม
มีค่าเฉลีย่ 1.24 อยูใ่ นระดับ น้อย พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การตัดแต่ง
พันธุกรรม เพื่อเพิม่ ผลผลิตของพืช ผัก ผลไม้ ให้เพียงพอต่อความต้องการของมนุ ษย์ ส่งผลกระทบที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 3.91 อยูใ่ นระดับ มาก
3) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นภาคภูมใิ จในทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพืชสมุนไพรของ
ท้องถิน่ ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.27 อยูใ่ นระดับ น้อย พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นภาคภูมใิ จใน
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านพืชสมุนไพรของท้องถิน่ หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 4.94 อยูใ่ นระดับ มาก
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ทีส่ ุด 4 ) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนภาคภูมใิ จใน คุณค่า ของวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ไทยก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 0.85 อยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ุด พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็น
ภาคภูมใิ จใน คุณค่า ของวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไทยหลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 4.79 อยูใ่ น
ระดับ มากทีส่ ุด 5) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นนิยมอาหาร เครือ่ งดื่ม ผักผลไม้ใน
ประเทศทีม่ ผี ลดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลผลิตพืชสมุนไพรจากเกษตรธรรมชาติทไ่ี ม่ใช้สารเคมีก่อนจัด
กิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.00 อยูใ่ นระดับ น้อย พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นนิยมอาหาร เครือ่ งดื่ม ผัก
ผลไม้ในประเทศทีม่ ผี ลดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผลผลิตพืชสมุนไพรจากเกษตรธรรมชาติทไ่ี ม่ใช้สารเคมี
หลังจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 4.97 อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด 6) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนที่
เห็นสนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากพืช และการขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพรเพิม่ เติม
ก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.12 อยูใ่ นระดับ น้อย พฤติกรรมของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นสนใจทีจ่ ะศึกษา
เกีย่ วกับสมุนไพร การใช้ประโยชน์จากพืช และการขยายพันธุพ์ ชื สมุนไพรเพิม่ เติมหลังจัดกิจกรรม มี
ค่าเฉลีย่ 4.88 อยูใ่ นระดับ มากทีส่ ุด 7) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียนทีเ่ ห็นพืชสมุนไพรเป็น
ทรัพยากรทีห่ าได้ยาก มีความสาคัญต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัวดังนัน้ เราจึงต้องคานึงถึงการ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดก่อนจัดกิจกรรม มีค่าเฉลีย่ 1.06 อยูใ่ น ระดับน้อย พฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนทีเ่ ห็นพืชสมุนไพรเป็ นทรัพยากรทีห่ าได้ยาก มีความสาคัญต่อสุขภาพของตนเองและครอบครัว
ดังนัน้ เราจึงต้องคานึงถึงการนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลังจัด
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การนาวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมให้เกิดประสิทธิผล ควรดาเนินการโดยก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ครูตอ้ งรวบรวมความรูใ้ นท้องถิน่ ทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรู้ โดยสอบถามหรือสัมภาษณ์ผนู้ าในชุมชน กรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองนักเรียน
ก่อน แล้วจึงเสาะหาผูร้ ใู้ นท้องถิน่ และติดต่อประสานงานไว้ให้พร้อม สอดคล้องกับแนวคิดของ มณนิภา
ชุตบิ ุตร (2538) ทีก่ ล่าวว่าในการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาควรนา
กระบวนการคิดของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาวิเคราะห์ เสริมสร้างให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์
และสร้างกระบวนการคิดหลายด้านหลายมุม โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้คดิ อย่างอิสระแล้วเชื่อมโยงกับ
ชีวติ จริง ต้องจัดการเรียนรูต้ ามขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง ในการศึกษาเรียนรูแ้ ละปฏิบตั กิ จิ กรรมนักเรียน
ต้องมีเวลาว่างพอ และไม่ควรกระทบกับการทากิจกรรมอื่นของผูเ้ รียน ดังนัน้ จึงนัดหมายวันเวลาในการ
ไปศึกษาเรียนรูก้ บั ครูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในหยุดวันเสาร์อาทิตย์ การเดินทางศึกษาดูงานนอกสถานทีต่ อ้ ง
วางแผนอย่างรอบคอบ ติดตามประสานงานไว้ล่วง หน้าและมีเวลาเพียงพอ ควรเปิดโอกาสให้ผเู้ รียน
ได้ศกึ ษาในประเด็นทีผ่ เู้ รียนสนใจอย่างเต็มที่ ครูควรแจ้งให้นกั เรียนได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จาเป็ นต้องใช้มาล่วงหน้า เช่น สมุดบันทึก ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด หมวกและอาหารกลางงวัน
2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรใน
ท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรม
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์เรือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิด
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลีย่ ของความตระหนักทีว่ ดั
หลังการจัดการเรียนรูห้ ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึง่ กล่าวได้ว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายทีเ่ รียน
วิทยาศาสตร์โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคมมีความความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและเห็นถึงความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจยั ของรุง่ นภา ปดั ปอภาร (2545) ทีพ่ บว่าการเรียนการ
สอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมทาให้นกั เรียนมีความตระหนักในความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมทาให้นกั เรียนมีความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ตี ่อสังคมสูงขึ้น
สาเหตุทก่ี ารจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมทาให้ผเู้ รียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี พี ชื สมุนไพรในท้องถิน่ และเห็นถึงความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ นัน้
อาจเป็ นเพราะการจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมจะช่วยให้นกั เรียนเข้าใจ
ว่าตัวนักเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมต่างได้รบั อิทธิพลซึง่ กันและกัน (Aikenherad. 1994)
คือถ้าคนในสังคมใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง หรือ ไม่ถูกวิธนี นั ้ ย่อม
ก่อให้เกิดผลกระทบขึน้ กับนักเรียนและสมาชิกคนอื่นๆในสังคมเป็ นแน่แท้ (NSTA. 1993) จากแนวคิด
ดังกล่าวผูว้ จิ ยั จึงได้จดั กิจกรรรมการเรียนรูโ้ ดยให้นกั เรียนได้เห็นตัวอย่างการใช้ความรูท้ างวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างไม่ถูกวิธ ี จนกระทังได้
่ ส่งผลกระทบโดยก่อให้เกิดปญั หาขึน้ กับพืช ซึง่ เป็น
ทรัพยากรทีส่ าคัญกับทุกคนในสังคม ประเด็นปญั หาทีผ่ วู้ จิ ยั นามาให้นกั เรียนได้ศกึ ษาเรียนรูน้ นั ้ เป็ น
ประเด็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงกับผูเ้ รียนและในคนในชุมชน ในการค้นหาสาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ว่ามี
ผลมาจากปจั จัยใดบ้าง นักเรียนจึงเข้าใจปญั หา สาเหตุของปญั หาและรับรูว้ ่านักเรียนและคนในสังคมจะ
ได้รบั ผลกระทบทีเ่ กิดจากปญั หานัน้ อย่างไร นอกจากนี้การจัดการเรียนรูต้ ามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคมยังเน้นให้ผเู้ รียนได้ตระหนักในหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะทีเ่ ป็นพลเมืองหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม (ชวนชื่น โชติไธสง. 2541) นักเรียนควรให้ความสนใจ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
หรือช่วยแก้ปญั หาสังคมทีเ่ กิดขึน้ จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Aikenherad. 1994) ผูว้ จิ ยั จึง
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดแนวคิดว่าเมือ่ ผูเ้ รียนรับรูป้ ญั หาและสาเหตุของปญั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วในฐานะที่
นักเรียนเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมนักเรียนจะมีวธิ กี ารแก้ปญั หานัน้ ๆ อย่างไร จากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
จึงทาให้นกั เรียนมีความตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ตี ่อพืชในท้องถิน่ มาก
ขึน้ และแนวทางในการตัดสินใจแก้ปญั หานัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ เป็ นความรูค้ วามสามารถ
และมวลประสบการณ์ทงั ้ หลายทีม่ ใี นท้องถิน่ อันเป็นศักยภาพหรือความสามารถทีจ่ ะใช้แก้ปญั หาจัดการ
ปรับตัวของบรรพบุรษุ ในอดีต (กรมวิชาการ. 2542) มาสอดแทรกในกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูศ้ กึ ษาดู
งานและทดลองปฏิบตั จิ ริงเพื่อเป็นแนวทางให้นกั เรียนได้นาไปใช้ในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในท้องถิน่ จึง
ทาให้ผเู้ รียนเห็นถึงความสาคัญของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอมอร บูชา
บุพพาจารย์ (2545) ซึง่ กล่าวว่า การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สังคม โดยใช้เนื้อหาภูมปิ ญั ญาไทยช่วยนักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของภูมปิ ญั ญาไทย เนื่องจาก
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ผูเ้ รียนได้มโี อกาสศึกษาและนาความรูข้ องภูมปิ ญั ญาไทยมาใช้ในการแก้ปญั หาของตนและสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิด วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ผูเ้ รียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพิม่ ขึน้
อย่างเห็นได้ชดั สาระการเรียนรูม้ คี วามน่ าสนใจ ช่วยให้นกั เรียนตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทม่ี ตี ่อวิถชี วี ติ ของคนในชุมชน เกิดแนวคิดในการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้แก้ปญั หาที่
เกิดขึน้ จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทาให้นกั เรียนรูส้ กึ รักท้องถิน่ ภูมใิ จและเห็นถึงคุณค่าของภูม ิ
ปญั ญาทีม่ ใี นท้องถิน่ ตน ในด้านการกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ นัน้ ผูเ้ รียนมีความคิดอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากทีส่ ุดว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ มีความน่าสนใจ เวลาทีใ่ ช้ในการทา
กิจกรรมและสื่อประกอบการเรียนการสอนมีความเหมาะสมนักเรียนมีความสุขทีไ่ ด้ศกึ ษาหาความรูจ้ าก
แหล่งการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ได้มสี ่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้สมั ผัสทดลองและฝึกปฏิบตั ิ
จริง ได้รว่ มแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางแก้ปญั หาในการจัดกิจกรรมกาเรียนรูแ้ ละสามารถ
นาความรูท้ ไ่ี ด้จากการทากิจกรรมไปใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวัน ด้านภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ผูเ้ รียนมี
ความคิดอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุดว่า การเรียนจากประสบการณ์ตรงและจากสิง่ ใกล้ตวั ทาให้มคี วาม
น่ าสนใจ สนุ กสนานและเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี การนาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงในท่องถิน่ มาใช้ในการจัดการ
เรียนรูท้ าให้นกั เรียนสนใจทีจ่ ะเรียนรูม้ ากขึน้ การเรียนรูโ้ ดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทาให้นกั เรียนมีความรู้
เพิม่ ขึน้ และผูเ้ รียนต้องการให้ครูจดั การเรียนรูโ้ ดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมอีก และในด้านครูผสู้ อน/วิทยากรท้องถิน่ ผูเ้ รียนมีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุดว่า ครู/วิทยากรท้องถิน่ สามารถสร้างบรรยากาศให้เอือ้ อานวยต่อการเรียนรู้ เอา
ใจใส่นกั เรียนได้ทวถึ
ั ่ งทุกคน สามารถสอบถามสิง่ ทีส่ งสัยและขอคาแนะนาในการทากิจกรรมได้จากครู/
วิทยากรท้องถิน่ และวิทยากรท้องถิน่ ช่วยให้นกั เรียนสนใจในกิจกรรมมากขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของเรวดี หมวดดารักษ์ (2548) ทีก่ ล่าวว่า ผูเ้ รียนชอบการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรูเ้ พราะชอบการเรียนทีม่ กี ารใช้ภาษาถิน่ ในการเรียนรูจ้ งึ ทาให้เข้าใจได้งา่ ยและรวดเร็ว เพราะ
คุน้ เคยกับภาษา นอกจากนี้การเรียนโดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ช่วยส่งเสริมความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มได้ช่วยเหลือกันฝึกการทางานกลุ่มและยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ่นื มากขึน้
สาเหตุทท่ี าให้นกั เรียนมีความตระหนักถึงคุณค่าของพืชสมุนไพรและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ อยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุดว่าในการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามรูปแบบการสอน
ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม มีสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมการเรียนรูท้ น่ี ่ าสนใจ การ
เรียนจากการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทาให้มคี วามน่าสนใจ สนุกสนาน และเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดนี นั ้ อาจ
เป็ นเพราะการจัดการเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามรูปแบบการสอนตามแนวคิด
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ช้เนื้อหาความรูข้ องภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ มาศึกษาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยไม่เน้นเนื้อหาในตาราแต่จะเน้น
เนื้อหาทีเ่ ป็ นปญั หาในสถานการณ์จริงของนักเยน ประเด็นปญั หาทีน่ ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเป็น
ประเด็นปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จริงในท้องถิน่ หรือเป็ นปญั หาทีค่ นทัวไปก
่ าลังประสบซึง่ จะมีความหมายต่อ
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นักเรียนในด้านของการนาความรูท้ เ่ี รียนไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ถือว่าการเรียนสอดคล้องและสัมพันธ์กบั
ผูเ้ รียนโดยตรง อยูบ่ นพืน้ ฐานชีวติ ดัง้ เดิม ทาให้ผเู้ รียนนาไปสู่การปรับตัวได้อย่างมีความสุข กิจกรรม
การเรียนรูเ้ ป็ นการเรียนวิทยาศาสตร์ทเ่ี ปิดโอกาสให้ผเู้ รียนได้เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้ศกึ ษาองค์ความรู้
ของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และมีโอกาสได้เรียนรูจ้ ากแหล่งเรียนรูอ้ ่นื ๆโดยเฉพาะการศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ
นอกสถานทีท่ าให้บรรยากาศในการเรียนน่าสนใจขึน้ นอกจากนี้การทากิจกรรมจะเน้นทีก่ ารทางานร่วม
เพื่อนๆสมาชิกในกลุ่ม ตัง้ แต่การวางแผนการลงมือปฏิบตั ิ การสรุปผล การนาเสนอเพื่อแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่มและการนาไปปฏิบตั จิ งึ ทาให้ผเู้ รียนมีความสามัคคียอมรับในความคิดเห็นและ
ความสามารถของผูอ้ ่นื มากขึน้ (เอมอร บูชาบุพพาจารย์. 2545) และสาเหตุทท่ี าให้นกั เรียนมีความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดว่าครูและวิทยากรท้องถิน่ ช่วยให้นกั เรียนสนใจในกิจกรรมมากขึน้ นัน้ อาจเป็ น
เนื่องมาจากพฤติกรรมของครูตามรูปแบบการสอนตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมนัน้
ครูจะใช้หวั ข้อทีเ่ ป็นประเด็นในท้องถิน่ ทีส่ มั พันธ์กบั วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและหัวข้อทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประสบการณ์ของนักเรียนมาใช้ในการเรียนรู้ นักเรียนจึงให้ความสนใจมาก ครูกระตุน้ ให้นกั เรียนตัง้
คาถาม วางแผนหาคาตอบ ค้นหาแหล่งความรูท้ ห่ี ลากหลายในการตอบคาถามโดยศึกษาและฝึกปฏิบตั ิ
กับวิทยากรทีเ่ ป็ นคนในท้องถิน่ จึงทาให้นกั เรียนมีความสนิทสนมคุน้ เคยและเป็นกันเอง ผูเ้ รียนจึงกล้าที่
จะซักถามปญั หาต่างๆ ครูให้โอกาสนักเรียนเลือกตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆได้แก่การกาหนดหัวข้อกิจกรรม
ทีจ่ ะทา วิธกี ารค้นคว้าหาข้อมูลแหล่งความรูท้ ใ่ี ช้วธิ กี ารเสนอผลงาน เป็นต้น นักเรียนจึงรูส้ กึ ว่าตนเอง
ได้รบั การยอมรับทาให้มคี วามสุขในการเรียนมากขึน้ (เกียรติศกั ดิ ชิณวงศ์. 2544)
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั เรือ่ งการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพรในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสังคม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการวิจยั ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจยั ไปใช้
การนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในกิจกรรมการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน ครูตอ้ งเตรียมความพร้อมใน
ทุกด้าน ทัง้ ด้านเนื้อหาบทเรียนทีใ่ ช้สอน เนื้อหาในหลักสูตรและเนื้อหาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ซึง่ ต้องมีความ
สอดคล้องกัน ทาความเข้าใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ให้ถ่องแท้ วิเคราะห์ วิจารณ์ จัดเตรียม
สื่อประกอบการเรียนรู้ เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้
3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.2.1 ควรศึกษาวิจยั ในเรือ่ งเดียวกันกับนักเรียนกลุ่มอื่น เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนรูเ้ มือ่ เปลีย่ นกลุ่มเป้าหมาย
3.2.2 ควรนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ด้านอื่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งพืชสมุนไพร
ในท้องถิน่ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม ตามรูปแบบของการวิจยั แบบผสานวิธ ี
3.2.3 ควรนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ไปใช้รว่ มกับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งอื่น ๆ
เพื่อให้ได้แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายขึน้
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิ จยั ของการปฏิ บตั ิ การแบบมีส่วน
ร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6 เรื่องยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิ่ น
The Development of Learning Management of Science by Using Research Methodology
of Participatory Practice for 6-grade Student: Yamongphlailelasamonpaitongtin
วาสินี สุพรรณฝ่าย ดร.สมปอง ศรีกลั ยา ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์
Wasinee Suphannafai Dr. Sompong Srikunlaya Asst. Prof. Dr. Suratin Narapirom
บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการวิจยั ในรูปแบบของการ
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในหัวข้องานวิจยั เรื่องยาหม่องไพลลีลา
สมุนไพรท้องถิน่ วัตถุประสงค์ของงานวิจยั คือ 1. พัฒนากิจกรรมของการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ในรูปแบบของการปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
80/80 2. ศึกษาดัชนีประสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นผลของการเรียนรู้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน
งานวิจยั เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ 3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ ของเรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random
Sampling)
เครือ่ งมือทดลองทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนของการจัดการเรียนรู้ ซึง่ เป็ นรายวิชา
วิทยาศาสตร์เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ประกอบด้วย 6 แผน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. แผนของการจัดการเรียนรูใ้ นทัง้ 6 แผน พบว่า นักเรียนรูจ้ กั สมุนไพรในท้องถิน่ การสกัด
เหง้าไพลด้วยน้ ามันงา กระบวนการของการทายาหม่อง: ไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ การใช้ยาหม่อง: ไพล
ลีลาสมุนไพรท้องถิน่ และการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงาน ซึง่ ทุกขัน้ ตอนมีทกั ษะของกระบวนการ
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนวิจยั ในการปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 86.07/88.33 ดังนัน้ การจัดของกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ของการปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ในแผนของการจัดการเรียนรู้ 2-6 มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเกณฑ์ 80/80
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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3.ดัชนีประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในหัวข้อเรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ มีค่าเท่ากับ
0.8118
4.ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ตี ่อการศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ ใน
หัวข้อเรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ค่าเฉลีย่ รวมพบว่ามีความพึงพอใจทุกด้านเท่ากับ 4.68 อยู่
ในระดับมากทีส่ ุด
คาสาคัญ : การพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์, การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
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
บทนา
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เกิดขึน้ จากความคิดทีว่ ่าการวิจยั เป็นกิจกรรมทางสังคมที่
จะต้องใช้ทรัพยากรของสังคมในการศึกษา จึงเป็นสมบัตขิ องสังคม และเป็นการกระทาทีม่ งุ่ หมายจะให้
ประโยชน์หรือเป็ นการรับใช้สงั คม ด้วยเหตุน้กี ารวิจยั จึงควรคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุด และการวิจยั ทีจ่ ะ
ให้ผลประโยชน์สงู สุดนัน้ ย่อมเป็นการวิจยั เพื่อพัฒนา(Research for Development) หรือการวิจยั พัฒนา
(Research and Development) โดยทีก่ ารพัฒนาและการเป็ นหุน้ ส่วนจะต้องเดินทางร่วมกัน ดังนัน้ ทุก
คนจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขัน้ ตอนอย่างมีเสรีและเป็ นประชาธิปไตย โดยจุดที่
แตกต่างกันของงานวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิจยั แบบมีส่วนร่วมก็คอื การวิจยั แบบมี
ส่วนร่วมนัน้ เป็นการวิจยั ทีเ่ น้นในมิตขิ องการเก็บข้อมูล แต่การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเป็ น
การประยุกต์หาวิธกี ารแก้ไขปญั หาไปพร้อม ๆ กัน หรือกล่าวได้ว่ามีการแสวงหาแนวความคิดและ
แนวทางในการแก้ไขปญั หาและทรัพยากรทีผ่ ถู้ ูกวิจยั มีอยูเ่ พื่อช่วยในการแก้ไขปญั หา (ชัชวาลย์ ทัตศิวชั .
2549: ออนไลน์) และหลังจากได้มกี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมแล้ว ก็จะทาความเข้าใจร่วมกัน
ในเรือ่ งของการพัฒนาหรือแก้ไขปญั หา สิง่ นี้เป็นรากฐานทีส่ าคัญยิง่ สาหรับความสาเร็จในการพัฒนา
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ความรูค้ วามเข้าใจทีไ่ ด้จากการวิจยั ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการปฏิบตั กิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ (สุภางค์
จันทวานิช.2548: 70)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 27 ความว่า ให้
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมีหน้าทีจ่ ดั ทาสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวรรคหนึ่งจึงให้
เรียกว่า การจัดสาระการเรียนรูท้ อ้ งถิน่ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสภาพปญั หาในชุมชนและสังคม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ สถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและยังจะต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับสภาพท้องถิน่ เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูส้ ภาพชีวติ จริงของตนเองในท้องถิน่ เรียนรูส้ ภาพ
ภูมศิ าสตร์ ประวัตคิ วามเป็ นมา สภาพเศรษฐกิจสังคม การดารงชีวติ ภูมปิ ญั ญา ศิลปะ วัฒนธรรม
ตลอดจนให้มคี วามรักความผูกพัน และมีความภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตนเอง รวมทัง้ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และการดารงชีวติ ในสังคมสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง และมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภ้ ายในชุมชน เพื่อให้ชุมชน
มีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรูจ้ กั เลือกสรรภูมปิ ญั ญาและ
วิทยาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปญั หาและความต้องการ รวมทัง้ หาวิธกี าร
สนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน จึงต้องตระหนักถึงความสาคัญ
ดังกล่าวนี้ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545:
8)
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมให้ทอ้ งถิน่ มีส่วนร่วม ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพความต้องการของท้องถิน่ ให้ผเู้ รียนมีโอกาสเรียนรูเ้ รือ่ งราวของท้องถิน่ ตนเอง เรียนรูส้ ภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิน่ ตลอดจนสามารถแก้ปญั หาพัฒนาชีวติ ของตนเอง
ครอบครัว และสังคม ความรูท้ ไ่ี ด้อาจมาจาก ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ งสมและถ่
ั่
ายทอดต่อๆกันมา แม้จะ
แตกต่างกันตามสภาพท้องถิน่ ก็สามารถนาความรูน้ นั ้ มาพัฒนาท้องถิ่น และดารงชีวติ อย่างมี
ประสิทธิภาพได้ (นิคม ชมพูหลง.2545: 1) ซึง่ การสนับสนุนให้ผเู้ รียนมีทกั ษะการทางาน ทักษะการ
จัดการ สามารถนาภูมปิ ญั ญาไทยมาสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จะนาไปสู่การเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (กรมวิชาการ.2546: 9) ทัง้ นี้โรงเรียนสามารถพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
กับนักเรียน และท้องถิน่ ทีเ่ ป็ นธรรมชาติและทรัพยากรทีม่ นุษย์สร้างขึน้ มาใช้จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
สูงสุดของการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยเฉพาะการเรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาชุมชน กิจกรรมชุมชน
ผูป้ กครองและสมาชิกชุมชนควรมีบทบาทสาคัญ ในการสร้างกิจกรรมการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ประจาวัน
(กัลยาณี ปฎิมาพรเทพ.2541: 29) โรงเรียนและชุมชนควรร่วมมือในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาใน
ลักษณะทีเ่ กือ้ กูลซึง่ กันและกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ช่วยเหลือร่วมมือพัฒนาอาชีพสร้างงาน
ให้เกิดรายได้ ในการดารงชีวติ สืบทอดประเพณีวฒ
ั นธรรมของชุมชน (อุดร คาขาด.2544: 2)
การจัดการการศึกษาสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ (เพิม่ เติม) สาหรับหลักสูตรแกนกลางขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุง่ หวังให้ผเู้ รียนได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเ่ี น้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์
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ความรู้ โดยผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขัน้ ตอน ผูเ้ รียนจะได้ทากิจกรรมหลากหลาย ทัง้ เป็ นกลุ่ม
และเป็นรายบุคคลโดยอาศัยแหล่งเรียนรูท้ เ่ี ป็ นสากลและท้องถิน่ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 4) โดย
ผูส้ อนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุน้ แนะนา ช่วยเหลือให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้
การศึกษาวิทยาศาสตร์บรรลุผลตามเป้าและวิสยั ทัศน์ทก่ี าหนดไว้
การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั เรียนได้รบั ความรูเ้ กี่ยวกับเนื้อหา
วิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์แล้วยังต้องตระหนักถึงความรูเ้ กีย่ วกับภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ อีกด้วย เพื่อทาให้บุคคลรุน่ หลังเห็นความสาคัญของสิง่ ทีค่ นในอดีตกาลปฏิบตั ไิ ว้ ซึง่ เป็นภูม ิ
ปญั ญาของคนในท้องถิน่ ทีเ่ กิดจากการเรียนรูส้ งสมถ่
ั ่ ายทอด โดยผ่านประสบการณ์ทย่ี าวนานของคนใน
ท้องถิน่ และภูมปิ ญั ญาเหล่านี้ควรได้ถ่ายทอดให้ลกู หลานได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการเรียนรูท้ ค่ี น้ หา
คาตอบด้วยตนเอง ซึง่ ล้วนแต่เป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจาวันของตัวนักเรียนเอง การนาภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ เรือ่ งพืชสมุนไพรมาใช้จดั กระบวนการเรียนรูข้ องนักเรียนจึงเป็นสิง่ จาเป็น เพื่อเป็นการส่งเสริม
การนาทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าในท้องถิน่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและสอดคล้องกับสภาพจริงของ
นักเรียน และอยูบ่ นพืน้ ฐานของภูมปิ ญั ญาทีม่ ใี นท้องถิน่ (ยุพา พิรยิ ะกุล.2543: 3)
จากเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะทาการพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง
ยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิม่ เติม) โดยใช้ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ของโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2554 เพื่อให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและเพื่อให้นกั เรียนได้นา
วิธกี ารเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับคุณประโยชน์และการใช้
สมุนไพรในท้องถิน่ โดยอาศัยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็นแนวทางในการศึกษาความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และเพื่ออนุ รกั ษ์สบื ทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของบรรพบุรษุ ไว้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมเรือ่ งยาหม่อง
ไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ งยาหม่องไพลลีลา
สมุนไพรท้องถิน่
ขอบเขตการวิ จยั
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 5 ห้องเรียน จานวนนักเรียน
ทัง้ หมด 150 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สังกัด
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ซึง่ นักเรียนจัดห้องเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6/1 จานวนนักเรียน 30 คน ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ ได้มาจากวิธกี ารสุ่มอย่างง่าย
(Simple Rendom Sampling) โดยการจับสลากห้องเรียน
3. ผูช้ ่วยวิ จยั ครูภมู ปิ ญั ญา จานวน 1 คน และครูประจาชัน้ ป.6/1 จานวน 1 คน
4. ตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั
ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่
ตัวแปรตาม คือ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ , ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ ,
ความพึงพอใจ
เนื้ อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ (เพิม่ เติม) สาระที่ 3 เรือ่ ง
สารและสมบัตขิ องสาร
ระยะเวลา/สถานที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยา
มิตรภาพที่ 209 ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
4. แบบสังเกตพฤติกรรม
การดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
รูปแบบการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งยา
หม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ในชัน้ ประถมศึกษาที่ 6/1โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาเภอ
โกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 ได้ปรับใช้สาระที่ 3 สารและสมบัตขิ องสาร มาตรฐาน
ว 3.1, มาตรฐาน ว 3.2 โดยใช้เนื้อหาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สาหรับนักเรียนมี 4 ขัน้ ตอนดังนี้
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ขันที
้ ่1 การวางแผน (Plan)

1.การคัดเลือกครูภมู ิปัญญา
2.ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกับภูมิปัญญาในชุมชน
3.จัดเตรี ยมแผนการสอนและสื่อการสอน

ขันที
้ ่ 2 การปฏิบตั ิ (Action)

1.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.การสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน

ขันที
้ ่ 3 การสังเกต (Observe)

1.การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
2.การเก็บคะแนนระหว่างเรี ยน

ขันที
้ ่ 4 การสะท้ อนผล (Refect)

1.การประเมินผลและปรับปรุง
เนื ้อหากิจกรรมการเรี ยนรู้
2.การสอบถามความพึงพอใจ

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. หาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ นามาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
การแปลความของข้อมูล โดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ
2. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) ตามเกณฑ์ 80/80
2.1 E1 ได้มาจากคะแนนทีผ่ เู้ รียนทาได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียน เมือ่
เรียนจบในแต่ละเนื้อหา
2.2 E2 ได้มาจากคะแนนทีผ่ เู้ รียนทาได้จากการทาแบบทดสอบหลังเรียน
3. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ของการจัดการเรียนรู้
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4. ข้อมูลจากการสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจนักเรียน โดยผูว้ จิ ยั
ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิ จยั
จากการนารูปแบบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้กบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสรุปผลการวิจยั ทีไ่ ด้ศกึ ษาในครัง้ นี้แยกเป็ น 2 ลักษณะคือ สรุปผลการวิจยั
เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิจยั เชิงปริมาณ
1.สรุปผลการวิ จยั เชิ งคุณภาพ
สรุปผลการวิจยั เชิงคุณภาพ เป็นการสรุปภาพรวมของเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในขณะจัดกิจกรรม
การเรียนรูต้ ามขัน้ ตอน การวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม มีทงั ้ หมด 4 ขัน้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การวางแผน (Plan)
1. การคัดเลือกครูภมู ิ ปัญญา
1.1 ผูว้ จิ ยั สนทนากลุ่ม นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 สอบถามคนในชุมชนผูเ้ ชีย่ วชาญ
การแพทย์แผนไทย หาข้อมูลเกีย่ วกับครูภูมปิ ญั ญาทีม่ คี วามรูเ้ กี่ยวกับเรือ่ งสมุนไพร มีความรูม้ ี
ประสบการณ์การทายาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ การนวดแก้ปวดเมือ่ ยร่างกายและการนวดฝา่ เท้า
1.2 ผูว้ จิ ยั นักเรียน ผูป้ กครองนักเรียน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกครูภมู ปิ ญั ญาทีม่ ี
ความรูต้ ามเนื้อหา มีความพร้อมในฝึกปฏิบตั แิ ละการถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั นักเรียน
2. ศึกษาและวิ เคราะห์ปัญหาร่วมภูมิปัญญาในชุมชน
ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ปญั หาร่วมภูมปิ ญั ญาในชุมชน โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญการแพทย์
แผนไทย ทีม่ คี วามรู้ ความสามารถเกีย่ วกับเรือ่ งสมุนไพร มีความรูม้ ปี ระสบการณ์การทายาหม่องไพล
ลีลาสมุนไพร การนวดแก้ปวดเมือ่ ยร่างกาย และการนวดฝา่ เท้า
3. จัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการสอน
ผูว้ จิ ยั วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีครูภูมปิ ญั ญาให้คาปรึกษา
เกีย่ วกับเนื้อหาวิชา แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการเตรียมสื่อการสอน
ขัน้ ที่ 2 การปฏิ บตั ิ (Action)
การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับครูประจาชัน้ และครูภมู ปิ ญั ญา ตามรายละเอียดใน
แผนการจัดการเรียนรู้ ให้แก่นกั เรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาเภอ
โกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน
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ขัน้ ที่ 3 การสังเกต (Observe)
การเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั และครูภูมปิ ญั ญา ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลในขัน้ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อวัดผลประเมินผลชิน้ งาน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครือ่ งมือในการวิจยั ตามทีไ่ ด้ระบุใน
แผนการจัดการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 4 การสะท้อนผล (Refect)
ประเมิ นผลและปรับปรุงเนื้ อหากิ จกรรมการเรียนรู้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการ โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมและแบบสอบถามความพึงพอใจ กับ
ครูภูมปิ ญั ญา และนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 อาเภอโกสุม
พิสยั จังหวัดมหาสารคาม ทีเ่ รียนรูก้ บั ครูภูมปิ ญั ญาในเรื่องยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ในการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางและปรับปรุงในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระ
วิทยาศาสตร์เพิม่ เติมโดยภูมปิ ญั ญา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ผูป้ กครอง และ
ชุมชน
ผูว้ จิ ยั สรุปว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม ทาให้นกั เรียนมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะและสร้างบรรยากาศ
ทีด่ ใี นห้องเรียน ทาให้นกั เรียนเชื่อว่า การทางานเป็ นกลุ่มจะช่วยให้งานสาเร็จเร็วขึน้ และประสบ
ความสาเร็จ
2.สรุปผลการวิ จยั เชิ งปริ มาณ
จากการวิจยั การพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบ
มีส่วนร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ปรากฏผลดังนี้
2.1 การสะท้อนผลทัง้ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนรูจ้ กั สมุนไพรในท้องถิน่ รูจ้ กั
การสกัดเหง้าไพลด้วยน้ ามันงา การทายาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่
การปฏิบตั ใิ ช้ยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ซึง่ มีทกั ษะ
กระบวนการปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ทุกขัน้ ตอน
2.2 การจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 86.07/88.33 ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ในแผนการจัดการเรียนรู้ 2-6 จึงมีประสิทธิภาพบรรลุตาม
เกณฑ์ 80/80
2.3 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ มีค่าเท่ากับ 0.8118
2.4 ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ตี ่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ รวมกันทุกด้านเท่ากับ 4.68 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด
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อภิ ปรายผล
การจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม รายวิชาวิทยาศาสตร์(เพิม่ เติม)
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งยาหม่องไพลีลาสมุนไพรท้องถิน่ ผลทีไ่ ด้คอื นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ ซึง่ ผลดังกล่าวเป็นตัวบ่งชีถ้ งึ การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ซึง่ สามารถอภิปรายได้ดงั นี้
1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นการสอนทีเ่ น้นครูภูมปิ ญั ญาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ุกขัน้ ตอน มีการแสดงความคิดเห็นและแบ่งงานกันทาอย่างเป็ นระบบ
ทาให้นกั เรียนเกิดทักษะในการทางานกลุ่ม และช่วยกระตุน้ ให้นกั เรียนทีเ่ รียนอ่อนอยากทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง สอดคล้องกับ อบเชย แก้วสุข (2543 : 15) ได้กล่าวถึง กระบวนการถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ไว้ว่า การถ่ายทอดความรู้ คือ การบอกวิชาความรูใ้ ห้ผเู้ รียนเข้าใจและนาไปปฏิบตั ไิ ด้ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
มักจะถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน หรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนจาก
สถาบันใด ๆ แต่จะใช้สามัญสานึกแบบสังคมปะกิต คือ การเรียนการสอน ทีเ่ กิดขึน้ จากการเลียนแบบ
และจดจาสืบทอดกันมาในครอบครัว และใช้การถ่ายทอดโดย 1. ใช้วธิ สี าธิต คือ ทาให้ดเู ป็นตัวอย่าง
อธิบายทุกขัน้ ตอน ให้ผเู้ รียนทาให้เข้าใจแล้วให้ผเู้ รียนปฏิบตั ติ าม 2. ใช้วธิ ปี ฏิบตั จิ ริง คือ ฟงั คาบรรยาย
อธิบาย สาธิตแล้วนาไปปฏิบตั จิ ริงและปฏิบตั ซิ ้า ๆ จนเกิดความชานาญ เพราะผลงานทีจ่ ะใช้ดารงชีวติ
ได้ตอ้ งเป็นผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริง นาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานทีก่ ล่าวอ้างไว้ในตาราเท่านัน้
2. จากประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2-6 จะเห็นว่า
ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ซึง่ เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรูน้ นั ้ จะมีการปรับปรุงข้อบกพร่องระหว่างการทดลองและการสอน โดยใช้กระบวน
วิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ ยาใจ พงษ์บริบูรณ์ (2537) ทีก่ ล่าวว่า การวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ ารมีจดุ มุง่ หมายเพื่อมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดขี น้ึ โดยการปรับปรุงข้อบกพร่องที่
เกิดขึน้ ระหว่างการดาเนินการ
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ทีม่ ตี ่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง
ยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ รวมกันทุกด้านเท่ากับ 4.68 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด และความ
พึงพอใจในการจัดนิทรรศการ เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่ มีค่าเฉลีย่ รวมกันทุกด้านเท่ากับ
4.37 อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด สอดคล้องกับ พิชชาภรณ์ ปะตังถาโต (2553 : 162) ได้ศกึ ษากระบวนการ
เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทอ้ งถิน่ เรือ่ งพืชสมุนไพร จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ของโรงเรียนและชุมชนบ้านเม่นใหญ่
พบว่า นักเรียนมีพฒ
ั นาการด้านทักษะกระบวนการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทอ้ งถิน่ มากขึน้ เห็นคุณค่าของ
ความรูท้ ม่ี ใี นชุมชนตนเอง เกิดความตระหนักในการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมของชุมชน และนักเรียนทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรู้ โดยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูแ้ บบภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทุกด้านอยูใ่ นระดับสูง
4. ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรูข้ องการปฏิบตั กิ ารวิจยั นักเรียนปานกลางและอ่อนมี
พัฒนาการ เรือ่ งการกล้าแสดงออกมากขึน้ สังเกตจากการพูดคุยกันภายในกลุ่ม การยกมือเพื่อแสดง
ความคิดเห็นตลอดจนการออกมานาเสนอหน้าชัน้ เรียน เป็นเพราะได้แรงกระตุน้ จากเพื่อนในกลุ่มและ
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ผูว้ จิ ยั คอยให้คาแนะนาและพูดให้กาลังใจ ทาให้นกั เรียนเกิดความพอใจทีจ่ ะกล้าแสดงออก สอดคล้องกับ
เฮอร์ซเบอร์ก (1959 : 113-115) ได้ทาการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทเ่ี ป็นมูลเหตุทท่ี าให้เกิดความพึงพอใจ
ในการทางาน 2 ปจั จัย คือ ปจั จัยกระตุน้ และปจั จัยค้าจุน ซึง่ ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน
ความพึงพอใจเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะกระตุน้ ให้ผเู้ รียนทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย หรือต้องการให้ปฏิบตั ใิ ห้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ กี ารปรับปรุงข้อบกพร่องระหว่างการทดลองและการสอน โดย
ใช้กระบวนวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เฉิดศักดิ ์ ชุมนุม (2540 : 37)ได้ให้ความหมายไว้ว่า การวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมคือการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นให้มกี ารปฏิบตั กิ ารแก้ไขปญั หาในขณะปฏิบตั กิ ารทีม่ กี าร
ค้นหาความจาเป็ นและความต้องการวิธกี าร และการยอมรับในกระบวนการ แก้ปญั หาจากทุกคนทีม่ สี ่วน
ร่วมได้เสีย ซึง่ มีผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรูม้ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้ โดยจะสังเกตเห็นว่า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในแผนการจัดการเรียนรูท้ ่ี 2-6 สูงกว่าเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.07/88.33 นอกจากนี้
ผูว้ จิ ยั ยังได้มกี ารประเมินเป็ นระยะๆทุกแผน ซึง่ สอดคล้องกับ ถวัลย์ มาศจรัส (2546 : 32) ให้
ความหมายของ แผนการจัดการเรียนรูว้ ่า หมายถึง การนาวิชาการหรือกลุ่มประสบการณ์ทจ่ี ะต้องการ
สอนตลอดภาคเรียนมาสร้างเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ลอดภาคเรียน โดยมีจดุ ประสงค์ การ
เรียนการสอนเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ การใช้ส่อื การวัดผลประเมินผลโดยให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นของหลักสูตรสภาพของผูเ้ รียนและความพร้อมของโรงเรียน และตรงกับชีวติ จริงในท้องถิน่
6. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน จากแบบสะท้อนผลการเรียน พบว่า นักเรียนชอบ
กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นรูปแบบนี้ เพราะทาให้นกั เรียนเกิดทักษะในการทางานกลุ่ม และ
ช่วยกระตุ้นให้นกั เรียนทีเ่ รียนอ่อนอยากทีจ่ ะเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับ สุภางค์ จันทวานิช (2542 :
3) ได้ให้ความหมายของการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมว่าหมายถึง วิธกี ารเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
โดยอาศัยการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมวิจยั นับตัง้ แต่การระบุปญั หาการ
ดาเนินการ การติดตามผล จนถึงขัน้ การประเมินผล
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดชีใ้ ห้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ตามระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมมาปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียน การจัด
กิจกรรมทาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการปฏิบตั กิ ารวิจยั การพัฒนาการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 เรือ่ งยาหม่องไพลลีลาสมุนไพรท้องถิน่
ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะในประเด็นต่างๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ส่ี นใจทีจ่ ะศึกษางานวิจยั ต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิ จยั ไปใช้
1.1 ครูผสู้ อนควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ให้เข้าใจทุกขัน้ ตอนก่อนนาไปใช้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูม้ ี
ประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 ในการนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมี
ส่วนร่วม ในระยะแรกนักเรียนยังไม่คุน้ เคยกับกิจกรรม และขัน้ ตอนในการเรียนต่างๆ ครูควรปฐมนิเทศ
การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้นกั เรียนเข้าใจในทุกขัน้ ตอน และให้เวลานักเรียนปรับตัว มีการเสริมแรง
กระตุน้ ให้นกั เรียนมีความกล้าในการแสดงออก
1.3 แต่ละแผนการจัดการเรียนรูท้ ุกแผน แบบฝึกหัด หรือใบงานควรมีความยากง่าย
เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ไม่ซบั ซ้อนจนเกินไป เพื่อให้นกั เรียนอ่อนสามารถประสบ
ความสาเร็จในการทาแบบฝึกหัด หรือใบงาน ทาให้เกิดความภาคภูมใิ จครูผสู้ อนต้องให้เวลากับนักเรียน
อย่างเต็มที่ ส่วนใบงานในแผนการจัดการเรียนรู้ ควรให้นกั เรียนกลับไปทาทีบ่ า้ น เพื่อให้มเี วลาพอใน
การทากิจกรรม
1.4 ผูช้ ่วยวิจยั ควรมีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ทต่ี รงกับภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ด้านสมุนไพรในการวิจยั ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สมุนไพรขณะทาการวิจยั และให้ขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็น
แนวทางในการศึกษาอันจะนาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องและเหมาะสมกับการพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพในแผนการจัดการเรียนรูต้ ่อไป
1.6 ครูผสู้ อนต้องเตรียมความพร้อมของสื่อและอุปกรณ์ในการทายาหม่องไพลลีลา
สมุนไพรท้องถิน่ ในการใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าให้นกั เรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ควรแจ้งหัวข้อทีจ่ ะจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ ต่อไปให้นกั เรียนทราบและให้
นักเรียนศึกษาหาข้อมูลเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าวมาล่วงหน้าและต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่กบั นักเรียน
อ่อนของแต่ละกลุ่มมากเป็นพิเศษ โดยให้คาปรึกษา กล่าวชมเชยเมือ่ ทาดี และกล่าวตักเตือนโดยใช้
คาพูดทีเ่ หมาะสม เพื่อให้เกิดความคุย้ เคย ซึง่ จะส่งผลให้นกั เรียนกล้าแสดงออก
2. ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วมไป
ทดลองศึกษาวิจยั ในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
2.2 ควรมีการศึกษาทีเ่ กิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจยั
ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้รว่ มกับตัวแปรอื่นๆ เช่น ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การ
พัฒนาทักษะการคิด โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม เป็ นต้น
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วิ จยั ปฏิ บตั ิ การเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ แผนผังมโนมติ
เรื่อง งานและพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 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.
จารุพร ฐิตะสาร1, ดร. สมปอง ศรีกลั ยา 2 และผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ 3
Jaruporn thitasarn¹, Dr. Sompong Srikulya² and Asst. Prof. Dr. Suratin narapirom³
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหา
ความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติดว้ ยกระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชา
วิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแผนผังมโนมติ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบ
เสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่ายาว
วิทยาคาร อาเภอบรบือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย การวิจยั ครัง้ นี้ใช้หลักการวิจยั
ปฏิบตั กิ าร จานวน 3 วงจร โดยในแต่ละวงจรปฏิบตั กิ ารจะมีการสะท้อนผลการปฏิบตั โิ ดยผูว้ จิ ยั ผูช้ ่วย
วิจยั และนักเรียนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ นวงจรปฏิบตั กิ ารต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโน
มติ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารจานวน 3
วงจร ได้แผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ จานวน 7 แผน
นักเรียนมีคะแนนทดสอบท้ายวงจรปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
2. นักเรียนทีเ่ รียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับแผนผังมโนมติ มีคะแนน
เฉลีย่ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.33 และ นักเรียนจานวน
ร้อยละ 93.33 มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีก่ าหนดไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังมโนมติ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ทัง้ โดยรวมและรายด้าน เรียงลาดับคะแนนเฉลีย่ รายด้านจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตามลาดับ
คาสาคัญ : วิจยั ปฏิบตั กิ าร, จัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู,้ แผนผังมโนมติ, งานและพลังงาน
ความร้อน, กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
1
2,3

นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุ
1499ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

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 inquirybased 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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บทนา
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปจั จุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกีย่ วข้อง
กับชีวติ ของทุกคนทัง้ ในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครือ่ งมือ
เครือ่ งใช้และผลผลิตต่างๆ ทีม่ นุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็น
ผลของความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่นื ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้คนได้
พัฒนาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเป็ นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะทีส่ าคัญในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลที่
หลากหลายและประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซง่ึ เป็ น
สังคมแห่งความรู้ (Knowledge - based society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาให้รู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ ะมีความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีทม่ี นุษย์สร้างสรรค์ขน้ึ สามารถนา
ความรูไ้ ปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ 2551 : 92)
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตราที่ 22 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้ มาตรา 24 ได้กาหนด
แนวทางให้สถานศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนทีเ่ น้นการพัฒนา
กระบวนการคิด วางแผน ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลด้วยวิธกี ารต่างๆ จากแหล่งการ
เรียนรูท้ ่ี หลากหลาย ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ มูล การแก้ปญั หา การมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกัน การ
สร้างคาอธิบายเกีย่ วกับข้อมูลทีส่ บื ค้นได้เพื่อนาไปสู่คาตอบของปญั หาหรือคาถามต่างๆ ในทีส่ ุดสร้าง
องค์ความรูไ้ ด้ ทัง้ นี้การจัดการเรียนรูด้ งั กล่าวต้องพัฒนาผูเ้ รียนทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปญั ญา (กรมวิชาการ. 2546 : 215 - 216) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงความจาเป็ นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ม ี
คุณธรรมและมีความรูอ้ ย่างเท่าทัน ให้มคี วามพร้อมทัง้ ด้านร่างกาย สติปญั ญา อารมณ์และศีลธรรม
สามารถก้าวทันความเปลีย่ นแปลงพร้อมทัง้ มีสมรรถนะ ทักษะและความรูพ้ น้ื ฐานทีจ่ าเป็ นในการ
ดารงชีวติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry – based learning) เป็นวิธกี ารสอนรูปแบบหนึ่งทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ผูเ้ รียนได้ใช้ความรูค้ วามสามารถในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง โดยกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ พยายามหาข้อสรุปจนเกิดความคิดรวบยอดในเรือ่ งทีศ่ กึ ษา มีคุณลักษณะทีพ่ งึ
ประสงค์ ครูผสู้ อนเป็ นผูส้ นับสนุน ชีแ้ นะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปญั หาทีอ่ าจเกิดขึน้ ระหว่างการเรียน
การสอน ดังนัน้ จึงเป็ นการสอนทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถนาผูเ้ รียนไปสู่เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์.
2544 : 56) ซึง่ แนวคิดนี้สอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2546 : 34 35) ทีก่ ล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการสอนทีแ่ ก้ปญั หาการสอนของครูได้อกี
รูปแบบหนึ่ง เป็นวิธที ช่ี ่วยให้ผเู้ รียนรูจ้ กั การวิเคราะห์ ไม่ใช่การท่องจาเนื้อหาโดยไม่คดิ ไตร่ตรองให้
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รอบคอบ การเรียนแบบนี้กระตุน้ ให้นกั เรียนอยากรูอ้ ยากเห็นเป็นอย่างมาก นักเรียนมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดกิจกรรม เกิดความสนุกสนานไม่จาเจอยู่แต่ในชัน้ เรียน เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้เปรียบ เทียบ
ผลงานตนเองกับคนอื่น ๆ มีการค้นพบความจริงจากอุปกรณ์การสอนมากมาย เป็นการเรียนรูท้ ม่ี ี
วัตถุประสงค์ทแ่ี น่ นอน การเรียนการสอนดาเนินไปตามวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ การเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะหาความรูเ้ ป็นการสอนเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรียนทาการสอบสวนค้นคว้าหาความรู้ดว้ ยตนเอง เพื่อฝึก
ให้นกั เรียนคิดอย่างมีเหตุผล ฝึกให้นกั เรียนคิดแก้ปญั หาด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นกั เรียนใช้ความคิดและ
สติปญั ญาของตนเองอย่างอิสระ ทาให้นกั เรียนเป็นคนช่างสังเกตมีเหตุผล นักเรียนมีความเชื่อมัน่
กล้าแสดงออกทางความคิด
การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ พัฒนามาจากทฤษฎีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียรเจต์
(Piaget. 1964 : 176 – 186) ซึง่ มี 2 ตอนคือ ขัน้ สารวจ (Exploration) และขัน้ อธิบาย (Explanation)
ต่อมาโรเบิรต์ คารีพลัสได้เพิม่ เป็น 3 ขัน้ ตอน (ขวัญใจ สุขรัมย์. 2549 : 3 – 5 ; อ้างอิงมาจาก
Renner and Marek. 1988 : 185 – 199) คือ ขัน้ สารวจ (Exploration) ขัน้ สร้างมโนทัศน์ (Concept
Introduction) และการนามโนทัศน์ไปใช้ (Concept Application) ขัน้ ตอนเหล่านี้ได้มกี ารจัดเรียงลาดับให้
มีความสอดคล้องกับทฤษฏีพฒ
ั นาการทางสติปญั ญาของเพียร์เจต์ ต่อมาได้มนี กั การศึกษาได้นาวิธกี ารนี้
มาใช้และมีการพัฒนาวิธกี ารและขัน้ ตอนในการเรียนการสอนเป็นแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4 ขัน้ ตอน
(ขวัญใจ สุขรัมย์. 2549 : 3 – 5 ; อ้างอิงมาจาก Barman. 1989 : 2531) ได้แก่ การสารวจ (Exploration)
การอธิบาย (Explanation) การขยายความรู้ (Expansion) และการประเมินผล (Evaluation) และในปี
เดียวกันได้แบ่งขัน้ ตอนการเรียนรูแ้ บบวัฏจักรการเรียนรูอ้ อกเป็น 5 ขัน้ (5Es) (กรมวิชาการ. 2546 :
219) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ สร้างความสนใจ (Engagement) ขัน้ สารวจและค้นหา
(Exploration) ขัน้ อธิบายและลงข้อสรุป (Explaintion) ขัน้ ขยายความรู้ (Elaboration) ขัน้ ประเมินผล
(Evaluation)
จากการศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการนากระบวนการสืบเสาะหาความรูไ้ ปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหา
ความรูม้ ผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทักษะทางกระบวนการวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ มีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชา
วิทยาศาสตร์ มีความสุขสนุ กสนานในการเรียน เช่น งานวิจยั ของ สาวิตรี เครือใหญ่ (2548 : 94) ซึง่ ได้
ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีเ่ รียนโดยใช้
กระบวนการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และสุพร จันทร์ประทักษ์ (2551 :
72) ซึง่ ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างชุดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง น้าและอากาศ
บนโลกสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน
พบว่า นักเรียนร้อยละ 85.74 มีผลสัมฤทธิ ์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
แผนผังมโนมติ เป็นแผนภาพทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างมโนมติอย่างมีลาดับขัน้ เพื่อจะแสดง
ให้เห็นการจัดมโนมติของวิชาใดวิชาหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของวิชานัน้ ซึง่ อาจจะมีทศิ ทางเดียวหรือ
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สอง ทิศทางหรือมากกว่า ซึง่ มีแนวคิดว่าครูควรจะสอนสิง่ ทีส่ มั พันธ์กบั ความรูท้ น่ี ักเรียนมีอยูเ่ ดิม
ความรูท้ ม่ี อี ยูเ่ ดิมนี้จะอยูใ่ นโครงสร้างของความรูซ้ ง่ึ เป็นข้อมูลทีส่ ะสมอยูใ่ นสมองและมีการจัดระบบไว้
เป็นอย่างดี มีการเชื่อมโยงระหว่างความรูเ้ ก่าและความรูใ้ หม่อย่างมีระดับชัน้ ดังนัน้ โครงสร้างของ
ความรูจ้ ะใช้เป็นแผนผังมโนมติ และบันทึกประสบการณ์ต่างๆ ทีไ่ ด้รบั การเรียนรูอ้ ย่างมีความหมายจะ
เกิดขึน้ เมือ่ ความรูใ้ หม่สมั พันธ์กบั มโนมติซง่ึ อยูใ่ นโครงสร้างของความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูใ่ นสมองซึง่ ออซูเบล
เรียกว่า กระบวนการดูดซึม แต่ถา้ ไม่ได้นาความรูใ้ หม่เข้าไปเชื่อมโยงกับความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่จะเป็ นการการ
เรียนรูแ้ บบท่องจา (Ausubel. 1986 : 15) ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการให้นกั เรียน
สร้างแผนผังมโนมติจะฝึกให้นกั เรียนเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่เข้าด้วยกัน และสามารถขยาย
ความรูต้ ่อไป สร้างความรูอ้ อกมาเป็ นรูปธรรมได้
กระบวนการทีส่ ามารถพัฒนาการเรียนได้อย่างเป็ นระบบและเชื่อถือได้ สามารถดาเนินไป
พร้อมๆ กับการเรียนการสอนปกติเป็ นวงจรต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ขอ้ ค้นพบเกีย่ วกับการแก้ไขปญั หาที่
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ คือ วิจยั ปฏิบตั กิ าร (สุวมิ ล ว่อง
วาณิช. 2544 : 24) ซึง่ วิจยั ปฏิบตั กิ ารเป็ นการวิจยั ประเภทหนึ่งซึง่ ใช้กระบวนการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นระบบ
ผูว้ จิ ยั และผูเ้ กีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิ มี 4 ขัน้ ตอน คือ ขัน้ ที่ 1 ขัน้ วางแผน (Planning) ขัน้ ที่ 2
ขัน้ การปฏิบตั ิ (Action) ขัน้ ที่ 3 ขัน้ สังเกต (Observing) ขัน้ ที่ 4 ขัน้ การสะท้อนผล (Reflecting) วงจร
การวิจยั ปฏิบตั กิ ารนี้เรียกย่อ ๆ ว่า วงจร PAOR ซึง่ การดาเนินการจะต่อเนื่องและนาไปสู่การปรับแผนสู่
วงรอบใหม่จนกว่าจะได้ขอ้ สรุปทีแ่ ก้ปญั หาได้จริง ยิง่ ไปกว่านัน้ วิจยั ปฏิบตั กิ ารยังช่วยให้ผวู้ จิ ยั ผูช้ ่วย
วิจยั และนักเรียนได้รบั ทราบถึงสภาพปญั หาของการเรียนการสอน มีโอกาสปรึกษาหารือและแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเพื่อแก้ปญั หาร่วมกันจนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี (วาสนา ประวาลพฤกษ์. 2538 : 22 - 28)
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่ามาตรฐานผูเ้ รียน มาตรฐานที่ 4 คือ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ การไตร่ตรองและมีวสิ ยั ทัศน์ของโรงเรียนส่วน
ใหญ่อยูใ่ นระดับปรับปรุง และผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 พ.ศ. 2549 ใน
มาตรฐานที่ 4 ของโรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารก็อยูใ่ นระดับปรับปรุงเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 1.87ในขณะ
ทีม่ าตรฐานด้านอื่นจะอยูใ่ นระดับดี (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. 2549)
ประกอบกับผลการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ ์ทีค่ ่อนข้างต่ า
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติมาใช้ในการสร้าง
และพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อพัฒนาความรูแ้ ละผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู ขึน้
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติดว้ ย
กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ ให้ม ี
จานวนนักเรียนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตัง้ แต่รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ
สมมติ ฐานการวิ จยั
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีเ่ รียนโดยกระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70
ขอบเขตของงานวิ จยั
1. ประชากร เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร อาเภอบรบือ
สานัก งานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 จานวน 2
ห้องเรียนได้แก่ ห้อง 1/1 จานวน 30 คน ห้อง 1/2 จานวน 34 คน รวมทัง้ สิน้ 64 คน ซึง่ มีการจัด
นักเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
อาเภอบรบือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ทีก่ าลังศึกษาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก
3. ตัวแปรในการวิ จยั
3.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ
3.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
4. เนื้ อหา เนื้อหาทีใ่ ช้ในการสอนครัง้ นี้ คือ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ รายวิชาวิทยาศาสตร์
ว 21101 เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ระยะเวลา ดาเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 14 ชัวโมง
่
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1. ได้แผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ ทีม่ ี
คุณภาพสามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
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2. เป็นแนวทางสาหรับครูในการนาไปใช้จดั กิจกรรมการเรียนรูใ้ นกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
3. โรงเรียนมีแนวทางเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนากระบวนการสอนทางด้านอื่นต่อไป
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและ
พลังงานความร้อน สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ซึง่ มีลาดับ
ขัน้ ตอนในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร อาเภอบรบือ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2554 จานวน 2
ห้องเรียนได้แก่ ห้อง 1/1 จานวน 30 คน ห้อง 1/2 จานวน 34 คน รวมทัง้ สิน้ 64 คน ซึง่ มีการจัด
นักเรียนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
อาเภอบรบือ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคาม ทีก่ าลังศึกษาภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 30 คน ซึง่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
3.1 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการทดลองปฏิบตั ิ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ จานวน 7 แผน
3.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงาน
ความร้อน
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซึง่ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ซึง่ ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารตามวงจรปฏิบตั ทิ ม่ี ี
อยู่ 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. ขัน้ วางแผน (Plan)
2. ขัน้ ปฏิบตั ิ (Act)
3. ขัน้ สังเกตการณ์ (Observe)
4. ขัน้ สะท้อนการปฏิบตั ิ (Reflect)
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างดาเนินการปฏิบตั กิ ารวิจยั
และหลังจากสิน้ สุดการปฏิบตั กิ ารวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดงั นี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสอบหลังเรียน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนนามาหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ร้อยละของ
คะแนนทีผ่ ่านเกณฑ์ และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t-test แบบ Dependent – sample โดยใช้
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป
2. ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนใช้แบบสืบเสาะหาความรู้
ร่วมกับแผนผังมโนมติ นามาหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. สถิตพิ น้ื ฐาน
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการหาคุณภาพของเครือ่ งมือ
2.1 หาความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2.2 หาค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายข้อ
2.3 การหาค่าอานาจจาแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหาได้จาก
ความแตกต่างระหว่างสัดส่วนของกลุ่มสูงทีต่ อบถูกกับกลุ่มต่าทีต่ อบถูก
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้วเิ คราะห์หาคุณภาพและสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
วัดผลสัมฤทธิ ์ โดยใช้สตู รวิธขี องคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson Methods : KR20)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐาน
3.1 การทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ t-test
(Dependent Samples)
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรือ่ ง วิจยั ปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังมโนมติ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโน
มติ รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารจานวน 3
วงจร ได้แผนการจัดการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ จานวน 7 แผน
นักเรียนมีคะแนนทดสอบท้ายวงจรปฏิบตั กิ ารทัง้ 3 วงจรผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนด
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2. นักเรียนทีเ่ รียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับแผนผังมโนมติ มีคะแนน
เฉลีย่ จากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.33 และ นักเรียนจานวน
ร้อยละ 93.33 มีคะแนนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ทีก่ าหนดไว้
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูท้ ใ่ี ช้กระบวนการสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังมโนมติ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด ทัง้ โดยรวมและรายด้าน เรียงลาดับคะแนนเฉลีย่ รายด้านจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้าน
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ตามลาดับ
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง วิจยั ปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังมโนมติ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 สามารถนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ เรือ่ ง งานและพลังงาน
ความร้อน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ าร
ผลการวิจยั พบว่า มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเฉลีย่ ร้อยละ 79.33 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ ร้อยละ
70 ซึง่ มีสาเหตุดงั ต่อไปนี้
1.1 พัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนสืบค้นความรูด้ ว้ ยตนเองอย่างเป็นลาดับขัน้ ตอน ซึง่ ความรูท้ ค่ี น้ พบด้วยตนเองจะมี
ความคงทนมากกว่าความรูท้ ไ่ี ด้ดว้ ยวิธอี ่นื ๆ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุนิตย์ ขอนสัก (2551 : 73) ทีศ่ กึ ษาผลการเรียนรู้ การพัฒนาความสามารถใน
การแก้ปญั หาและผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งเสียง สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 5 โดยการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ ตอน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนร้อยละ 93.34 มีความสามารถในการแก้ปญั หาผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 ขึน้ ไป และนักเรียนร้อย
ละ 93.34 คะแนนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 70 ขึน้ ไป ทานองเดียวกับงานวิจยั
ของสหพร บุญสุข (2551 : 77) ทีศ่ กึ ษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
เรือ่ ง ทรัพยากรในท้องถิน่ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5
ขัน้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ มีผสู้ อบผ่าน
เกณฑ์รอ้ ยละ 70 ของคะแนนเต็ม จานวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 82.61 ของนักเรียนทัง้ หมด ซึง่ ผ่าน
เกณฑ์ทก่ี าหนด และนักเรียนร้อยละ 78.26 ของนักเรียนทัง้ หมดมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และสอดคล้องกับแคมป์เบลล์
(Campbell. 2006 : 217) ทีไ่ ด้ศกึ ษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ปู แบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ ทีม่ ตี ่อ
ความคิดรวบยอดของนักเรียนทีเ่ รียน เรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับเกรด 5
กับความเข้าใจเรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่ โดยจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหรือวัฎจักรการเรียนรู้ 5
ขัน้ มีการทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจเกีย่ วกับความคิดรวบยอด เรือ่ ง แรงและการเคลื่อนที่
ใช้เวลาในการทดลอง 14 สัปดาห์ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ คือแบบทดสอบหลังเรียน ใบงาน การทากิจกรรม
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นักเรียนเข้าใจด้วยตนเองเป็ นพืน้ ฐาน มีการเก็บภาพ การสัมภาษณ์สาหรับเก็บข้อมูลในการสรุปผล โดย
การวาดภาพผังมโนทัศน์ ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้รปู แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขัน้ มี
ความรูค้ วามเข้าใจ เรือ่ งแรงและการเคลื่อนทีเ่ พิม่ ขึน้
1.2 พัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนผังมโนมติเป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริม
ให้ ผูเ้ รียนได้สร้างความรูอ้ อกมาเป็ นรูปธรรม เชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่ได้ และช่วยเพิม่ ความ
เข้าใจให้แก่นกั เรียนมากขึน้ สอดคล้องกับ เอือ้ มพร สร้างตนเอง (2551 : 107) ทีศ่ กึ ษาผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของกลุ่มทีเ่ รียนด้วยวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบกับการเขียนแผนผังมโนมติกบั การจัดการเรียนรูต้ ามปกติ โดยกลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร อาเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดจานวน 67 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองที่ 1 จัดการเรียนรูแ้ บบกระบวน
การทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับการเขียนแผนผังมโนมติ และกลุ่มทดลองที่ 2 จัดการเรียนรูแ้ บบปกติ
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของทัง้ สองกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 โดยวิธกี ารจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติสงู กว่า
การจัดการเรียนรูต้ ามปกติ
1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ ารทีผ่ ่านขัน้ ตอนการสร้างอย่างเป็ น
ระบบโดยมีการวิเคราะห์สภาพปญั หาก่อน แล้วนาปญั หาทีไ่ ด้มาพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากนัน้
ในการเรียนแต่ละวงรอบ ผูว้ จิ ยั ได้นาข้อมูลสะท้อนกลับจากตัวผูเ้ รียนมาวิเคราะห์สภาพปญั หาและหา
แนวทาง แก้ไข เพื่อปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมมากขึน้ ในวงรอบต่อไป ตลอดจน
นาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือก่อนลงมือปฏิบตั ิ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับแมนชัย สมนึก (2551 : 174) ศึกษาผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนในวิชาเคมี เรือ่ ง โมล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครพนม เขต 1 ตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร กลุ่มเป้าหมายคือ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุ กูล ผลการวิจยั พบว่า ผลการวิเคราะห์สภาพ
ปญั หาพบว่า ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ไ่ี ม่หลากหลาย ไม่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอย่างจริงจัง ขาด
การเสริมแรง นักเรียนไม่ช่วยเหลือกัน ขาดความรับผิดชอบ วิธแี ก้ปญั หาคือ ควรมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท้ ม่ี ี สื่อ การวัดผลประเมินผลทีห่ ลากหลาย ส่งเสริมกระบวนการกลุ่มให้นกั เรียนคิดและแก้ปญั หา
ร่วมกัน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรือ่ ง โมล นักเรียนผ่านเกณฑ์จานวน 41 คน จากจานวนนักเรียน 43
คน คิดเป็นร้อยละ 95.35 ระดับผลสัมฤทธิ ์สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดคือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
2. การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับ
แผนผังมโนมติ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ าร พบว่า มีค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 79.33 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ ร้อยละ 70 และมีนกั เรียนผ่านเกณฑ์ 28 คน จากจานวน
นักเรียนทัง้ หมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด คือ ร้อยละ 70 แต่ยงั มีนกั เรียน
อีก 2 คนคิดเป็ นร้อยละ 6.67 ทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์ ซึง่ มีสาเหตุคอื นักเรียนทัง้ สองมีทกั ษะทางการเรียนทีย่ งั
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อ่อน ทัง้ ด้านการสื่อสารและการคิดวิเคราะห์ทาให้นกั เรียนไม่ค่อยมีความเอาใจใส่ก ับการเรียนเท่าใดนัก
สังเกตจากการทาใบงานจะลอกเพื่อนหรือเขียนไม่สมบูรณ์เท่าใดนัก ซึง่ ผูว้ จิ ยั แก้ปญั หาด้วยการเสริมแรง
ด้วยวาจามากเป็ นพิเศษและพยายามให้ความใส่ใจแก่นกั เรียนสองคนนี้ และพยายามให้คาถามหรือ
โจทย์ทง่ี า่ ยกว่าเพื่อนๆ
3. การหาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกระบวนการสืบเสาะหา
ความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติ โดยใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ าร พบว่า มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของยุพเยาว์ เมธยะกุล (2547 : 94) ทีพ่ ฒ
ั นาแผนการจัดการ
เรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรือ่ งหินและการเปลีย่ นแปลง ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดย
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
รูอ้ ยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากัน 2.61 ทัง้ นี้เนื่องจากในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ วู้ จิ ยั และผูเ้ รียนจะ
ได้ใกล้ชดิ กันอยูเ่ สมอจากการทากิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อหาข้อมูลสะท้อนกลับแล้วนามาปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูต่ ลอดเวลาทาให้เกิดความสนิทสนมกัน มีความเป็นกันเองระหว่างครูและ
นักเรียน ในการวัดผลประเมินผล ครูมกี ารตรวจและเฉลยใบงานและแบบทดสอบทันที ทาให้ผเู้ รียนรูผ้ ล
การทางาน ทาให้เกิดความตื่นเต้นและตื่นตัวในการทางานอยูเ่ สมอ ด้านสาระการเรียนรู้ นักเรียนสะท้อน
ว่า เป็นเนื้อหาทีใ่ กล้ตวั นักเรียน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ จริงได้จงึ เกิดการเรียนรูอ้ ย่างเข้าใจ
และเกิดความสนุกสาน ด้านกิจกรรมการเรียนรูผ้ เู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ใิ นกิจกรรมการทดลองซึง่ มีอยู่
หลายกิจกรรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบตั เิ องทาให้เกิดความสนุกสนานพร้อมกับเกิดความรูค้ วามเข้าใจจาก
การสืบค้นความรูด้ ว้ ยตนเองตามรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ อีกทัง้ ได้สร้างแผนผังมโนมติทช่ี ่วยให้
นักเรียนเกิดความเข้าใจมากขึน้ ด้านสื่อและแหล่งการเรียนรูน้ กั เรียนได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ี
หลากหลายแต่ยงั มีแหล่งการเรียนรูน้ ้อยเพราะด้วยเวลาทีจ่ ากัดทาให้ไม่มเี วลาเพียงพอกับการใช้แหล่ง
เรียนรูน้ อกห้องเรียน
จากทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ่วมกับ
แผนผังมโนมติ เรือ่ ง งานและพลังงานความร้อน กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้วจิ ยั ปฏิบตั กิ าร เป็นการสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าหาความรูแ้ ละลงมือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง สร้างความรูเ้ ป็ นรูปธรรมและเชื่อมโยงกันได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์สงู ขึน้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการวิจยั
1.1 ควรมีการแจ้งคะแนนอย่างเปิดเผยตลอดการทากิจกรรม เพื่อให้นกั เรียนรูส้ กึ ว่า ครูม ี
ความเทีย่ งธรรมและยุตธิ รรมในการให้คะแนน
1.2 เนื้อหา ทีน่ ามาใช้จดั กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นเนื้อหาทีน่ ่ าสนใจ สามารถนาไป
ปรับและประยุกต์ใช้กบั เหตุการณ์ในชีวติ ประจาวัน ส่งเสริมให้โอกาสนักเรียนได้แสดงออกอย่างเต็มที่
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1.3 ผูว้ จิ ยั ต้องปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา โดยคานึงถึงความสามารถของผูเ้ รียน
สภาพปญั หาทีจ่ ะเกิดขึน้ แล้วปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรต่อไปให้มปี ระสิทธิภาพ
และทันเวลามากยิง่ ขึน้
1.4 ควรมีการจัดกลุ่มนักเรียนทีค่ านึงถึงความเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม เพื่อให้สมาชิกทุก
คนได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการทางานของกลุ่มให้สาเร็จ
1.5 ควรพัฒนาและให้ความสนใจนักเรียนทีย่ งั ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นพิเศษ โดยอาจจะจัดสอนซ่อม
เสริมหรือให้ใบงานทีม่ คี าถามทีง่ ่ายกว่าเพื่อนๆ
1.6 ครูควรกระตุน้ ให้นกั เรียนกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นออกมาแม้ว่าจะเป็ นความ
คิดเห็นทีแ่ ตกต่างกัน หรือไม่ถูกต้องก็ตาม เพื่อนาไปสู่การอภิปรายและการสรุปทีถ่ ูกต้อง
2. ข้อเสนอแนะทัวไป
่
2.1 ผูบ้ ริหารและผูท้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องควรส่งเสริมให้ครูได้นาวิจยั ปฏิบตั กิ ารมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างจริงจัง และมีการนิเทศติดตามตามสภาพจริง เพราะวิจยั ปฏิบตั กิ ารเป็ นการแก้ปญั หา
อย่างตรงจุด ตลอดจนให้การเสริมแรงแก่ครูทท่ี าวิจยั ปฏิบตั กิ ารอย่างจริงจัง
2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ างแผนการเรียนรู้ ควรยืดหยุน่ เวลาในการทากิจกรรม ไม่ควร
เคร่งครัดมากเกินไป ควรคานึงถึงความเข้าใจของผูเ้ รียนเป็นหลัก
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรนาการจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติไปทดลองใช้กบั วิชา
อื่น เพื่อฝึกให้นกั เรียนค้นคว้าหาความรูแ้ ละหาคาตอบด้วยตนเองอย่างเป็ นระบบและมีขนั ้ ตอน ส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีด่ ขี น้ึ
3.2 ควรนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูร้ ว่ มกับแผนผังมโนมติโดยใช้วจิ ยั
ปฏิบตั กิ ารไปใช้ในระดับชัน้ ประถมศึกษาหรือระดับอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบศึกษาผลการวิจยั ว่าเหมือน
หรือต่างกันหรือไม่อย่างไร
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การพัฒนากล้ามเนื้ อเล็กโดยการจัดประสบการณ์ด้วยชุดฝึ กศิ ลปะประดิ ษฐ์
ของนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองป้ าน
PRESCHOOL CHILDREN’S FINE MOTOR DEVELOPMENT THROUGH PROVISION OF
EXPERIENCES BY USING INVENTION
ART PRACTICE
วิไลพร อันพามา1 ทัศนีย์ นาคุณทรง2 ภูษติ บุญทองเถิง3
Vilaiporn Anpama,1 Tassanee Nakoonsong,2 Poosit Boontongtherng3
Vilai_a@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชัน้
อนุบาลปีท่ี 2 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการ
วิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน ตาบลหนองคู อาเภอนาดูน สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 14 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ จานวน 20 แผน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก จานวน 20 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
จานวน 10 ข้อ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่า t - test แบบกลุ่มไม่อสิ ระ (Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า 1) แผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความ
สามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 97.34 / 94.64
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
โรงเรียนบ้านหนองป้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดประสบการณ์
มีคะแนนเฉลีย่ 10.57 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.55 หลังการจัดประสบการณ์มคี ะแนนเฉลีย่ 18.93
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.83 ซึง่ นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และ 3) นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้าน
1
2
3

นิสติ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ค.อ.ด. (วิจยั และพัฒนาหลักสูตร) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน) อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หนองหนองป้าน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับ
ชอบมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.65 และค่า S.D. = 0.55
คาสาคัญ : 1. การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก 2. การจัดประสบการณ์ 3. ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
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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บทนา
เด็ก เป็นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณค่าและมีความสาคัญเนื่องจากจะเจริญเติบโตเป็นกาลังแรงงาน
และสมองของชาติ เป็ นรากฐานทีส่ าคัญในการพัฒนาประเทศทุก ๆ ด้านให้รดุ หน้า เด็กปฐมวัย คือ เด็ก
ทีม่ อี ายุระหว่างแรกเกิดถึง 6 ปี ซึง่ การจัดการศึกษา สาหรับเด็กในระดับนี้ เป็นการจัดในลักษณะการ
อบรมเลีย้ งดูและเป็นการให้การศึกษาในทุก ๆ ด้าน ซึง่ ประกอบด้วยด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปญั ญา หากเด็กได้รบั การดูแลเอาใจใส่อย่างเหมาะสม เด็กในความดูแลของ
ผูใ้ หญ่กจ็ ะรักษาชาติบา้ นเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิง่ ขึน้ ดังนัน้ ผูท้ ถ่ี อื ว่ามีบทบาทสาคัญสาหรับพัฒนาเด็ก
ให้มคี ุณภาพ จึงไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ผูป้ กครองเพียงส่วนเดียว แต่รวมถึงทุกส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
ต้องร่วมมือกันและให้ความสาคัญกับการพัฒนาเด็กให้ครบทุกด้าน การพัฒนาด้านต่าง ๆ มิได้เกิดขึน้
เองตามธรรมชาติ แต่ขน้ึ อยู่กบั การจัดกิจกรรมตามสภาวะความพร้อมของเด็ก ดังนัน้ การจัด
ประสบการณ์ทต่ี อบสนองต่อความต้องการตามธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กในช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม
จะทาให้ได้รบั การพัฒนาทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพทีด่ ี เป็นการสร้างรากฐานของชีวติ เพื่อก้าวไปสู่
ความเป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 3)
ปจั จุบนั พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยปรากฏในรูปของความสามารถของอวัยวะต่าง ๆ
ชัดเจนขึน้ ความสามารถในการทางานของกล้ามเนื้อต่าง ๆ ดีขน้ึ การทางานกล้ามเนื้อใหญ่ในการ
บังคับการเคลื่อนไหวของร่างกาย การเดิน การวิง่ การกระโดด การเตะลูกบอล ฯลฯ และการทางาน
ของกล้ามเนื้อเล็กทีป่ ระสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การวาดภาพ การตัดกระดาษ การลากเส้น
การร้อยลูกปดั ฯลฯ หากการพัฒนากล้ามเนื้อไม่ดี จะเป็ นผลทาให้กจิ กิจกรรมต่าง ๆ ได้ไม่ดี เช่น ขีดเส้น
ตามรอยประไม่ได้ การทากิจกรรมศิลปะจะทาได้ไม่ดี และจะส่งผลต่อไปกระทบกับสิง่ อื่นอีกหลายอย่าง
เช่น การรูดซิป ติดกระดุม สวมกางเกง ใส่ถุงเท้า การใช้ชอ้ น การแปรงฟนั ฯลฯ หากมีการพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กไม่ดจี ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมในการเรียน และช่วยเหลือตนเองในชีวติ
ประจาวันอย่างมาก ดังนัน้ ความพร้อมในตัวผูเ้ รียน วุฒภิ าวะของผูเ้ รียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของผูเ้ รียน จึงเป็ นสิง่ สาคัญทีค่ วรคานึงถึงในการจัดกิจกรรมให้กบั เด็ก
แนวคิดดังกล่าวทาให้สานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 21) ตระหนักถึงการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก และมีความเห็นว่า การจัดกิจกรรมศิลปะ
ให้กบั เด็ก นอกจากเพื่อฝึกทักษะแล้วยังเป็นพืน้ ฐานในการพัฒนาการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น การช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือผูอ้ ่นื สร้างความเชื่อมันในตนเอง
่
รูจ้ กั การช่วยเหลือซึง่ กันและกัน แสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน หรือรูจ้ กั การรอคอย สอดคล้องกับแนวคิดของ เพ็ญทิพา อ่วมมณี
(2547 : 38) ได้กล่าวว่าการทีใ่ ห้เด็กได้มโี อกาสเลือกทากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง
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ได้ลงมือกระทากับสื่อ วัสดุ และได้มโี อกาสทางานร่วมกับเพื่อนและครู มีโอกาสพูดเกีย่ วกับงานหรือ
กิจกรรมทีไ่ ด้ปฏิบตั ิ จะช่วยพัฒนาให้เด็กแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง และได้รบั การพัฒนา
ศักยภาพของแต่ละบุคคล
กิจกรรมศิลปะเป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้แสดงความสามารถและความรูส้ กึ นึกคิดของ
ตนออกมาในรูปของภาพหรือสิง่ ของทีเ่ ด็กสามารถแลเห็นได้ เด็กใช้ศลิ ปะเพื่อเป็นสื่ออธิบายสิง่ ทีเ่ ขาทา
เห็น รูส้ กึ และคิดออกมาเป็ นผลงาน การจัดประสบการณ์ทางศิลปะให้แก่เด็กช่วยให้เด็กมีโอกาส
ค้นคว้า ทดลองและสื่อสารความคิด ความรูส้ กึ ของตนให้ผอู้ ่นื และโลกทีอ่ ยูร่ อบตัวเขาเข้าใจได้
นอกจากนัน้ ยังได้มโี อกาสพัฒนาความสามารถในการคิดและการใช้จติ นาการ การสังเกตและเพิม่ พูน
การรับรูท้ ม่ี ตี ่อตนเองและผูอ้ ่นื และพัฒนาความเชื่อมันเกี
่ ย่ วกับตนเองในการเลือกใช้วสั ดุต่าง ๆ ส่งเสริม
ให้เด็กได้พฒ
ั นากล้ามเนื้อมือ ประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา เกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับ
รูปร่าง สี และมีโอกาสพัฒนาทักษะพืน้ ฐานด้านการอ่าน พัฒนาทักษะทางสังคมจากการแบ่งปนั
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ แบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการดูแลทาความสะอาดอุปกรณ์เหล่านัน้ เยาวพา เดชะคุปต์
(2542 : 107)
การประดิษฐ์เป็นการสร้างสรรค์งานต่าง ๆ ได้อย่างเสรี เช่น การฉีก ตัด พับ ร้อย จีบ ม้วน
เจาะ ขยา ปะ ฯลฯ กิจกรรมศิลปะสองมิตหิ ลายชนิดประดิษฐ์ขน้ึ จากกระดาษทัง้ สิน้ เช่นโมบายล์ หุ่น
ั้
หน้ากาก ภาพปะติด ปนกระดาษ
(Paper mache) ของใช้ และของประดับต่าง ๆ เป็นต้น การเลือก
กระดาษมาใช้ในงานศิลปะนัน้ ขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ และกิจกรรม แต่ละประเภท บางประเภทใช้
กระดาษได้ทุกชนิด แต่บางประเภทก็ตอ้ งการลักษณะเฉพาะของกระดาษ เช่น ต้องใช้ชนิดหนาหรือสีสด
ๆ เป็นต้น กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เป็ นเรือ่ งของการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็ นการปลูกปา่ รักษา
ความสะอาด ประหยัดน้ า ขจัดมลพิษ และอื่น ๆ ล้วนมีความสาคัญทีโ่ ยงใยถึงกันและจาเป็นต้องให้
ความสาคัญ ด้วยการปลูกฝงั ให้เป็ นอุปนิสยั ของคนรุน่ ใหม่และเด็กเล็ก ๆ ด้วย แม้การนาเอาวัสดุเหลือ
ใช้ในบ้านมาประยุกต์ใช้ใหม่ ก็เป็นอุปนิสยั ของคนรุน่ ใหม่และเด็กเล็ก ๆ ด้วยแม้การนาเอาวัสดุเหลือใช้
แล้วนามาประยุกต์ใช้ใหม่กเ็ ป็นการช่วยอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมเช่นเดียวกัน เพราะวัสดุธรรมชาติและเหลือ
ใช้ในบ้านเรามีมากมาย ถ้าไม่ได้เก็บเอามาใช้ใหม่กค็ งจะขว้างทิง้ ไปโดยเปล่าประโยชน์ สิรพิ รรณ ตันติ
รัตน์ไพศาล (2545 : 92) เด็กปฐมวัยจาเป็นต้องได้รบั การพัฒนาความแข็งแรงและความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็ก กิจกรรมการฉีก ติด ปะ พับ บิด จีบ ม้วน เจาะ ขยาเป็ นอีกกิจกรรมทีช่ ่วยพัฒนา
กล้ามเนื้อเล็ก
จากการสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2
ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านหนองป้าน ตาบลหนองคู อาเภอนาดูน สานักงาน เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
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ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า เด็กส่วนใหญ่ขาดทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็กเป็นจานวนมาก
คือ การขีดเขีย่ การหยิบจับ การวาดภาพ การลากเส้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลากเส้นต่อจุด หรือการ
ลากเส้นตามรอยประ วาดเส้นตามแบบทีก่ าหนดให้ ทักษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กอยูใ่ นเกณฑ์
ต่า ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้กบั เด็กปฐมวัยนัน้ ต้องอาศัยสื่อหรือกิจกรรมทีม่ ี
ความหลากหลาย แต่การจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั ยังยึดรูปแบบเดิม กล่าวคือ สื่อมีจานวนจากัด
และทีม่ อี ยู่ขาดความหลากหลาย การจัดกิจกรรมไม่เร้าความสนใจเท่าที่ควร ขาดการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัยทีช่ ดั เจน ทาให้เด็กเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกปฏิบตั กิ จิ กรรมแบบเดิม ๆ จึงทา
ให้ทกั ษะและความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กเป็นไปอย่างช้า และอยูใ่ นเกณฑ์ทค่ี ่อนข้างต่า
ซึง่ การทีจ่ ะช่วยแก้ปญั หาต่าง ๆ ของเด็กนัน้ ควรมีการพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กให้มคี วามแข็งแรงอันจะนาไปสู่การช่วยเหลือตนเองได้ซง่ึ มีหลากหลายเทคนิค ได้แก่ ให้
เด็ก ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง กิจกรรมเกม
การศึกษาซึง่ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้รบั การพัฒนาความสามารถ ในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็ก
ได้ดยี งิ่ ขึน้
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ ซึง่ เป็ นกิจกรรมที่
น่าสนใจทีจ่ ะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเล็กของเด็กได้ดี ทัง้ นี้เนื่องจากกิจกรรมด้านศิลปะประดิษฐ์ช่วยให้เด็ก
มีความเป็นอิสระ มีความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกับ
ผูอ้ ่นื ดังนัน้ เพื่อช่วยให้เด็กได้พฒ
ั นาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและปฏิบตั กิ จิ กรรมอย่างมี
ความสุข ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะใช้รปู แบบการจัดกิจกรรมด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ในการจัดประสบการณ์
อีกทัง้ เป็นแนวทางในการกระตุน้ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก
แก่เด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ก่อนและ
หลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึก
ศิลปะประดิษฐ์สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน ตาบลหนองคู อาเภอนาดูน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
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กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนระดับชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านหนองป้าน ตาบลหนองคู อาเภอนาดูน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 จานวน 14 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ทาการทดสอบเด็กก่อนการทดลอง (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กจานวน 20 ข้อ
2. จัดประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ตามแผนการจัดประสบการณ์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้
โดยดาเนินการสอนด้วยตนเอง ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 กิจกรรม ๆ ละ 5
ชิน้ งาน รวมทัง้ สิน้ 20 ชิน้ งาน จานวน 20 วัน ไม่รวมเวลาทดสอบก่อนและหลังเรียน
3. ในขณะจัดกิจกรรมผูว้ จิ ยั สังเกตพฤติกรรมในการใช้กล้ามเนื้อเล็กระหว่างเรียนด้วยแบบ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน เป็นลักษณะตารางบันทึกพฤติกรรมขณะปฏิบตั งิ านของนักเรียนใช้ประกอบ
แผนการจัดกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมย่อยและเมือ่ สิน้ สุดกิจกรรมในหนึ่งสัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ทาการประเมินผล
งานนักเรียนด้วยแบบประเมินผลงานนักเรียนจนครบ 4 สัปดาห์หรือ 4 กิจกรรม
4. เมือ่ ดาเนินการทดลองครบ 4 สัปดาห์ ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบ ทีใ่ ช้ก่อนการทดลอง
5. เมือ่ สิน้ สุดการทดลอง ประเมินความพึงพอใจเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้าน
หนองป้าน ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
6. นาข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์โดยวิธกี ารทางสถิตติ ่อไป
กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากสิน้ สุดการทดลอง โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติ t-test แบบ dependent sample เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากการทา
แบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้
จากแบบประเมินผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ ตี ่อเรียนด้วยชุดฝึกศิลปะ
ประดิษฐ์
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การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์สาหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนกับหลังการจัด
ประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ โดยใช้ t – test (Dependent Samples)
3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองป้านทีม่ ตี ่อ
การจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบค่า t - test แบบกลุ่มไม่อสิ ระ (Dependent Samples)
ผลการวิ จยั
1. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์ดว้ ยแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์
เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 มีคะแนนการประเมิน
พฤติกรรมขณะปฏิบตั กิ จิ กรรมระหว่างเรียน เฉลีย่ 175.21 คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 97.34 ซึง่ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ และ คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบตั ิ
กิจกรรมระหว่างเรียน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 175.21 จากคะแนนเต็ม 180 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 97.34
และคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 18.93 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
94.64 นันคื
่ อประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ของแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะ
ประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ
97.34 / 94.64 แสดงให้เห็นว่า แผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์
80/80
2. คะแนนหลังเรี ยนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุ ดฝึ กศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กสู งขึ้นจากเดิม 15.43 เป็ น 18.64 คะแนนสู งขึ้น 3.21 คะแนน และคะแนนความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดประสบการณ์ดว้ ยแผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึ กศิลปะประดิษฐ์เพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรี ยนชั้นอนุบาลปี ที่ 2 สู งกว่าก่อนจัดประสบการณ์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t เท่ากับ 20.18
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจภาพรวมอยูใ่ นระดับ ชอบมาก ( X = 2.65) ค่า S.D. = 0.55
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสู งสุ ด มี 1 ข้อ ได้แก่ งานศิลปะช่วยทาให้กล้ามเนื้อมือ
แข็งแรง ( X = 2.88) รองลงมา ได้แก่ กิจกรรมศิลปะ ทาให้นกั เรี ยนมีเพื่อนมากขึ้น ( X = 2.82) และคะแนน
เฉลี่ยน้อยที่สุด คือ สื่ อที่ใช้ในการเรี ยน ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจการเรี ยน ( X = 2.41)
สรุปผล
1. แผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 97.34/94.64 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
80/80 สังเกตได้จาก นักเรียนสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโยงเส้นจับคู่ภาพ ระบายสีภาพ เขียนตาม
รอยประ ลากเส้นต่อจุด วาดรูปวงกลม สีเ่ หลีย่ ม และสามเหลีย่ มได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และสวยงาม
2. คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้าน
หนองป้าน พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กก่อนการจัดประสบการณ์มคี ะแนน
เฉลีย่ 10.57 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.55 หลังการจัดประสบการณ์มคี ะแนนเฉลีย่ 18.93 ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.83 ซึง่ นักเรียนมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการจัดประสบการณ์
สูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการ
จัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสาหรับ
นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับ ชอบมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.65 และค่า S.D. = 0.55
อภิ ปรายผล
1. แผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้าม
เนื้อเล็กสาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ให้มปี ระสิทธิภาพเท่ากับ 97.34 / 94.64ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
80/80 ทัง้ นี้เนื่องจาก การจัดกิจกรรมด้วยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กได้ใช้ความสามารถใน
การใช้กล้ามเนื้อเล็กของตนเอง สอดคล้องกับ เบญจมาศ วิไล (2544 : 89) ได้ศกึ ษาการส่งเสริม
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการประเมินสภาพ
ของจริง พบว่า เป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้มอื และนิ้วมือในการปฏิบตั กิ รรมศิลปะสร้างสรรค์
โดยมีการประเมินควบคู่ไปขณะทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยการถามตอบ พบปะพูดคุย การเขียนบันทึก
เหตุการณ์ สังเกตพฤติกรรมและการตรวจผลงาน ซึง่ จะทาให้สามารถประเมินเด็กได้ ตามสภาพ
ความสามารถทีแ่ ท้จริง ของเด็กซึง่ ผลการประเมิน สามารถนาข้อมูลไปวางแผน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
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กล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัย โดยทีค่ รูจดั กิจกรรมให้มกี ารใช้ส่อื ของจริง การจัดกิจกรรมศิลปะ
ประดิษฐ์เป็นการจัดกิจกรรมแบบเล่นปนเรียนโดยมีครูช่วยกากับดูแล เพราะงานประดิษฐ์บางอย่าง
สามารถนาไปเล่นกับเพื่อน ๆ ได้ เปิดโอกาสให้นกั เรียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้ ได้แสดงความคิดเห็น
ตลอดจนสรุปสาระสาคัญทีเ่ รียนรู้ ซึง่ การสรุปความรู้ อาจใช้การถามให้เด็กทบทวนความรูค้ วามเข้าใจ
จากผลงานศิลปะของตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับ สุวรรณ เปี่ยมไธสง (2551 : 69 - 70) ได้ศกึ ษาความ
สามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและการคิดของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โดการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูต้ ามแนวคิดของมอนเตสเชอรี่ พบว่า การจัดประสบการณ์ทใ่ี ห้เด็กได้เรียนรูผ้ ่านการเล่นอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผน โดยผ่านการสัมผัสเป็นการฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา การเล่นแต่ละ
กิจกรรมจะช่วยให้กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง สามารถหยิบจับสิง่ ของต่าง ๆ ได้อย่างมันคง
่ เป็นการส่งเสริม
การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง ตาและมือประสานสัมพันธ์กนั ดังนัน้ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กมีอสิ ระในการใช้ความคิดจินตนาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานภายใต้บรรยากาศ
ของความรักความอบอุ่นและเป็นกันเอง มีการยอมรับการเป็ นผูน้ าผูต้ ามทีด่ รี ะหว่างเพื่อน ๆ สอดคล้อง
กับ อุไรรัตน์ แข็งขัน (2552 : 67) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและพฤติกรรม
ทางสังคมของนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กและ
พฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม
หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตาม
สมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ แสดงให้เห็นว่า การใช้กจิ กรรมศิลปะสร้างสรรค์แบบกลุ่ม มีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อเล็กและพฤติกรรมทางสังคมสูงขึน้ กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ยงั ส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อมัน่
ในตนเองยัง เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ส่งผลให้เกิดความคิดรวบยอด เรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่างมี
ระเบียบแบบแผน แก้ไขปญั หาเฉพาะหน้าได้ รูจ้ กั นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า การจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ ช่วยส่งเสริมให้นกั เรียนมี
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กโยงเส้นจับคู่ภาพ ระบายสีภาพ เขียนตาม รอยประ ลากเส้นต่อจุด
วาดรูปวงกลม สีเ่ หลีย่ ม และสามเหลีย่ มได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และสวยงาม ดังจะเห็นได้จากคะแนน
ความสามารถของนักเรียนโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 97.34
2. เมือ่ เปรียบเทียบด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียน
บ้านหนองป้าน หลังการจัดประสบการณ์ พบว่า พัฒนาการด้านความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
ของนักเรียนหลังจัดประสบการณ์สงู กว่าก่อนจัดประสบการณ์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
เพราะการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์ เป็ นการจัดกิจกรรมด้านศิลปะประดิษฐ์ท่ี
หลากหลาย นักเรียนได้แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั เพื่อน ได้พดู ได้แสดงความคิดเห็น ทาให้เด็กได้รบั ความ
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สนุกสนานเพลิดเพลิน มีอสิ ระในการทางาน ได้ช่นื ชมผลงานศิลปะของตนเองและผลงานของเพื่อน ๆ
ในห้องเรียน เกิดความภาคภูมใิ จและมันใจในตนเอง
่
ส่งผลให้พฒ
ั นาการในการใช้กล้ามเนื้อเล็กหลังการ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมสูงกว่าก่อนการปฏิบตั กิ จิ กรรม สอดคล้องกับงานวิจยั ของวรรณี อยู่คง (2547 : 58) ได้
ศึกษาความพร้อมของกล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรม การปนั ้ ผลการศึกษาพบว่า
ั ้ ความพร้อมของกล้ามเนื้อมืออยูใ่ นระดับสูงกว่าก่อนการ
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการปนมี
ั ้ างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของสมใจ
ทดลองทากิจกรรมการปนอย่
ตัง้ นิกร (2531 : 46) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับความพร้อมในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยในโครงการ
อนุบาลชนบททีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ทแ่ี ตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่าเด็กปฐมวัยที่
ได้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หมุนเวียนทีไ่ ม่ได้จดั ตามแบบการจัดประสบการณ์ แต่ใช้วสั ดุแทน
จากธรรมชาติทม่ี อี ยูโ่ ดยทัวไปในท้
่
องถิน่ สามารถส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กได้ดกี ว่ากลุ่มเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์หมุนเวียนทีจ่ ดั ตามแผนการจัดประสบการณ์ นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของเบญจมาศ วิไล (2544 : 89) ได้ศกึ ษาการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
เล็ก ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบการประเมินสภาพ ของจริง พบว่า เป็ น
กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้มอื และนิ้วมือในการปฏิบตั กิ รรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยมีการประเมิน
ควบคู่ไปขณะทีเ่ ด็กปฏิบตั กิ จิ กรรมด้วยการถามตอบ พบปะพูดคุย การเขียนบันทึกเหตุการณ์ สังเกต
พฤติกรรมและการตรวจผลงาน ซึง่ จะทาให้สามารถประเมินเด็กได้ตามสภาพความพร้อมทีแ่ ท้จริงของ
เด็กซึง่ ผลการประเมิน สามารถนาข้อมูลไปวางแผนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเล็ก ของเด็กปฐมวัย
เหมือนคากล่าวของตรีดาว รองสวัสดิ ์ (2549 : 41) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมศิลปะกับ
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กจะเป็นในลักษณะทีส่ ่งผลซึง่ กันและกัน คือ เมือ่ เด็กมีความสามารถ
ในการปฏิบตั กิ จิ กรรมศิลปะได้เป็นอย่างดี แสดงว่าเด็กมีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก กล้ามเนื้อมือดี
ตามไปด้วย และถ้าเด็กมีทกั ษะในการใช้กล้ามเนื้อเล็กดี ซึง่ พัฒนาการเหล่านี้จะเป็ นไปตามแบบแผน
เฉพาะเป็ นระยะ ๆ มิได้เกิดขึน้ โดยการบังเอิญ
3. นักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านหนองป้าน มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
แผนการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
โดยรวมอยูใ่ นระดับ ชอบมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 2.65 อาจเนื่องมาจากกิจกรรมศิลปะ เด็กได้ฝึก
ปฏิบตั จิ ริงกับสื่อทีห่ ลากหลาย ด้วยการประดิษฐ์ดอกไม้ การประดิษฐ์ของเล่น การประดิษฐ์ของใช้และ
การประดิษฐ์ยานพาหนะ โดยทีค่ รูทาหน้าทีเ่ ป็นเพียง ผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมอุปกรณ์
และคอยแนะนาช่วยเหลือนักเรียนในบางกรณี ทาให้นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรง สนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียนรูโ้ ดยไม่เบื่อหน่ าย ทาให้พฒ
ั นาการกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง อีกทัง้ ได้แลกเปลีย่ น
เรียนรูใ้ นระหว่างปฏิบตั กิ จิ กรรม เด็กกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น จึงทาให้เด็กเกิดความพึง
พอใจต่อการจัดประสบการณ์ดว้ ยชุดฝึกศิลปะประดิษฐ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก
อยูใ่ นระดับ ชอบมาก
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ผลของการวิจยั ในภาพรวมนอกจากจะพัฒนากล้ามเนื้อเล็กให้แข็งแรง ตาและมือประสาน
สัมพันธ์กนั แล้วยังส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการ เรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเองในการประดิษฐ์ชน้ิ งาน ทางานอย่างเป็ นระบบระเบียบ รูจ้ กั นา
ประสบการณ์จากการทางานไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
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การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
โดยใช้สื่อประสม
English Vocabulary Writing Skill Development of Prathomsueksa 3 Students by Mix Media
ฉันทิ ชย์ ศรีวฒ
ั นานนท์1 ผศ.ดร.ทิ พาพร สุจารี 2 ผศ.ดร.เอนก ศิ ลปะนิ ลมาลย์3
Chantich Sriattananont1 Asst.Prof.Dr.Tipaporn Sujaree2 Asst. Prof.Dr. Anek Silpanilamal
บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
3 โดยใช้ส่อื ประสม มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2)
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
ก่อนกับหลังการใช้ส่อื ประสม และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชัน้ ประถมปีท่ี 3 ต่อการ
ใช้ส่อื ประสมเสริมทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ การวิจยั ครัง้ นี้ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ อาเภอธวัช
บุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 ทีไ่ ด้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม แล้วจับสลากมา 1 กลุ่ม จานวน 25 คน ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาทักษะการเขียน
คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื ประสม ชุดฝึกทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เกม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนด้วยสื่อประสม วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าสถิตริ อ้ ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
79.54/76.13 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ 75/75
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื ประสม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากทีส่ ุด
คาสาคัญ : การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ, สื่อประสม
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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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
บทนา
โลกยุคปจั จุบนั เป็ นยุคข่าวสารหรือทีเ่ รียกว่า “การสื่อสารไร้พรมแดน” ภาษาอังกฤษได้
เข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจาวันของคนไทยมากขึน้ เนื่องจากสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษจึงจาเป็นอย่างยิง่ ทีค่ นไทยจะต้องเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นเครือ่ ง มือในการแสวงหา
ความรูท้ ม่ี อี ยูอ่ ย่างหลากหลาย ภาษาอังกฤษจึงเป็ นเครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย
คนทีม่ คี วามรูภ้ าษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม (กรมวิชาการ, 2545 ก : 1) ภาษาอังกฤษถูกเลือก
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เป็นภาษาต่างประเทศทีใ่ ช้กนั อย่างแพร่หลายและถือว่าเป็นภาษา สากล สถานศึกษาจึงต้องเร่งพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้คนไทยมีความ สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ
มาตรฐาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ สื่อสาร ตลอดจนเลือกสรรและใช้ประโยชน์จาก
สารสนเทศทีม่ อี ยูอ่ ย่างมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทีจ่ ะแข่งขันกับนานาอารยะประเทศ
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงต่างๆ ทัง้ ภายในและนอกประเทศทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
อุตสาหกรรมสามารถดารงความเป็ นเอกลักษณ์ความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ก : คานา)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดคุณภาพผูเ้ รียนทีจ่ บชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ให้สามารถปฏิบตั ติ ามคาสัง่ คาขอร้อง อ่านออกเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา
ประโยคง่ายๆ บอกความหมายของคา กลุ่มคาทีฟ่ งั ตรงตามความหมาย พูดโต้ตอบด้วยคาสัน้ ๆง่ายๆ
บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษร คา กลุ่มคา และประโยคง่ายๆ บอกคาศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกลุ่ม
สาระอื่น ใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรวบรวมคาศัพท์ทเ่ี กีย่ วข้องใกล้ตวั ใช้ประโยคคาเดียว ( One
Word Sentence ) ประโยคเดีย่ ว ( Simple Sentence ) ในการสนทนาโต้ตอบตามสถานการณ์ใน
ชีวติ ประจาวัน เนื่องจากการเรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ผเู้ รียนฝึกในห้องเรียน และมีเป็ นส่วนน้อยทีม่ ี
โอกาสฝึกนอกห้องเรียนหรือในสถานการณ์จริง ทักษะทีจ่ าเป็นในการใช้ภาษา ได้แก่ ทักษะการฟงั
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเฉพาะทักษะการเขียน เป็นทักษะทีซ่ บั ซ้อนและยากทีส่ ุดเพราะ
ทักษะการฟงั การพูด การอ่าน ผูเ้ รียนเป็นผูร้ บั สาร ตีความหมายและแสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ
โดยอาศัยกิรยิ าท่าทางเป็นตัวช่วยในการทาความเข้าใจ แต่ในทักษะการเขียน ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร
นัน้ ไม่สามารถแสดงกิรยิ าท่าทางเพื่อส่งสารหรือรับสารได้ ต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์ทางภาษา
โครงสร้างทางไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง
จากประสบการณ์ในการสอนของผูว้ จิ ยั พบว่า วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาทีน่ กั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนต่ าตลอดมา ผูเ้ รียนไม่สามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้จากชัน้ เรียนไปใช้ในชีวติ ประจาวัน สาเหตุ
หนึ่งมาจากครูผสู้ อนขาดความรูค้ วามสามารถ เนื่องจากไม่มคี วามถนัดและไม่ตรงสาขาวิชาทีเ่ รียนมา
ครูขาดเทคนิคในการสอนทาให้การเรียนการสอน ขาดความน่ าสนใจนักเรียนเบื่อไม่อยากเรียน นักเรียน
มีทศั นคติทไ่ี ม่ดตี ่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ
ต้องหมันฝึ
่ กฝนตนเองจนเกิดทักษะและมีความเชีย่ วชาญทีจ่ ะสอนเป็นอย่างดี จึงจะทาให้การเรียนการ
สอนบรรลุวตั ถุประสงค์ การสอนภาษาอังกฤษในปจั จุบนั เน้นให้ผเู้ รียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้ จึงจาเป็ นต้องฝึกทักษะ ฟงั พูดอ่าน เขียน ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้สามารถนาทักษะเหล่านี้ไป
ใช้ได้จริงในชีวติ ประจาวันอย่างถูกต้อง และเหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ
วิธกี ารปรับปรุงแก้ไขปญั หาการเขียนภาษาอังกฤษนัน้ ควรมีการปรับเปลีย่ นให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม การสร้างบรรยากาศในการเรียนรูใ้ ห้ความเป็ นกันเองและสร้างความพอใจให้แก่
ผูเ้ รียนก็จะสามารถกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อนาไปสู่การเขียนทีด่ ี ในการสอน
เขียนมีองค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น การฝึกซ้าๆ การทบทวนบ่อยๆ จึงจะทาให้ผเู้ รียน จาได้และ
เขียนได้ถูกต้อง วิธกี ารทีจ่ ะฝึกทักษะด้านการเขียนทีด่ วี ธิ หี นึ่ง คือ การใช้ชุดฝึกทักษะ เพราะชุดฝึก
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ทักษะเป็ นส่วนประกอบทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในการสอนภาษาตามทีก่ รมวิชาการระบุว่าแบบฝึกหัดจะทาให้
นักเรียนแม่นยา คล่องแคล่วในแต่ละทักษะสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการประเมินทักษะทางภาษาของ
นักเรียนได้ เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของภาวินี ทอสูงเนิน (2543 : บทคัดย่อ) ทีไ่ ด้ทา การวิจยั
เกีย่ วกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 3 พบว่า
นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้แบบฝึ กเสริมทักษะคาศัพท์ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเรือ่ งความ
เข้าใจคาศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลีย่ มากกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
นักการศึกษาหลายท่านสรุปตรงกันว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะมีคะแนนหลัง
การจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยไม่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ (สุภาวดี
ปุญจบัน. 2546:108 )
จากเหตุผลทีก่ ล่าวมาในข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 จึงมีความสนใจทีจ่ ะนาวิธสี อนโดยใช้ส่อื ประสม มาพัฒนาความสามารถในด้านทักษะการเขียน
เพื่อนาไปใช้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านนิเวศน์
โดยคาดหวังว่าสื่อประสมเสริมทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทีส่ ร้างขึน้ นี้จะช่วยพัฒนาทักษะการ
เขียนของนักเรียน ให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนสูงขึน้ และนักเรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษาอังกฤษ
และรูค้ ุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวติ ทัง้ ในด้านการศึกษา
ค้นคว้าในระดับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ไป และมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทีเ่ หมาะสมกับ
สถานการณ์และวัฒนธรรมทีด่ ใี นชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา ปีท่ี 3
โดยใช้ส่อื ประสม ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนกับหลังการใช้ส่อื ประสม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับชัน้ ประถมปีท่ี 3 ต่อการใช้ส่อื ประสมเสริมทักษะ
การเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านนิเวศน์
อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2554
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์
อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคเรียนที่
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1 ปีการศึกษา 2554 ทีไ่ ด้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หอ้ งเรียนเป็น
หน่วยในการสุ่ม แล้วจับสลากมา 1 กลุ่ม จานวน 25 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. รูปแบบการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นวิจยั เชิงทดลอง
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
1. แผนการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นการพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื
ประสม จานวน 12 แผน
2. ชุดฝึกทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
3. เกม
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยสื่อประสม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั สร้างสื่อประสมเสร็จแล้วได้นาสื่อประสมทีผ่ ่านเกณฑ์ประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญไปใช้กบั
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัช
บุร ี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
จานวน 25 คน โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. รูปแบบการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design
2. การดาเนิ นการทดลอง
ขัน้ ที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ขัน้ ที่ 2 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่อื ประสมเสริมทักษะกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 25 คน จานวน 12
สัปดาห์
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ขัน้ ที่ 3 ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3/1 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 25 คน
และให้นกั เรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจหลังเรียนโดยชุดสื่อประสม
การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครือ่ งมือในส่วนทีเ่ ป็นแบบทดสอบและแบบสอบถามแล้ว
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
1. วิเคราะห์การประเมินคุณภาพสื่อประสมของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยนาค่าเฉลีย่ คะแนนประเมิน
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2543 : 163) ด้วยวิธที าง
สถิติ ดังนี้
1.1 หาค่าเฉลีย่ ( X )
1.2 หาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ โดยหาค่าเฉลีย่ การ
ประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด โดยใช้สตู ร IOC ตามวิธขี อง โรวิเนลลีและ แฮมเบิลตัน
2.2 หาค่าความยาก (Difficulty)
2.3 หาค่าอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบทัง้ ฉบับโดยใช้วธิ ี
วิเคราะห์ตามแบบอิงเกณฑ์โดยใช้วธิ ขี อง Lovett
3. วิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อประสม
3.1 หาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ร้อยละ (Percentage)
3.2 หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนทีไ่ ด้จากแบบฝึกหัดใน
สื่อประสมแต่ละหน่วยและคะแนนผลการสอบหลังเรียน
4. วิเคราะห์การหาประสิทธิผลของสื่อประสมโดยใช้วธิ ขี อง กูดแมน, เฟรทเชอร์ และ ชไนเดอร์
5. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยสื่อประสมโดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธขี องลิเคอร์ท
6. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อประสม
โดยใช้สถิติ t – test (Dependent Samples)
สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม สรุปผลการวิจยั ดังนี้
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1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.54/76.13
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือ 75/75
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้ส่อื ประสม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากทีส่ ุด
อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม ในครัง้ นี้ ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารศึกษาเอกสาร หลักการและแนวคิด ทฤษฎีในการใช้ส่อื นวัตกรรมทีม่ ี
เหมาะสม ผ่านการสร้าง ทดลอง และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีน่ ามาใช้อย่างถูกต้องเป็นระบบ
ก่อนทีจ่ ะนาเครือ่ งมือนัน้ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่างจริง ปรากฏผลได้
ดังต่อไปนี้
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม มีประสิทธิภาพ เท่ากับ
79.54/76.13 หมายความว่า การพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ ทาให้นกั เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูร้ อ้ ยละ
79.54 และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ ร้อยละ 76.13 แสดงว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท้ ส่ี ามารถพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 จึงถือว่ามี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามจุดมุง่ หมายทีต่ งั ้ เหมาะสมแก่การนาไปใช้พฒ
ั นาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ซึง่ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษของของมยุร ี ธานี ( 2551 : 67 ) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) ชุดฝึกทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ
88.00/87.87 2) หลังจากการใช้ ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 มี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ศศิพมิ พ์ ศรกิจ ( 2551 : 40-41 ) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ
สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) แบบฝึกทักษะจากการเขียนแบบ
ควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระจานวน 20 แบบฝึก มีแผนการเรียนรูท้ กั ษะการเขียนประจาแบบฝึก
10 แผน แต่ละแผนมีองค์ประกอบดังนี้1. สาระสาคัญ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3. เนื้อหา 4. กิจกรรม
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การเรียนรูซ้ ง่ึ มีแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระ
จานวน 20 แบบฝึก โดยแต่ละแบบฝึก แบ่งกิจกรรมการฝึกเป็ น 3 ขัน้ ตอน ได้แก่ กิจกรรมการ
เขียนคาศัพท์ กิจกรรมการเขียนประโยคและกิจกรรมการเขียนบรรยาย 5. สื่อและแหล่งเรียนรู้ 6. การ
วัดและประเมินผล สามารถนาไปใช้กบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้อย่างเหมาะสม 2) ทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะจากการเขียนแบบควบคุม
ไปสู่การเขียนแบบอิสระ มีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 72.92 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้คอื ร้อยละ 65.00
และชมพูนุช มีทอง ( 2549 : 40-41 ) ได้ทาการวิจยั เรื่อง การสร้างชุดฝึกทักษะการเขียนคาบรรยาย
ภาพเป็ นภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนคาบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษผ่านร้อยละ 70 คือ
เฉลีย่ ร้อยละ 98.76 2) ชุดฝึกทักษะการเขียนคาบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.26/89.76 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ทีต่ งั ้ ไว้ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อชุดฝึกทักษะการ
เขียนคาบรรยายภาพเป็นภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับพอใจมากเป็ นอย่างยิง่
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 จากผลการวิจยั ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า
ชุดสื่อประสมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ นัน้ ส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กุลธิดา ทรัพย์พพิ ฒ
ั นา ( 2546 : 46-47 ) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง การสร้างชุดฝึกกิจกรรม
เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่าชุดฝึกกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการ
เขียนภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประกอบไปด้วยชุดฝึกกิจกรรม 3 ชุดเนื้อหาทีใ่ ช้ในชุด
กิจกรรมเป็นคาศัพท์และรูปประโยคทีใ่ กล้ตวั นักเรียนและใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ซึง่ ในชุดกิจกรรมมี
ชุดฝึกทักษะหลายรูปแบบ และได้จดั กิจกรรมการสอนแบบทักษะสัมพันธ์โดยใช้แนวการเรียนการสอน
เพื่อการสื่อสาร เพื่อพิจารณาให้นกั เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา ผลการหาประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรม ปรากฏว่า ชุดฝึกกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่
สร้างขึน้ มีประสิทธิภาพ 88.40/95.65 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีต่ งั ้ ไว้ และ Lee Eunchae A.
(2000 : Abstract) ได้ศกึ ษาประสิทธิภาพการใช้ส่อื ประสมกับระบบการศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาทีส่ อง (English as a Second Language : ESL) โดยมีความมุง่ หมายเพื่อประเมินผลกระทบ
ของสื่อประสมในการพัฒนาความสามารถของผูเ้ รียน และหาประสิทธิภาพของสื่อประสมจากการเรียน
ในระบบการศึกษา ESL ทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งผูเ้ รียนออกเป็นสอง 2
กลุ่ม กลุ่มทดลองเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มควบคุมเรียนโดยไม่ใช้ส่อื ประสม ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มควบคุมมีค่าคะแนนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการพัฒนาทักษะการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ส่อื ประสม โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับพอใจมากทีส่ ุด
ซึง่ สอดคล้องกับ ยิง่ ประโกสันตัง (2545 : 55-88) ได้ทาการวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
ฟงั และทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึกทักษะการฟงั
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และทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ94.50/88.33 ดัชนี
ประสิทธิผลในการฟงั และการพูดสูงขึน้ 0.75 แสดงว่านักเรียนมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 75 นักเรียนทีเ่ รียน
โดยแบบฝึกทักษะการฟงั และทักษะการพูดสูงขึน้ จากก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการฟงั และทักษะการพูดวิชาภาษาอังกฤษ ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 2 อยูใ่ นระดับมาก และนันทนา เจริญสุข ( 2549 :105 ) ได้ทาการวิจยั เกีย่ วกับ ผล
การใช้ชุดฝึกทักษะการเขียน ภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ STAD สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยั พบว่าชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ
STAD สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพ 88.86/90.45 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทีต่ งั ้ ไว้ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนใช้ส่อื ประสมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
และเจตคติต่อการเรียนด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ STAD อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
ควรนาสื่อประสมในการวิจยั ครัง้ นี้ มาใช้รว่ มกับเทคโนโลยี และวิธสี อนทีห่ ลากหลายแบบ
เพราะการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนและเกมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดเวลาจะทาให้
นักเรียนขาดการเรียนรูด้ า้ นเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีของผูเ้ รียน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครัง้ ต่อไป
ควรมีการสร้างและพัฒนาสื่อประสม เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ เพื่อเกิด
ความหลากหลาย และส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และการคิ ดวิ เคราะห์ เรื่อง การเขียนสะกดคายาก ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม
กับการเรียนแบบปกติ
Comparison of achievement. And critical thinking about spelling it.
Students in Grade 4, students with the lessons of the game.
Learning approach.
พีระศักดิ ์ ศิรกิ จิ 1, รศ.ดร. เผชิญ กิจระการ2 และดร. สุรเชต น้อยฤทธิ3์
Peerasak Sirikit1, Assoc. Prof. Dr.Pachern kichrakarn 2, Dr. Surachet noirit 3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมาย 1) เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียน
สะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ 3) เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียน ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับการสอนแบบปกติและ 4) ศึกษาความคงทนในการเรียน
ของนักเรียน ทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมกับการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้
การศึกษาเป็ นนักเรียนชัน้ ประถม ศึกษาปีท่ี 4 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)
โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองจานวน 25 คน เรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมที่
พัฒนาขึน้ กลุ่มควบคุม จานวน 22 คน เรียนโดยใช้การสอนแบบปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ได้แก่ 1) โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ซึง่ มีอานาจ
จาแนก 0.25-0.82 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.80 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ซึง่ มีค่าอานาจจาแนก 0.26-0.76 และค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.77 และ 4) แผนการ
จัดการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมมติฐาน ใช้ Hotelling T2 และ t-test (Dependent sample
t-test และ Independent sample t-test (Pooled))
ผลการวิจยั พบดังนี้
1. โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.60/84.67 ซึง่ สูงกว่า
เกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าเท่ากับ 0.707 แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 70.70
1
2,3

นิสติ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโลโยลีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลโยลีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. นักเรียนซึง่ เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. นักเรียนซึง่ เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม และนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การสอน
แบบปกติ มีความคงทนในการเรียนรูห้ ลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน โดยมีความคงทน
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.76 และ 99.70 ตามลาดับ
คาสาคัญ :

การคิดวิเคราะห์, การเขียนสะกดคา, โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม กับ
การเรียนแบบปกติ

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 gamebased 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 gamebased 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 0.250.82 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.

บทนา
หลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 เขียนขึน้ ตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ในกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย กาหนดแนวทางการจัดการเรียนรูไ้ ว้ คือ
จัดการเรียนรูด้ า้ นความรู้ ทักษะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ความชื่นชม การเห็นคุณค่า
ภูมปิ ญั ญาไทย และภูมใิ จในภาษาประจาชาติ มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะสาคัญ 5 ประการ คือ
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปญั หา ความสามารถใน
การใช้ทกั ษะชีวติ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 4-7)
การอ่านและการเขียนคา เป็ นทักษะพืน้ ฐานสาคัญของการเรียนรูท้ จ่ี ะทาให้นกั เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
กาหนดของหลักสูตร ทัง้ ในการเรียนระดับพืน้ ฐานและในระดับสูง การเรียนในระดับ พืน้ ฐานจะเน้นใน
ด้านการอ่านการเขียนได้ถูกต้อง มีความแม่นยาในหลักเกณฑ์ทางภาษา ซึง่ เป็ นเรือ่ งสาคัญและเป็น
ความจาเป็ นของนักเรียนทุกคน ครูผสู้ อนในระดับพืน้ ฐานจาเป็นต้องมีความรูใ้ นเรือ่ งหลักและกฎเกณฑ์
ของภาษาไทย เช่นการสะกดคา ไตรยางศ์ การผันเสียงวรรณยุกต์ คาควบกล้า อักษรนา เป็นต้น
และครูผสู้ อนในระดับพืน้ ฐานจะต้องสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีลาดับขัน้ ตอน จาก
เรือ่ งง่ายไปสู่เรือ่ งยาก ทาให้นกั เรียนเรียนรูไ้ ปตามลาดับอย่างต่อเนื่อง และไม่รสู้ กึ ว่า การเรียนภาษา
เป็นเรือ่ งยาก (กรมวิชาการ. 2546 : 133) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยได้มกี ารนาเอาเทคโนโลยีดา้ นคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมากขึน้ เป็ นลาดับ เนื่องจากมี
เครือ่ งมือสนับสนุ นการเรียนรูห้ ลายอย่าง ทัง้ ทีเ่ ป็ นระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบมัลติมเี ดีย
(Multimedia) โปรแกรมบทเรียน (Courseware) เป็นต้น ซึง่ นอกจากจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน แล้วยังช่วยในการติดตามและประเมินผลผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี (พัลลภ พิรยะสุ
รวงศ์. 2543 : 72) โปรแกรมบทเรียนถูกนามาใช้เป็นสื่อการสอน เนื่องจากสามารถโต้ตอบกับผูเ้ รียน
ได้ รวมถึงการตอบสนองต่อข้อมูลทีผ่ เู้ รียนป้อนเข้าไปทันที ซึง่ เป็ นการเสริมแรงให้แก่ผเู้ รียน โปรแกรม
บทเรียนมีลกั ษณะเป็นสื่อประสม ทาให้ผเู้ รียนสนุกกับการเรียน การออกแบบนัน้ จะเริม่ ด้วยการสร้างสิง่
เร้าแก่ผเู้ รียน มีการตอบสนองผูเ้ รียนให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อเสริมแรง (กิดานันท์ มลิทอง. 2543 :
222) โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมได้นาเอาคุณลักษณะของเกม ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับว่าส่งผลดีต่อทัศนคติ
และผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนมาเป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญ มีประโยชน์ต่อการฝึกทักษะทางภาษา ช่วย
ให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ทีเ่ รียน พัฒนากระบวนการคิดของผูเ้ รียนไปโดยทีผ่ เู้ รียนไม่
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รูส้ กึ ตัว สร้างความสนุกสนานให้เกิดขึน้ ในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมกระบวนการทางานและ
การอยู่รว่ มกันในสังคม เป็ นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ตามแนวทางการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรูแ้ บบเอกัตบุคคลเรือ่ งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ 2542 หมวด 4 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ, ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม
ที่ 16. ตอนที่ 14 ก.หน้า 7.19 สิงหาคม 2542) ด้านการวัดผลประเมินผล มีการกาหนดให้มกี าร
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา ตามทีร่ ะบุไว้ใน
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และได้มกี ารประเมินตามกรอบรับผิดชอบ ผลการ
ประเมินของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2549 : 3) พบว่า
ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา 4 วิชาหลัก (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ต่า
กว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด รวมทัง้ ยังขาดความเข้มแข็งในด้านความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการทางาน
ด้านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ ทักษะการอ่านของนักเรียนไทยส่วนใหญ่มคี ่าไม่เกินระดับ 2 จาก
ทัง้ หมด 5 ระดับ สอดคล้องกับรายงานผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
(2553) ค่าสถิตพิ น้ื ฐานคะแนน O-NET ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2552 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 38.58 และสอดคล้องกับรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสางานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทีพ่ บว่า คุณภาพผูเ้ รียนด้านการคิด
วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและใฝเ่ รียนรู้ (มาตรฐานที่ 4, 5 และ 6) ไม่น่าพึงพอใจ เพราะมี
สถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนคิดวิเคราะห์ได้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดี และใฝเ่ รียนใฝร่ ู้ เพียงร้อยละ 10.4,
11.4 และ 24.0 ตามลาดับ (ไพรวัลย์ พิทกั ษ์สาลี. 2552 : 73) ผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย โรงเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สังกัดมีค่าเฉลีย่ เพียงร้อยละ 37.01
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. 2553 :1) ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นปญั หาการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยของโรงเรียนที่ผวู้ จิ ยั สังกัดทัง้ ระบบ จากการ
วิเคราะห์สาเหตุพบว่า ปญั หามาจากสภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อการเรียนการสอนและการวัดผล
ประเมินผลทีส่ าคัญคือ การจัดการเรียนการสอน (ปราณี ปราบริป.ู 2545 : 57) นอกจากนี้อาจเป็น
เพราะผูส้ อนยังขาดเทคนิควิธกี ารฝึกสะกดคาซึง่ ถือเป็นรากฐานสาคัญของการอ่านและการเขียน ขาด
สื่อการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม (อุษา แข็งขัน. 2545 : 3) จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ
พบว่า ได้มกี ารนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมและโปรแกรมบทเรียนแบบอื่นมาเป็นสื่อในการจัดการ
เรียนการสอนในหลายสาขาวิชา และผลการวิจยั พบว่าโปรแกรมบทเรียนทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนสูงขึน้ จากกแนวคิด หลักการ และเหตุผลดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษารูปแบบการ
สอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม ซึง่ เชื่อมันว่
่ าจะเป็ นรูปแบบการสอนทีด่ อี กี รูปแบบหนึ่งทีจ่ ะ
ช่วยพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคายาก และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพื่อ
พิจารณาผลการสอนว่าจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนได้สงู กว่าการสอนแบบปกติหรือไม่
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วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียนสะกด
คายาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์
หลังเรียน เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
ของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมกับการสอนแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ รียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนประเภทเกมกับการสอนแบบปกติ
สมมุติฐานการวิ จยั
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ รียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การ
เขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์สงู กว่านักเรียนทีเ่ รียนแบบปกติ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทไ่ี ด้พฒ
ั นาขึน้
3. นักเรียนกลุ่มทดลองเรียนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมและกลุ่มควบคุมเรียนด้วย
การสอนแบบปกติ ตามกระบวนการจัดการเรียนรูท้ ก่ี าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรูข้ องแต่ละกลุ่ม
และทาแบบทดสอบประจาหน่วย หน่วยละ 10 คะแนน ระยะ เวลาเรียนทัง้ หมด 16 ชัวโมง
่
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยกระทาทันทีเมื่อสิน้ สุดการเรียนโดยใช้
แบบทดสอบ ชุดเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
5. ทดสอบวัดความคงทนทางการเรียน โดยทดสอบหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
โดยใช้แบบทดสอบทีใ่ ช้ทดสอบหลังเรียน
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้เป็นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ในเขตอาเภอ
พยัคฆภูมพิ สิ ยั ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ทีม่ ผี ลการทดสอบ NT ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ประจาปี
การศึกษา 2552 มีคะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบ One way ANOVA ไม่แตกต่างกัน จานวน 8
โรงเรียน รวมจานวนนักเรียน 162 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน

1538

บ้านเขวาทุ่ง และโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา จานวน 47 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 จานวน 8 หน่วย 16 ชัวโมง
่
2. แผนการจัดการเรียนรูส้ าหรับใช้กบั กลุ่มควบคุม จานวน 8 หน่วยการเรียน ซึง่
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 คน ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55 มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.214
โดยสรุปมีคุณภาพระดับดีมาก
3. แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มทดลอง จานวน 8 หน่วยการเรียนรู้ ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
5 คน ตรวจสอบคุณภาพ พบว่า มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 มีค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.19โดยสรุป
มีคุณภาพระดับดีมาก
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
มีอานาจ 0.25-0.82 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.80
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แบบอิงเกณฑ์ จานวน 20 ข้อ ซึง่ มีค่า
อานาจจาแนก 0.26-0.76 และค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.77
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
1. การพัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก ชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการพัฒนาและปรับปรุงจากกรอบแนวคิด ADDIE model และ กรอบแนวคิด
ไชยยศ เรืองสุวรรณ ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ (Analyze)
1.1.1 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2551 คู่มอื ครู แบบเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 และเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อทาความเข้าใจกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตร ขอบข่ายของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหา
1.1.2 วิเคราะห์เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยเนื้อหาคายากนามาจาก
ผลงานวิจยั ของประทีป แสงเปี่ยมสุข (2549 : 5-40) ทีม่ ผี ลการวิเคราะห์ตงั ้ แต่ระดับความยากง่าย
ปานกลาง จนถึง ระดับ คายากมาก จานวน 80 คา เนื้อหาด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ของ ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ
(2552) มาประยุกต์ใช้ แล้วแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยการเรียน แต่ละหน่วยการเรียนจะมี
องค์ประกอบคือ เรียนรูค้ านาชัย เกมที่ 1 เลือกคาทีเ่ ขียนถูก เกมที่ 2 ประสมคา เกมที่ 3
เลือกคาเพื่อประกอบประโยค เกมที่ 4 ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หน่วยการเรียนรูแ้ บ่งออกดังนี้
หน่วยที่ 1 คาหรรษา หน่ วยที่ 2 คามหาสนุก หน่วยที่ 3 แสนสุขกับคา หน่วยที่ 4 คานาคิด
หน่วยที่ 5 ปริศนาคา หน่ วยที่ 6 คานาสุข หน่วยที่ 7 แสนสุขกับคา หน่วยที่ 8 สุขสันต์หรรษา
กับคา
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1.2 การออกแบบ (Design)
1.2.1 ศึกษาหลักการและเทคนิควิธกี ารสร้างเกม
1.2.2 เขียนผังงาน (Flowchart) เพื่อกาหนดช่องทางสื่อสารภายในบทเรียน แล้ว
นาเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม
1.2.3 ออกแบบ Storyboard แล้วเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องและเหมาะสม แล้วนาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสื่อการสอน ตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมอีกครัง้
1.3 พัฒนา (Develop)
1.3.1 พัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก ตามทีไ่ ด้
ออกแบบ Storyboard ไว้ แล้วนาเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม
1.3.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพของโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม สาหรับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบบปลายเปิดในส่วนท้าย
ของแบบประเมิน เพื่อให้ผปู้ ระเมินแสดงความคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะต่าง ๆ ได้
1.3.3 นาแบบประเมินทีพ่ ฒ
ั นาแล้วเสนอกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
แล้วนาไปปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อนาไปใช้
ในการประเมินคุณภาพ โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมสาหรับผูเ้ ชีย่ วชาญ
1.3.4 นาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาเรียบร้อยแล้ว เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 3
ด้านประเมิน ได้แก่ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนื้อหา ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านจิตวิทยาการศึกษา โดยใช้แบบประเมินทีพ่ ฒ
ั นาและปรับปรุงคุณภาพแล้ว ผลการประเมินพบว่า
โปรแกรมบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าเฉลีย่ 4.57 มีความเหมาะสมระดับดีมาก
1.4 ทดลองใช้ (Implement) มีขนั ้ ตอนดังนี้
ขัน้ ที่ 1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1 : 1 หรือ One to One Testing) โดย
ทดลองกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู จานวน 3 คน โดยให้นกั เรียนพิจารณา
ด้านการออกแบบ ขนาดตัวอักษรการใช้ภาพ เสียงประกอบ และการใช้ส ี ในโปรแกรมประเภทเกมที่
พัฒนาขึน้
ขัน้ ที่ 2 ทดลองแบบหนึ่งต่อสาม (1 : 3 หรือ One to Three Testing) ทดลอง
กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองฮี จานวน 9 คน ให้นกั เรียนพิจารณาด้าน
การออกแบบ ขนาดตัวอักษร การใช้ภาพ เสียงประกอบ และการใช้ส ี ความสมบูรณ์ของการ
เชื่อมโยง ความสมบูรณ์ ความเหมาะสมของเกม ในโปรแกรมประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ขัน้ ที่ 3 ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (1 : 10 หรือ Small Group Testing) โดยทดลอง
กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหัวหมู จานวน 34 คน จัดการเรียนรูต้ ามแผนการ
จัดการเรียนรูท้ พ่ี ฒ
ั นาขึน้ เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มทดลอง ตามลาดับ
ขัน้ ตอนเดียวกันกับทีจ่ ะใช้งานจริง คือ ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนเรียน
จานวน 40 ข้อ ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนจานวน 20
ข้อ จากนัน้ ให้นกั เรียนเรียนตามกิจกรรมการเรียนการสอนทีก่ าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 8
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หน่วยการเรียนรู้ เวลาเรียน 16 ชัวโมง
่ ให้ทาแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละหน่วยการเรียน เมือ่ เรียน
ครบทุกหน่วยการเรียน ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้
ทดสอบก่อนเรียน เก็บข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพและวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของ
โปรแกรมบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
1.5 ประเมินผล (Evaluation)
1.5.1 นาผลการเก็บข้อมูลจากการทดลองกลุ่มเล็กมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียน ผลจากการวิเคราะห์ พบว่าโปรแกรมบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 88.20/80.74 มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ .638 คิดเป็นร้อยละ 63.80
1.5.2 ปรับปรุงโปรแกรมบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพื่อนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็น
กลุ่มทดลอง
1.5.3 นาไปใช้จริงกับกลุ่มทดลอง โรงเรียนบ้านเขวาทุ่งตามประบวนการทีก่ ล่าวแล้วให้
การทดลองแบบกลุ่มเล็ก เก็บข้อมูลนามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผล ผลการวิเคราะห์
พบว่า โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.60/84.67 มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลเท่ากับ 0.707 คิดเป็นร้อยละ 70.70
2. แผนการจัดการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มควบคุม การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาแผนการจัดการ
เรียนรูเ้ รือ่ ง การเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระภาษาไทย ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 สาหรับกลุ่มควบคุม
จานวน 8 แผน เวลาเรียน 16 ชัวโมง
่
มีวธิ กี ารพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และคู่มอื การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาพุทธศักราช 2551
2.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนัน้ สร้าง
กาหนดการสอน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่วยย่อย ตามขัน้ ตอนการวิเคราะห์เนื้อหาของ
โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีม่ กี ารตรวจสอบถูกต้องแล้ว
2.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
2.4 นาเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ ต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม จากนัน้ นาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม เพื่อประเมินคุณภาพ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ สาหรับกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.55
มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
2.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เหมาะสม และนาเสนอต่อกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอีกครัง้ จากนัน้ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้
กับกลุ่มควบคุม
3. แผนการจัดการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มทดลอง มีวธิ กี ารพัฒนาดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย และคู่มอื การวัด
และประเมินผลการจัดการศึกษาพุทธศักราช 2551
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3.2 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เนื้อหา และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากนัน้ สร้าง
กาหนดการสอน โดยผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 หน่ วยย่อย ตามแนวทางการวิเคราะห์เนื้อหา
โปรแกรมบทเรียนทีก่ ล่าวแล้ว
3.3 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยยึดมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ จุดประสงค์
การเรียนรู้ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
3.4 นาเสนอแผนการจัดการเรียนรูส้ าหรับกลุ่มทดลองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ต่อกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม จากนัน้ นาเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญชุดเดิม เพื่อประเมินคุณภาพ
โดยใช้แบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ผลการประเมินพบว่า แผนการจัดการเรียนรูส้ าหรับ
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.63 มีความเหมาะสมในระดับดีมาก
3.5 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสม และนาเสนอต่อกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอีกครัง้ จากนัน้ จัดพิมพ์ เพื่อนาไปใช้ในการ
ทดลองกลุ่มเล็ก (1 : 10) ร่วมกับโปรแกรมบทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ที่ โรงเรียนบ้านหัวหมู จานวน 34 คน
3.6 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ นาเสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมอีกครัง้ จากนัน้ จัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่มทดลอง
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบแบบ
4 ตัวเลือก ซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ตามจุดประสงค์การเรียนรูข้ องบทเรียน โดยยึดหลักสูตรการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย จานวน 1 ชุด มีขนั ้ ตอนในการสร้าง
ดังนี้
4.1 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหากลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ทีเ่ กีย่ วกับการอ่าน
การเขียนสะกดคา แบ่งเนื้อหาสาระ เช่นเดียวกับการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
4.2 ศึกษาวิธกี ารเขียนข้อสอบชนิดเลือกตอบจาก หนังสือเทคนิคการเขียนข้อทดสอบของ
ชวาล แพรัตกุล (2520)
4.3 กาหนดจานวนข้อสอบชนิด 4 ตัวเลือกทีเ่ ขียนทัง้ หมดและต้องการใช้จริง
4.4 สร้างแบบทดสอบ แล้วนาแบบทดสอบไปเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ ชุดเดิม เพื่อตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบและจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อหาความเทีย่ งตรง (Validity)
4.5 วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สตู ร IOC พบว่า แบบทดสอบมีค่าความ
สอดคล้องตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00 จานวน 45 ข้อ
4.6 นาแบบทดสอบเสนอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครัง้ แล้วปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็ นฉบับทดลอง
4.7 นาแบบทดสอบทีแ่ ก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮี
อ. พยัคฆภูมพิ สิ ยั จ. มหาสารคาม จานวน 20 คน เก็บข้อมูลเพื่อนามาหาคุณภาพข้อสอบ
4.8 หาคุณภาพของข้อสอบ โดยการหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อของตัวถูกแบบ
อิงเกณฑ์ เลือกข้อทีม่ คี ่าอานาจจาแนก 0.20-1.00 ไว้ใช้ แล้วคัดเลือกเอาแบบทดสอบทีม่ ี
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ประสิทธิภาพสูง จานวน 40 ข้อ พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีค่าอานาจจาแนก
ตัง้ แต่ 0.25 ถึง 0.82
4.9 นาแบบทดสอบทีค่ ดั เลือกไว้ มาหาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับโดยใช้สตู รของโลเวท
(Lovett Method) พบว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีค่าเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.80
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผูว้ จิ ยั ได้สร้าง เป็นแบบปรนัยชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ โดยมีวธิ สี ร้างดังนี้
5.1 ศึกษาทฤษฏีและวิธกี ารสร้างแบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์จาก
แนวความคิดของบลูม รวมทัง้ ศึกษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5.2 สร้างนิยาม และความหมายของการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อสร้าง
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์
5.3 สร้างแบบทดสอบ ทีม่ กี ารวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4 ด้าน ตามแนวของ
ประพันธ์ศริ ิ สุเสารัจ (2552) ได้แก่ ด้านการสังเกตและการจาแนก ด้านการจัดกลุ่ม ด้านการ
วิเคราะห์เหตุผล และด้านการทานาย จานวน 40 ข้อ
5.4 นาแบบทดสอบไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญชุดเดิม พิจารณาความสอดคล้องรายข้อ โดยการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลค่าดัชนีความสอดคล้องใช้สตู ร IOC พบว่า แบบทดสอบมีค่าความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.80
ถึง 1.00 จานวน 20 ข้อ
5.5 ปรับปรุงแก้ไขแล้วนาเสนอประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครัง้ แล้วปรับปรุงและจัดพิมพ์เป็นฉบับทดลอง
5.6 นาแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮี อ. พยัคฆภูมพิ สิ ยั
จ. มหาสารคาม จานวน 20 คน เพื่อนาผลการทดลองใช้มาหาคุณภาพของแบบทดสอบ
5.7 หาค่าอานาจจาแนกข้อทดสอบรายข้อ แล้วเลือกข้อสอบทีม่ คี ่าอานาจจาแนก 0.201.00 ไว้ใช้ จากนัน้ คัดเลือกเอาแบบทดสอบทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง จานวน 20 ข้อ พบว่า
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทค่ี ดั เลือกไว้มคี ่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 ถึง 0.36
5.8 นาแบบทดสอบทีค่ ดั เลือกไว้ จานวน 20 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับโดยใช้สตู ร
ของโลเวท (Lovett Method) พบว่า แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์มคี ่าเชื่อมันทั
่ ง้
ฉบับเท่ากับ 0.77
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. ทาหนังสือขออนุญาตจากสานักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตาม
รายละเอียดดังนี้
1.1 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์แต่งตัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการตรวจสอบเครือ่ งมือ
ในการวิจยั
1.2 ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล
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2. ทดลองใช้เครือ่ งมือเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็นโรงเรียนสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ดังนี้ กลุ่มทดลอง โรงเรียนบ้านเขวา
ทุ่ง กลุ่มควบคุม โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั จัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทประยุกต์ใช้งาน
ด้านการคานวณ โดยดาเนินการ ดังนี้
1. การจัดกระทาข้อมูล โดยตรวจกระดาษคาตอบของนักเรียน ให้คะแนน บันทึกข้อมูล
คะแนนเป็นไฟล์
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดาเนินการดังนี้
2.1 วิเคราะห์ประสิทธิภาพของ โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม ตามเกณฑ์ 80/80
โดยใช้วธิ กี ารหาประสิทธิภาพ E1/ E2 (เผชิญ กิจระการ. 2544 : 44-62)
2.2 วิเคราะห์ดชั นีประสิทธิผลของโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม โดยใช้สตู ร E.I.
(Effectiveness Index)
2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ใช้ การทดสอบ Hotelling T2
2.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมหลังเรียน กับหลังเรียน 2 สัปดาห์ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคงทนทางการเรียน หลังเรียนกับหลังเรียน 2 สัปดาห์ ของนักเรียนทีเ่ รียนโดยการสอนแบบ
ปกติ ใช้การทดสอบ ที แบบกลุ่มไม่อสิ ระจากกัน (Dependent sample t-test)
ผลการวิ จยั
1. โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ 90.69/84.67 สูงกว่าเกณฑ์
80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.707 คิดเป็นร้อย
ละ 70.70
3. นักเรียนซึง่ เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. นักเรียนซึง่ เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม และนักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้การสอน
แบบปกติ มีความคงทนในการเรียนรูห้ ลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ ไม่แตกต่างกัน โดยมีความคงทน
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.76 และ 99.70 ตามลาดับ
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อภิ ปรายผล
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและ
การคิดวิเคราะห์ เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเ่ รียนด้วย
โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม กับการเรียนแบบปกติ ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถสรุปผลการวิจยั ตามขัน้ ตอนดังนี้
1. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าเฉลีย่ ของผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ ผลทีป่ รากฏเช่นนี้อาจเนื่องจาก เกม
(Game) เป็ นกิจกรรมทีท่ าให้ผเู้ ล่นพยายามบรรลุเป้าหมายทีท่ า้ ทาย มีการแข่งขันภายใต้กติกาทีก่ าหนด
เกมเพื่อการสอน มาจากหลักการของการเล่นกับพัฒนาการ ซึง่ นักจิตวิทยามองว่าทัง้ สองอย่างมีความ
เกีย่ วข้องกันอย่างใกล้ชดิ และธรรมชาติของมนุษย์ใช้การเล่นเป็นเครือ่ งมือในการเข้าสังคมและเรียนรู้
การอยู่รอด จึงทาให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการด้านผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและความสามารถในด้านการคิด
วิเคราะห์ได้สงู กว่าการเรียนแบบปกติ ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิจยั ของชุลจี ติ ปะติเพนัง (2552 : 84-86)
พบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม เรือ่ ง มาตราตัวสะกด สาหรับนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาที่ 2 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมี นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 นักเรียนกลุ่มทดลองมีความคิดวิเคราะห์สงู กว่านักเรียนกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วีรยา สิงห์อาจ (2550 : 75) พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรม
บทเรียนกับนักเรียนทีเ่ รียนตามคู่มอื มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิม่ ขึน้ มากกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของกรรณิการ์ บัวเทิง (2551 : 83 - 84) พบว่า
นักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ Interactive Book คาศัพท์ภาษาไทย มีคะแนนหลังเรียนเพิม่ ขึน้
มากกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวีรยา สิงห์อาจ
(2550 : 75) พบว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนกับนักเรียนทีเ่ รียนตามคู่มอื มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ปิยธิดา รอบรู้ (2551 : 60-89) พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบเว็บเควสท์ เรือ่ ง คาควบ
กล้ามีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนตามคู่มอื ครูอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
2. นักเรียนทีเ่ รียนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมและการสอนแบบปกติ เรือ่ ง
การเขียนสะกดคายาก กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย หลังจากการเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์
สามารถคงทนความรูห้ ลังเรียน จากการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนกับ
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนจากการทดสอบหลังจากเรียนผ่านไปแล้ว 2 สัปดาห์ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอน
แต่ละรูปแบบ โดยการทดสอบ ที (Dependent Sample t-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน โดยมีความคงทน
ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.76 และ 99.70 ของคะแนนเฉลีย่ หลังเรียน ตามลาดับทัง้ นี้อาจเป็ น
เพราะการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกม กับการสอนแบบปกติ ทัง้ 2
รูปแบบ เป็นการจัดกิจกรรมการสอนทีย่ ดึ ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูเ้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง จึงกระตุน้ ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์นนั ้ ๆ และนา
ความรูไ้ ปเก็บไว้ในส่วนของความจาระยะยาว และเมือ่ พบกับสถานการณ์นนั ้ ๆ อีกครัง้ หนึ่ง จึงยัง
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สามารถระลึกถึงเรือ่ งราวเหล่านัน้ ได้อกี ซึง่ ทาให้นกั เรียนมีพฒ
ั นาการทางการเรียนอย่างคงทนเมือ่ เวลา
ผ่านไปไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม
1.1 ควรออกแบบโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมทีใ่ ห้นักเรียนสามารถเล่นพร้อมกันอย่าง
น้อย 2 คน และให้นกั เรียนร่วมมือกันเพื่อเอาชนะเกม ซึง่ นอกจากจะช่วยให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่าง
สนุกสนานแล้ว ยังจะช่วยให้นกั เรียนเกิดความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในหมูค่ ณะซึง่ เป็น
คุณธรรมสาคัญได้อกี ประการหนึ่ง
1.2 การออกแบบหน้าจอ ควรให้สวยงาม เป็ นระบบ สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
การเรียนรูแ้ ละทฤษฎีส ี ลักษณะรูปแบบและขนาดตัวอักษรทีใ่ ช้ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับระดับชัน้
2. ข้อเสนอแนะในการนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกมไปใช้
2.1 ก่อนนาโปรแกรมบทเรียนไปทดลองใช้งานกับเครือ่ งคอมพิวเตอร์ควรตรวจสอบ
แผ่นโปรแกรมบทเรียนเพื่อป้องกันปญั หาแผ่นชารุดเสียหาย รวมทัง้ อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.2 หากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจานวนนักเรียนควรจัดให้เรียนเป็ นกลุ่ม
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปจั จุบนั ทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน
2.3 ในขณะทีเ่ รียน ครูควรคอยแนะนาให้คาปรึกษาในกรณีทน่ี กั เรียนเกิดปญั หา เพื่อให้
การเรียนรูเ้ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ เป็นการสร้างบรรยากาศทีด่ ใี นการเรียน
2.4 ควรส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม
โดยให้สอดคล้องกับความจาเป็น และความเหมาะสมในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ในการดาเนินการทดลองและเก็บข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ควรกระทาโดยผูด้ าเนินการคนเดียวกัน การดาเนินการโดยผูด้ าเนินการทีแ่ ตกต่างกัน ข้อมูลทีไ่ ด้รบั อาจ
เกิดความคลาดเคลื่อน ทาให้คุณภาพของงานวิจยั ลดลง
3.2 เครือ่ งมือทีจ่ ะใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรือ่ ง การเขียนสะกดคายาก ทีม่ ี
ความเทีย่ งตรง และเชื่อมันได้
่ สงู ทีส่ ุด คือการทดสอบโดยให้นกั เรียนเขียนตามคาบอก
3.3 ควรวิจยั เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมสาหรับนักเรียนทีม่ ี
ระดับสติปญั ญาต่ า หรือสมาธิสนั ้ เพื่อจะได้แก้ปญั หานักเรียนทีม่ คี ุณลักษณะดังกล่าว ให้สามารถ
เกิดการเรียนรูไ้ ด้
3.4 ควรมีการวิจยั เปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้โปรแกรมบทเรียนประเภทเกมกับ
การสอนโดยใช้นวัตกรรมอื่น ๆ
3.3 ควรมีการสร้างและพัฒนาโปรแกรมบทเรียนประเภทเกม ในเนื้อหาอื่นทีเ่ ป็นปญั หา
และในกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ
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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดย
ให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเองและเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งาน
ด้วยตนเอง กลุ่มเป้าหมายได้แก่นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ
วัดสิมนาโก จานวน 10 รูป การวิจยั เป็นการวิจยั แบบผสานวิธ ี (Mixed Methodology) ระหว่าง
ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพและและวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลการวิจยั
ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ แบบสารวจความพึงพอใจ แบบบันทึกการประชุม แบบบันทึก
การสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปญั หาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศใน
ท้องถิน่ พบว่า สภาพการจัดการเรียนรูส้ ามเณรเรียนรูจ้ ากในตาราแล้วท่องจาเพื่อนาไปสอบ แต่ละ
รายวิชาครูจดั การเรียนการสอนผ่านตารา แบบฝึกหัด และสอบข้อเขียน ไม่เน้นการเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั จิ ริง ทาให้ผเู้ รียนไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรูน้ าไปสู่การประยุกต์ใช้กบั ชีวติ
จริงได้ การสารวจความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ พบว่า มี
ความต้องการสูงเกี่ยวกับด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการบันทึกข้อมูลองค์ความรูเ้ รือ่ งระบบ
นิเวศในสวนสมุนไพรโดยภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็นผูถ้ ่ายทอดความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียนและ
จากแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชน
2. กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละ
สร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเองทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีลกั ษณะเน้นการใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ และใช้เทคนิค
สนทนาเป็ นเครือ่ งมือในการคิดร่วมกัน ปฏิบตั ริ ว่ มกัน โดยการบอกเล่าประสบการณ์ทม่ี อี ยูใ่ น
ตัวตนของบุคคลหนึ่งให้บุคคลหนึ่งฟงั ไม่มกี ารขัดแย้ง วิพากษ์ วิจารณ์ มุง่ เน้นการฟงั การเล่า
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ต่อยอดซึง่ เป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิง่ เน้นการเปิดโอกาสให้นกั เรียน ครู ผูบ้ ริหาร และภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างแท้จริง การศึกษาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่าหลังการจัดกิจกรรมนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลีย่
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิม่ ขึน้ อยูใ่ นระดับมากทีส่ ุดทุกด้าน
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบ
นิเวศในท้องถิน่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ บนหลักการทีม่ งุ่ เน้นให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วย
ตนเองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผูบ้ ริหาร และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ พบว่านักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลีย่ ระดับคะแนนความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกด้าน
คาสาคัญ : กิจกรรมการเรียนรู,้ ระบบนิเวศในท้องถิน่ , แสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งาน
ด้วยตนเอง
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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้ 23 กรกฎาคม 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษา
ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา จัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมตาม
ความสนใจและความถนัดของผูเ้ รียน จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ โดยคานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ จัดกิจกรรม
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ใช้ภูมปิ ญั ญา เพื่อปลูกฝงั และพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณธรรม
ค่านิยมทีด่ งี ามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา
ผูป้ กครอง และประเมินผูเ้ รียนตามสภาพจริง โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบผูเ้ รียน ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม เพื่อร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) ฉบับสรุป ได้จดั ทาแผนการศึกษาแห่งชาติทบ่ี ูรณา
การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา กับการศึกษาทุกระดับ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาคน
อย่างรอบด้านและสมดุล สร้างสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญั ญาและการเรียนรูแ้ ละพัฒนาสิง่ แวดล้อมของ
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สังคม และได้กาหนดนโยบายในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ในมาตรา 80 (3) ข้อ 6 ให้ส่งเสริม
และสนับสนุ นความรูร้ กั สามัคคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตสานึกและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติตลอดจนค่านิยมอันดีงามและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ โดยมุง่ ให้คนไทย
เป็ นคนดี เก่ง มีความสุข มีความรูเ้ ชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ ใฝเ่ รียนรูแ้ ละแสวงหา
ความรูอ้ ย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ ดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพ ทัง้ ทาง
กายและใจทีส่ มบูรณ์ มีความภูมใิ จในความเป็นไทย สามารถประกอบอาชีพและอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข เพื่อเป็ นเป้าหมายและฐานหลักของการพัฒนาประเทศอย่างยังยื
่ น (ราชกิจจา
นุเบกษา. 2553 : ก)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มงุ่ หวังให้ผเู้ รียน ได้เรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทเ่ี น้นการเชื่อมโยงความรูก้ ับกระบวนการ
มีทกั ษะสาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปญั หาทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนรูท้ ุกขัน้ ตอน มีการทากิจกรรมด้วย
การลงมือปฏิบตั จิ ริงอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับระดับชัน้ เพราะวิทยาศาสตร์เ กีย่ วข้องกับทุก
คนทัง้ ในชีวติ ประจาวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครือ่ งมือเครือ่ งใช้และ
ผลผลิตต่าง ๆ ทีม่ นุษย์ได้ใช้เพื่ออานวยความสะดวกในชีวติ และการทางาน เหล่านี้ลว้ นเป็นผลของ
ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อ่นื ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์
ได้พฒ
ั นาวิธคี ดิ ทัง้ ความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทกั ษะสาคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญั หาอย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้
ข้อมูลทีห่ ลากหลายและมีประจักษ์พยานทีต่ รวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลก
สมัยใหม่ซง่ึ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ (K knowledge-based society) ดังนัน้ ทุกคนจึงจาเป็นต้อง
ได้รบั การพัฒนาให้รวู้ ทิ ยาศาสตร์ เพื่อทีจ่ ะมีความรูค้ วามเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีทม่ี นุษย์
สร้างสรรค์ขน้ึ สามารถนาความรูไ้ ปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 5–11)
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก เป็นโรงเรียนทีเ่ ปิดสอนพระและสามเณรแห่ง
เดียวในอาเภอกุฉินารายณ์และตัง้ อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีระบบนิเวศทีส่ ามารถเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียนได้หลายแห่ง แต่นกั เรียนส่วนใหญ่ไม่
รูจ้ กั คุณค่าของระบบนิเวศ ไม่ดแู ลรักษาสิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตนเอง และไม่สามารถทีจ่ ะนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงได้พยายามทีจ่ ะจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ โดยให้นักเรียนเรียนรูผ้ ่านเรือ่ งระบบนิเวศในสวนสมุนไพรเชื่อมโยงกับ
หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ผเู้ รียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของระบบนิเวศในท้องถิน่ มี
ความรูเ้ กี่ยวกับระบบนิเวศในสวนสมุนไพรและเห็นคุณค่าของสมุนไพรในท้องถิน่ สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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จากสภาพการเรียนการสอนในปจั จุบนั พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดการศึกษาค้นคว้า เรียนรูจ้ าก
ในตาราเพียงอย่างเดียว แต่ละรายวิชาครูจดั การเรียนการสอนผ่านตารา แบบฝึกหัด ไม่เน้นการ
เรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง ทาให้ผเู้ รียนไม่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการองค์ความรูเ้ พื่อนาไปสู่การ
ประยุกต์ใช้กบั ชีวติ จริงได้ จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นทาให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะศึกษาเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสามารถสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเองผ่านเรือ่ งระบบ
นิเวศในท้องถิน่ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก
เพื่อทีจ่ ะได้นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแ้ ละเพื่อให้สามารถบรรลุถงึ เป้าหมาย
ของแผนการศึกษาแห่งชาติต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพปญั หาและความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศ
ในท้องถิน่
2. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรู้
และสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้
ผูเ้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ช้นิ งานด้วยตนเอง
ขอบเขตการวิ จยั
กลุ่มเป้ าหมาย
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึง่ เป็ นสามเณรจานวน 9 รูปและเป็ นพระ 1 รูป
รวม 10 รูป โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มผูใ้ ห้ข้อมูล ได้แก่
1. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก อาเภอ
กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จานวน 10 รูป
2. ครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญวัดสิมนาโก อาเภอกุฉินารายณ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 5 รูป / คน
2.

ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ จานวน 3 คน

กรอบเนื้ อหา
สาระที่ 2 ชีวติ กับสิง่ แวดล้อม มาตรฐาน ว. 2.1 เข้าใจสิง่ แวดล้อมในท้องถิน่
ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ แวดล้อมกับสิง่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ระหว่างสิง่ มีชวี ติ ต่างๆในระบบนิเวศ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ ละจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิง่ ทีเ่ รียนรูแ้ ละนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
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สถานที่และระยะเวลาการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนพระ
ปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก อาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ แี บบผสานวิธ ี (Mixed Methodology) ซึง่ ประกอบด้วยระเบียบวิธวี จิ ยั
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเข้าด้วยกัน โดยใช้วธิ สี ารวจ รายงานการประชุม สังเกตแบบ
มีส่วนร่วม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และข้อมูลส่วนหนึ่งเป็ นเชิงปริมาณ
ต่อจากนัน้ จัดประชุมกลุ่มเสวนาเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์และร่วมกันออกแบบกระบวนการวิจยั สร้าง
ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ ว่ มกัน และใช้เทคนิคการสนทนา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินกิจกรรม
การเรียนรู้ ตามกระบวนการเรียนรูโ้ ดยผ่านฐานการเรียนรู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ และลงมือปฏิบตั ิ
ร่วมกัน ประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝเ่ รียนรู้ จากนัน้ นาผลการประเมินมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อศึกษาความก้าวหน้าของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทส่ี ามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้ โดยผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขัน้ ตอนการวิจยั เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.1 ศึกษาและสารวจบริบทสภาพปญั หาความต้องการ
1.2 สารวจแหล่งเรียนรูแ้ ละสัมภาษณ์ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
1.3 สนทนากลุ่ม
1.4 สารวจความต้องการของผูเ้ รียน
ระยะที่ 2 ศึกษากระบวนการการจัดกิจกรรมการเรือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียน
แสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง แบ่งออกเป็น 5 ขัน้ ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 วิเคราะห์องค์ความรู้
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 เอกสาร ตารา และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
ขัน้ ที่ 2 สานสัมพันธ์ สืบค้นแหล่งเรียนรูแ้ ละสัมภาษณ์ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่
2.1 สนทนากลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ และกลุ่มเป้าหมายเพื่อชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ วางแผนและจัดทาปฏิทนิ การดาเนินงานการวิจยั
ขัน้ ที่ 3 ออกแบบและจัดกิจกรรมตามกระบวนการ
3.1 จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญเพื่อปฐมนิเทศและชีแ้ จง
รายละเอียดและวัตถุประสงค์การดาเนินงานวิจยั ตามแผนปฏิบตั กิ ารการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3.2 เสวนาสนทนา ออกแบบกระบวนการการเรียนรูแ้ ละจัดกิจกรรมในการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นใฝเ่ รียนรู้
ขัน้ ที่ 4 ปลูกฝงั ความรูเ้ กีย่ วกับระบบนิเวศในท้องถิน่
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4.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านฐานการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้
ในแต่ละฐานการเรียนรู้
ขัน้ ที่ 5 นาเสนอผลงาน ประเมินพฤติกรรม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวางแผนเตรียมตัว
ก่อนลงปฏิบตั ภิ าคสนาม และจัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ผูว้ จิ ยั เตรียมตัวก่อนลงภาคสนาม โดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม เพื่อแจ้งให้พน้ื ทีท่ ราบและขอความร่วมมือเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อทา
การวิจยั จาก นักเรียน คณะครู ครูภมู ปิ ญั ญา
5.2 ผูว้ จิ ยั จัดทาปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน โดยได้ดาเนินการวางแผนเพื่อกาหนด
วัน เวลา วิธกี าร เนื้อหา บุคคลกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล
5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามผูว้ จิ ยั ได้สารวจสภาพปญั หาความต้องการ
โดยสารวจจากนักเรียน
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั และกลุ่มเป้าหมายได้เดินทางไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับเขียนแผนทีค่ วามรู้
ระบุสถานทีส่ าคัญ แหล่งการเรียนรู้ และภูมปิ ญั ญาชาวบ้านในชุมชนทีส่ ามารถนามาประกอบการ
เรียนการสอน
5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยผูว้ จิ ยั และ
กลุ่มเป้าหมายได้เดินทางไปสัมภาษณ์ สังเกต ผูม้ สี ่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ
มาตรวจสอบข้อมูลสู่การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
5.6. ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 ออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตาม
ขัน้ ตอนการสนทนา การเล่าเรือ่ ง การสนทนากลุ่ม การจัดฐานการเรียนรู้ การสกัดขุมความรู้
การสังเคราะห์แก่นความรู้ การสรุปบทเรียน เวทีความน่ าเชื่อถือของข้อมูล ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ลิ ง
มือปฏิบตั ิ นาไปจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน จานวน 10 รูป
5.7 ประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรูก้ ารพัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบ
นิเวศในท้องถิน่
5.8 จัดสนทนากลุ่ม เพื่อสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละประเมินผลสรุป
บทเรียน ซึง่ ผลการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้นาไปวิเคราะห์เพื่อตอบคาถามวิจยั ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ในโอกาสต่อไป
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สรุปผลการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ สรุปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการสารวจสภาพปญั หาปจั จุบนั สารวจความต้องการและศึกษาบริบทรอบโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ผลการสารวจสภาพ
ปจั จุบนั ปญั หาคือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ตงั ้ ใจเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไม่สม่าเสมอ ขาด
การใฝเ่ รียนรูแ้ ละการนาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูต้ ่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ การ
นาเสนอผลงานและเลือกใช้ส่อื ไม่เหมาะสม จากการสารวจความต้องการของนักเรียน พบว่า 1)
ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูร้ ะบบนิเวศในท้องถิน่ โดยวิธศี กึ ษาจากการสารวจ สังเกต บันทึก
จานวน 10 รูป คิดเป็นร้อยละ 100 2) ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่
โดยใช้แหล่งเรียนรูส้ วนสมุนไพร จานวน 5 รูป คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือสวนผักสวนครัว
จานวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 3) ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่
จากแหล่งเรียนรูท้ ว่ี ดั สิมนาโก จานวน 6 รูป คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือวัดอรัญญิกาเสนา
นิคม จานวน 3 รูป คิดเป็นร้อยละ 30 4) ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศใน
ท้องถิน่ จากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เป็ นผูถ้ ่ายทอดจานวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาครูผสู้ อน
จานวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 20 5) ต้องการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่
โดยใช้เวลาในวันเสาร์ – อาทิตย์ในการจัดกระบวนการเรียนรูจ้ านวน 8 รูป คิดเป็นร้อยละ 80
รองลงมาคือในชัวโมงวิ
่
ชาวิทยาศาสตร์จานวน 2 รูป คิดเป็นร้อยละ 20
2. ผลการศึกษากระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ นเรือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดย
ให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง พบว่า การใช้แหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่ และ
ใช้เทคนิคสนทนาเป็นเครือ่ งมือในการคิดร่วมกัน ปฏิบตั ริ ว่ มกัน นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิง่
เพราะได้เห็นกระบวนการสนทนาตัง้ แต่ตน้ จนจบ ซึง่ เป็ นการสนทนาทีเ่ ป็ นไปตามธรรมชาติ เป็ น
การบอกเล่าประสบการณ์ทม่ี อี ยูใ่ นตัวตนของบุคคลหนึ่งให้บุคคลหนึ่งฟงั ไม่มกี ารขัดแย้ง วิพากษ์
วิจารณ์ เห็นการฟงั การเล่าต่อยอดซึง่ เป็ นประโยชน์และมีคุณค่ายิง่ ผลการสนทนา ซึง่ ผูว้ จิ ยั
สามารถนามากาหนดเป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ พฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละสังเกตพฤติกรรมของ
ผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ขอ้ มูลจากหลายด้านและความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝา่ ย ซึง่
การประเมินพฤติกรรมผูว้ จิ ยั จะประเมินโดยการสังเกตทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จากการที่
ผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์หรือทากิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ภูมปิ ญั ญาและคนอื่น ๆ มีการประเมินเป็ นระยะ
ๆ เพื่อให้มกี ารสังสมและการพั
่
ฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้
เป็ นกิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้นกั เรียน ครู ผูบ้ ริหาร และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม
อย่างแท้จริง โดยผ่านขัน้ ตอน ทัง้ หมด 2 ขัน้ ตอน คือตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา
สารวจความต้องการและศึกษาบริบทรอบโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก ประกอบด้วย
กิจกรรมทัง้ หมด 4 กิจกรรมคือ 1) ศึกษาและสารวจบริบทสภาพปญั หาความต้องการ 2) การ
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สารวจความต้องการของผูเ้ รียน 3) ศึกษาบริบทสิง่ แวดล้อมรอบโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัด
สิมนาโก 4) สารวจภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งเรียนรูช้ ุมชน ตอนที่ 2 เพื่อศึกษากระบวนการการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูเ้ รื่องระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์
ชิน้ งานด้วยตนเอง ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูส้ ่งผลให้ผเู้ รียนทุกคนมีพฒ
ั นาสูงขึน้ สังเกต
จากผูเ้ รียนมีพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปคือ ตัง้ ใจเรียน เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ บันทึก
และสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงานได้อย่างหลาก
หลาย ทางานอย่างเป็ นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็น ทาเป็น แก้ปญั หาเป็ นและนาความรูไ้ ป
ใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม และร่วมอนุรกั ษ์ ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยความเต็มใจ
3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของผูเ้ รียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสังเกตพฤติกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดย
ให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเองไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มเป้าหมายก่อนทีจ่ ะ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละ
สร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเองทีส่ ร้างขึน้ และวัดผลซ้าอีกครัง้ ด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งาน
ด้วยตนเองชุดเดิม หลังจากทีไ่ ด้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้ บว่าผูเ้ รียนกลุ่มเป้าหมายมี
คะแนนเฉลีย่ ของพฤติกรรมทีว่ ดั หลังจากจัดกิจกรรมมีความแตกต่างกัน โดยก่อนการจัดกิจกรรมมี
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับน้อย หลังการจัดกิจกรรมมีพฤติกรรมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ุด โดยมีคะแนน
สูงขึน้ ทุกข้อเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรม มีคะแนนเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้ นักเรียนตัง้ ใจเรียน ( X = 2.87) สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต้ ่าง ๆ ( X =
2.84) เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้ ( X = 2.82) แลกเปลีย่ นความรูก้ บั เพื่อน
ๆ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน( X = 2.82) ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
จากหนังสือ เอกสาร สิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆแหล่งเรียนรูท้ งั ้ ภายในและภายนอกโรงเรียน และ
เลือกใช้ส่อื ได้อย่างเหมาะสมได้ดว้ ยตนเอง ( X = 2.77) บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิง่
ทีเ่ รียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง ( X = 2.49)
4. ผลการวัดความพึงพอใจของผูเ้ รียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบ
นิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหาความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง พบว่าด้านสาระการ
เรียนรูโ้ ดยรวมมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.06) ซึง่ มีความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก ด้านกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.62) ซึง่ มีความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด ด้านภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.91) ซึง่ มีความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด ด้าน
ครูผสู้ อน/วิทยากร โดยรวมมีค่าเฉลีย่ ( X = 4.87) ซึง่ มีความเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทีส่ ุด
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อภิ ปรายผล
1. จากการสารวจสภาพปจั จุบนั ปญั หา สารวจความต้องการและศึกษาบริบทรอบ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมสามัญ วัดสิมนาโก ทาให้ผวู้ จิ ยั ทราบระดับความต้องการของนักเรียน และ
องค์ความรูท้ จ่ี ะนามาจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน มาเชื่อมโยงและบูรณาการจัดเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรูท้ งั ้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทาให้นกั เรียนเกิดความรัก หวง
แหนและภาคภูมใิ จในท้องถิน่ ของตน และปลูกจิตสานึกในการรักธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมในชุมชน
นาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการการเรียนรู้ ทาให้ผวู้ จิ ยั ทราบว่าองค์ความรูท้ ่ี
อยูใ่ นตัวตนของบุคคลทีม่ อี ยู่ในท้องถิน่ เป็ นองค์ความรูท้ ม่ี คี ุ ณค่าและมีประโยชน์ต่อวิถชี วี ติ ของ
มนุษย์ทุก ๆ คน สมควรอนุรกั ษ์ สืบทอดไว้ให้อนุชนรุน่ หลังเป็นอย่างยิง่ ส่งผลให้นกั เรียนได้
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกคิด ฝึกทา ฝึกปฏิบตั ิ เกิดการใฝเ่ รียนใฝร่ ดู้ ว้ ยตนเอง ซึง่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยดึ หลัก (2) ให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทัง้ ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา (3) ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูม ิ
ปญั ญาไทย และการประยุกต์ใช้ภมู ปิ ญั ญา และมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ และ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดาเนินการ( (3) จัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบตั ใิ ห้ทาได้ คิดเป็ น ทาเป็ น รักการอ่านและเกิดการใฝร่ อู้ ย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับ
จุดมุง่ หมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 (5) มีจติ สานึกในการ
อนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญั ญาไทย การอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม มีจติ สาธารณะทีม่ งุ่ ทา
ประโยชน์และสร้างสิง่ ทีด่ งี ามในสังคม และอยู่รว่ มกันในสังคมอย่างมีความสุข และสอดคล้องกับ
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา ประเด็นที่ 7 การเรียนรูเ้ รือ่ งภูมปิ ญั ญาและ
ศิลปวัฒนธรรม ซึง่ หมายถึง การเรียนรูเ้ พื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในคุณค่า
ของความรูต้ ่าง ๆ ทีไ่ ด้คดิ ค้นและสังสมประสบการณ์
่
โดยภูมปิ ญั ญาไทย ตลอดจนมีความรัก ชื่นชม
และหวงแหนในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวติ และสืบสานให้
ยังยื
่ น ตลอดจนเชื่อมโยงสู่สากล และตรงกับเป้าหมายการปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.
2552 – 2561) ภายในปี 2561 มีการปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ (3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิม่ บทบาทของผูท้ อ่ี ยู่
ภายนอกระบบการศึกษาด้วย การนาเอาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ หรือผูร้ ใู้ นท้องถิน่ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้านพืชสมุนไพรมาจัดเป็ นองค์ความรู้ ทาให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในการพัฒนาการศึกษาอย่างรอบด้าน ภูมปิ ญั ญาเกิดความภาคภูมใิ จ ชุมชนเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญของความรูใ้ นท้องถิน่ ร่วมมือกันต่อยอดเพื่ออนุรกั ษ์ สืบทอด และเกิดการพัฒนาทัง้
องค์ความรูแ้ ละสิง่ แวดล้อมในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ รานี อุปรา ทีไ่ ด้
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ศึกษาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ในการใช้สมุนไพรพืน้ บ้านของชุมชนปกาเกอะญอ บ้านแม่แฮน้อย อาเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ใช้กระบวนวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีส่วนร่วมเป็นวิธวี ทิ ยาวิจยั
ผลการวิจยั พบว่า ภูมปิ ญั ญาในการใช้สมุนไพรของชุมชนบ้านแม่แฮน้อย แฝงอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน
ของชาวบ้านกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ ผูอ้ าวุโส พ่อบ้าน แม่บา้ น เยาวชนและเด็ก ซึง่ มีภูมปิ ญั ญาในการ
ใช้สมุนไพรทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ผูอ้ าวุโสเป็นผูม้ ภี ูมปิ ญั ญาในการใช้สมุนไพรมากทีส่ ุด พ่อบ้านมี
ภูมปิ ญั ญาในการใช้สมุนไพรประเภทยาบารุงกาลัง หรือยาดองเหล้าในขณะทีแ่ ม่บา้ นมีภมู ปิ ญั ญาใน
การใช้สมุนไพรทีเ่ กีย่ วกับอาหารและการรักษาอาการปว่ ยทัวไปของเด็
่
กเล็ก ส่วนเยาวชนจะใช้
สมุนไพรตามคาแนะนาของผูอ้ าวุโสในหมูบ่ า้ น เป็ นต้น ส่วนปญั หาและอุปสรรคในการใช้สมุนไพร
พืน้ บ้านของชุมชน พบว่าในปจั จุบนั วิถกี ารดารงชีพของชาวบ้านแม่แฮน้อยเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
หลายด้าน เช่นปลูกผักผลไม้ทใ่ี ช้สารเคมีมากขึน้ เมือ่ เจ็บปว่ ยชาวบ้านซือ้ ยาแผนปจั จุบนั และไป
รักษาทีส่ ถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลมากขึน้ การรักษาโดยหมอพืน้ บ้านและสมุนไพรพืน้ บ้าน
ลดลงและสูญหายไป
2. ผลทีไ่ ด้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ โดยให้ผเู้ รียนแสวงหา
ความรูแ้ ละสร้างสรรค์ชน้ิ งานด้วยตนเอง นักเรียนทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายการวิจยั ในครัง้ นี้โดยส่วนใหญ่
ยอมรับว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ นครัง้ นี้ใช้ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และแหล่งเรียนรูใ้ นชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน โดยสนับสนุ นให้มกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
ปราชญ์ผรู้ ู้ และผูส้ งู อายุทม่ี ปี ระสบการณ์ โดยการสืบค้น ถอดความรู้ ภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูใ่ นตัวคน
เป็นความรูท้ ผ่ี อู้ ่นื สามารถเรียนรู้ รวบรวมจัดเป็ นคลังข้อมูล ผูเ้ รียนได้รบั การส่งเสริมให้นา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาต่อยอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีส่ ามารถนาไปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
อย่างเหมาะสม ผูบ้ ริหารโรงเรียนและครูได้ตระหนักว่าได้เปิดโอกาสให้บุคลากรผูม้ สี ่วนร่วมได้
ร่วมกันวางแผน และยอมรับว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ รือ่ งระบบนิเวศในท้องถิน่ เป็นงานสาคัญ
ทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่จดุ หมายของหลักสูตรทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ตลอดจนมีการนาไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียน โดย
ส่งเสริมให้ปราชญ์ ผูร้ ู้ ผูส้ งู อายุในชุมชนมีบทบาทในการถ่ายทอดความรูส้ ่คู นรุน่ ใหม่ เกิดความ
ภูมใิ จทีไ่ ด้มสี ่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และเห็นความสาคัญถึงองค์ความรูท้ ม่ี อี ยูใ่ น
ตัวเอง พอใจในตนเองทีท่ าให้ผอู้ ่นื เข้าใจได้ พอใจในการได้ช่วยเหลือผูเ้ รียน ภูมใิ จในความสาเร็จ
ของตน ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากเพื่อน สามารถปรับตนเองให้เป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เกิดการรวมกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ของปญั ญาในการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ซึง่ สอดคล้องกับ คุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสนใจใฝ่รู้ ความมุง่ มัน่
อดทน รอบคอบ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ประหยัด การร่วมแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ความมีเหตุผล การทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างสร้างสรรค์
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2.1 ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
พฤติกรรมมากขึน้ ทุกคน โดยพบว่านักเรียนได้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการเรียนในทางทีด่ มี าก
ขึน้ มีความตัง้ ใจ มีความสุขในการเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูใ้ นกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความ
เต็มใจ จดบันทึก วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง รูจ้ กั นาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดการเรียนรูแ้ ละนาเสนอผลงานได้อย่างหลากหลายและเหมาะสม นากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้ มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์และทางานอย่างเป็นระบบมากขึน้
2.2 ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมในครัง้ นี้สงู ขึน้ ทุกข้อทัง้ ในด้านเนื้อหาสาระทีม่ คี วามน่ าสนใจ เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิน่ ของตนเอง ได้เรียนรูจ้ ากการทดลอง ปฏิบตั จิ ริง มีความสุขกับสื่อการเรียนที่
หลากหลายและหาได้เองตามธรรมชาติเป็นสิง่ ทีม่ อี ยูแ่ ล้วรอบตัว ทาให้เรียนอย่างมีความสุขมากขึน้
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบเด็กนักวิ จยั สาหรับเด็กปฐมวัยที่มีต่อ
ทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
The Effect of Children as Researchers Learning Management
on The Science Basic Skill of Young Children
อุบล ศรีวฒ
ั นานนท์ ดร.สมปอง ศรีกลั ยา ผศ.ดร.ทัศนี ย์ นาคุณทรง
บทคัดย่อ
การวิจยั เรือ่ ง ผลการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั สาหรับเด็กปฐมวัยทีม่ ตี ่อทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั 2) เพื่อศึกษาการ
เปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรู้
แบบเด็กนักวิจยั ก่อนและหลังการทดลอง การวิจยั ครัง้ นี้ใช้รปู แบบในการวิจยั เชิงทดลอง กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ น
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี จังหวัด
ร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1 ซึง่ ได้มาโดยการเลือก
เฉพาะเจาะจง จานวน 20 คน เพราะเป็นห้องเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูประจาชัน้ และมีความใกล้ชดิ กับ
เด็กสามารถสังเกตและเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั และ แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าสถิตริ อ้ ยละ ค่ าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.60 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.88 และคะแนน
เฉลีย่ ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 18.20 คิดเป็นร้อยละ 72.80 และมีค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.17 เมือ่ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. ผลการเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการ
สังเกต คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 44 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 มีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 ด้านการจาแนกประเภท คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 ด้านการวัด
คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 39 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 64 มีการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ด้านการลงความคิดเห็นจากข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 62 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22และด้านการจัด
กระทาและสื่อความหมายข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34 คะแนนหลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 74 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั , เด็กปฐมวัย, ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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 pretest 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
บทนา
วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ ซึง่ เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
(Knowledge Based society) และเกีย่ วข้องกับการดารงชีวติ ประจาวัน อีกทัง้ ในปจั จุบนั สังคมของ
เรามีการแข่งขันในแทบทุกด้าน ทัง้ ด้านการค้า เศรษฐกิจ การเมือง ด้านเทคโนโลยีการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รบั การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ (Scientific literacy for all)
เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อมรอบตัว นาความรูไ้ ปใช้อย่างมี
เหตุผล และนาไปสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ประเทศไทยได้เล็งเห็นความ สาคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การทีจ่ ะส่งเสริมพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ ให้กา้ วทันความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกที่
เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึง่ มีการใช้ความรูแ้ ละสร้างนวัตกรรมเป็นปจั จัยหลักในการเพิม่
และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ จาเป็นต้องเปลีย่ นแปลงด้านการศึกษา โดยภาพรวมและได้จดั ทาร่าง
นโยบายปฏิรปู วิทยาศาสตร์ศกึ ษาของไทยโดยมีวตั ถุประสงค์ของการจัดการศึกษาทีเ่ น้นการ
พัฒนาผูเ้ รียน ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจพืน้ ฐาน สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็น
กระบวนการเรียนรูท้ ม่ี พี ลังและเสริมสร้างศักยภาพของผูเ้ รียนแต่ละคนให้ถงึ ขีดสูงสุด ผูเ้ รียน
สามารถคิดเป็ น แก้ปญั หาเป็ น พึง่ ตนเองได้ ดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข (กรม
วิชาการ. 2545 : 1)
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การจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เด็ก
ปฐมวัย ควรอยูใ่ นระดับทีเ่ รียบง่าย ไม่ซบั ซ้อน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันทุกทักษะ
สุวฒ
ั น์ นิยมค้า (2531 : 146) ปจั จุบนั ครูได้นารูปแบบการเรียนรูม้ าจัดกระบวนการเรียนการสอน
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญอย่างหลากหลาย เปิดโอกาสให้เด็กได้ทากิจกรรมกลุ่มและรายบุคคล ได้
ทางานทีต่ นเป็นผูร้ เิ ริม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาทุกด้านโดยองค์รวม จาก
การศึกษางานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในระดับเด็ก
ปฐมวัย พบว่ามีการจัดกิจกรรมและประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลายวิธ ี เช่น ณัชชุดา สาครเจริญ (2548 : 71) ศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนากระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานของเด็กปฐมวัย ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนก ทักษะการวัด
ทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น ใช้รปู แบบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐาน
ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ โดยรวมและจาแนกรายทักษะมี
ค่าเฉลีย่ คะแนนสูงขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับก่อนการทดลอง
การส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รปู แบบการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เด็กนักวิจยั (Children as a Researcher) ซึง่ สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2547 : 33) ได้พฒ
ั นาขึน้
เพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ เน้นความสาคัญทัง้
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม จัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้
มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นการสอนทีผ่ เู้ รียนมีความสาคัญเป็ นศูนย์กลางของการเรียนรู้ ผูเ้ รียนได้ลงมือศึกษาค้นคว้า
แสวงหาความรู้ ในการเรียนรูเ้ ด็กจะได้สร้างองค์ความรู้ พร้อมกับแก้ปญั หาและค้นพบสิง่ ใหม่ ๆ
ซึง่ มีการวางแผนล่วงหน้าว่าจะศึกษาค้นคว้าอย่างไร มากน้อยเพียงใด จากแหล่งใด แล้วลงมือ
ศึกษาค้นคว้า สังเกต จดจา บันทึกข้อมูล สรุปความรูท้ ไ่ี ด้ จัดทาผลงานความรูแ้ ละนาเสนอ
รวมทัง้ นาความรูท้ ไ่ี ด้ไปสืบค้นและแสวงหาความรูต้ ่อไป นับว่าเป็ นการเรียนรูท้ เ่ี ป็ นไปตาม
ธรรมชาติ มีกระบวนการค้นหาความรูท้ เ่ี ชื่อถือได้ เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยวิธกี ารวิจยั ซึง่ หมายถึงการ
ใช้ปญั หาทาให้เกิดปญั ญา การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มุง่ ส่งเสริมให้เด็กมีทกั ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพิม่ มากขึน้ โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้ สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2545 :
36) ขัน้ ที่ 1 ทบทวนความรูแ้ ละเลือกหัวข้อเนื้อหาทีน่ ่าสนใจ เด็กได้อภิปรายถึงหัวเรื่องทีต่ อ้ งการ
ศึกษาร่วมกัน ซึง่ จะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อความหมายและทักษะการลงความเห็น ขัน้ ที่ 2 เด็ก
ค้นคว้าวิจยั หาความรู้ เด็กได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงและครูกระตุน้ ให้เด็กคิดหาคาตอบด้วยการตัง้ คาถาม
จะช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการสังเกต
ทักษะการจาแนก ทักษะการวัด ทักษะการพยากรณ์และทักษะการลงความเห็น ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การ
ประเมินผล เด็กช่วยกันสรุปความรูท้ ไ่ี ด้จากการเรียนรูร้ ่วมกันเพื่อนาเสนอผลงานให้ผอู้ ่นื ได้ เพื่อ
ฝึกฝนทักษะการสื่อความหมายให้แก่เด็ก
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จากหลักการและเหตุผลทีก่ ล่าวมาจึงทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาผลการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีส่ ามารถส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เพราะเป็นการแก้ปญั หาทีจ่ ะทาให้เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านนิเวศน์ได้รบั การพัฒนาในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทม่ี ปี ญั หาทาให้การเรียนการสอนไม่บรรลุตามวัตถุ ประสงค์และเป็น
การเรียนรูท้ เ่ี ปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้ประสาทสัมผัส ทัง้ ห้า รูจ้ กั วิธกี ารศึกษาค้นคว้า
นาเสนอผลงานซึง่ เป็นการเรียนรูอ้ ย่างเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับวัย ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 12 ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ทีก่ าหนดให้เด็กมีเจตคติ
ทีด่ ตี ่อการเรียนรู้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ คือสนใจเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ รอบตัว และแสวงหา
คาตอบด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐานในการดารงชีวติ และพัฒนาด้านสติปญั ญา
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการเรียนรูใ้ นระดับทีส่ งู ขึน้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั ศึกษา
มาจากเอกสารและงานวิจยั หลาย ๆ ท่าน พบว่าทักษะทีค่ วรนามาส่งเสริมและเหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยคือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนก ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็น และทักษะ
การสื่อความหมาย เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการพัฒนาด้านสติปญั ญา และทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
2. เพื่อศึกษาการเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ก่อนและหลังการทดลอง
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี
ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ อาเภอ
ธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานการประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 65 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหว่าง 5-6
ปี ทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านนิเวศน์
อาเภอธวัชบุร ี จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต1
ซึง่ ได้มาโดยการเลือกเฉพาะเจาะจง จานวน 20 คน เพราะเป็นห้องเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั เป็ นครูประจาชัน้
และมีความใกล้ชดิ กับเด็กสามารถสังเกตและเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด
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2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จานวน 5 ทักษะ คือ
ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนก ทักษะการวัด ทักษะการลงความเห็น และทักษะการสื่อ
ความหมาย
3. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
3.1 กาหนดเนื้อหาสาหรับการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั จากหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ดังนี้
3.1.1 สาระทีเ่ ด็กควรรู้ คือ ธรรมชาติรอบตัว มีรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ
พืชและสัตว์ เพราเป็นสิง่ แวดล้อมในชีวติ จริงและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้เด็กเกิด
การเรียนรูด้ ว้ ยการเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่และพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
3.1.2 สร้างกรอบแผนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในแต่
ละหน่วยการเรียน โดยกาหนดเป็นเรือ่ งเรือ่ งละ 2 สัปดาห์ และเน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 5 ทักษะเป็ นทักษะหลักทีส่ มั พันธ์กบั จุดประสงค์
4. ระยะเวลาในการวิ จยั
ระยะเวลา ทีใ่ ช้ในการดาเนินการวิจยั คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมือ่ ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือ ผ่านเกณฑ์ประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญนาไปทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับปฐมวัยชัน้ อนุ บาลปีท่ี 2/2 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์
อาเภอธวัชบุร ี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 20 คน โดยมีขนั ้ ตอนดังนี้
1. รูปแบบการทดลอง
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest
Design
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2. การดาเนิ นการทดลอง
ขัน้ ที่ 1 ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (Pretest) กับนักเรียนระดับปฐมวัยชัน้ อนุบาลปีท่ี 2/2 โรงเรียน
บ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด
เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 20 คน บันทึกคาตอบของเด็ก นามา
ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ และเก็บคะแนนไว้เป็นหลักฐาน
ขัน้ ที่ 2 ผูว้ จิ ยั ดาเนินการทดลองด้วยตนเองในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเด็กนักวิจยั โดยทดลองสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 20 นาที ทา
การทดลองในช่วงเวลา 10.20 -10.40น. ในวันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ กับนักเรียนระดับปฐมวัย
ชัน้ อนุบาลปีท2่ี /2 โรงเรียนบ้านนิเวศน์ ตาบลนิเวศน์ อาเภอธวัชบุร ี สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 20 คน
การจัดทาและการวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ทาการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครือ่ งมือในส่วนทีเ่ ป็นแผนการจัดการเรียนรู้
แบบเด็กนักวิจยั และแบบทดสอบ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ดังนี้
1. วิเคราะห์การประเมินคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยนาค่าเฉลีย่ คะแนนประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ดัดแปลงมาจากแนวคิดโดย
ใช้เกณฑ์การประเมินของลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
ซึง่ มี 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากทีส่ ุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย
และเหมาะสมน้อยทีส่ ุด (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)
1.1 หาค่าเฉลีย่ ( X )
1.2 หาส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. การหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัย
2.1 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง จุดประสงค์ กับพฤติกรรม โดยหาค่าเฉลีย่
การประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ หมด โดยโดยคานวณจากสูตร
2.2 หาความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
2.3 หาอานาจจาแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบ ทัง้ ฉบับโดยใช้การ
วิเคราะห์ตามแบบอิงเกณฑ์โดยใช้วธิ ขี อง Lovett
2.4 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวั
่
ดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยโดยใช้สตู ร KR – 20 ของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (สุรวาท ทองบุ.2550 : 107)
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สรุปผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรือ่ ง การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.60 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.88 และคะแนน
เฉลีย่ ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 18.20 คิดเป็นร้อยละ 72.80 และมีค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.17 เมือ่ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01
2. ผลการเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการ
สังเกต คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 44 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 มีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 ด้านการจาแนกประเภท คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 ด้านการวัด
คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 39 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 64 มีการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ด้านการลงความคิดเห็นจากข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 62 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22และด้านการจัด
กระทาและสื่อความหมายข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34 คะแนนหลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 74 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40
การเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การ
จัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั จากการสังเกตพฤติกรรมของครู พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบ
เด็กนักวิจยั โดยการทีเ่ ด็กเป็นผูก้ าหนดหัวเรือ่ งทีส่ นใจร่วมกัน ทาให้การเด็กมีความสนใจ
กระตือรือร้นในการทากิจกรรม อยากมีส่วนร่วม อยากแสดงความคิดเห็น มีความสนุกสนานใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ การถามคาถามในระยะแรกเด็กจะไม่กล้าตอบคาถาม ไม่มคี วามมันใจ
่
หลังจากทีใ่ ห้เด็กออกมาพูดหน้าห้องเรียนบ่อยๆ เด็กมีความมันใจมากขึ
่
น้ อยากมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ่นื ตอบได้เป็นเรือ่ งราวชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เด็กได้มกี ารสนทนาโต้ตอบ การ
ตัง้ คาถาม การแลกเปลีย่ นพูดคุย การพูดแสดงความคิดเห็น และการวาดภาพเพื่อแสดงสิง่ ทีไ่ ด้
จากการสังเกต รวมถึงเล่าประสบการณ์เดิมทีม่ ใี นเรือ่ งทีจ่ ะศึกษา หลังจากนัน้ ๆ เด็กร่วมกันสรุป
แล้วนาเสนอสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูร้ ่วมกันจากการวาดรูปและบรรยายให้เพื่อนๆฟงั ว่าสิง่ ทีต่ นวาดนัน้ มี
เรือ่ งราวอย่างไรบ้าง
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อภิ ปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ ง การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ในครัง้ นี้ ผลการวิจยั เป็นไปตามสมมุตฐิ านทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ ทัง้ นี้อาจ
เนื่องมาจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้มกี ารศึกษาเอกสาร หลักการและแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทีม่ เี หมาะสม
ผ่านการสร้าง ทดลอง และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือทีน่ ามาใช้อย่างถูกต้องเป็ นระบบ ก่อนที่
จะนาเครือ่ งมือนัน้ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักเรียนทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างจริง ปรากฏผลได้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั คะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังเรียน
(Post-test) ของนักเรียน พบว่า คะแนนเฉลีย่ ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.60 จาก
คะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.40 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.88 และคะแนน
เฉลีย่ ทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 18.20 คิดเป็นร้อยละ 72.80 และมีค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 2.17 เมือ่ เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .01 หมายถึง เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีพฒ
ั นาการด้าน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังการทดลองสูงขึน้ กว่าก่อนการทดลอง แสดงว่า การ
จัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ซึง่ สอดคล้องกับ สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2545 : 82-94) ได้
พัฒนาโครงการเด็กนักวิจยั และการประเมินเด็กเป็นสาคัญ (ปีท่ี 1) โดยนารูปแบบการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ไปให้ครูผสู้ อนชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 และอนุบาลปีท่ี 2 ทดลองใช้ทโ่ี รงเรียน
อนุบาลราชบุร ี โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนอนุ บาลเมืองราชบุร ี และโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
พบว่า หลังการทดลองเด็กแสดงพฤติกรรมเด่นขณะทีเ่ รียนรู้ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 8
สัปดาห์ เด็กแสดงพฤติกรรมเด่นจากการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั คือ เด็กมีทกั ษะการสังเกต มีการ
สืบค้น มีการค้นคว้าข้อความรู้ ชอบค้นหาคาตอบ มีทกั ษะการสื่อความหมาย มีความคิด
สร้างสรรค์ รูจ้ กั แสดงความคิดเห็น ความรูส้ กึ ตัง้ คาถาม ตอบคาถาม มีทกั ษะการทางานกลุ่ม รูจ้ กั
การวางแผน การตัดสินใจ แก้ไขข้อขัดแย้ง รูจ้ กั วิเคราะห์ สรุป รับผิดชอบในบทบาท และมีมนุษย
สัมพันธ์ เด็กได้รบั ประสบการณ์สาคัญจากการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคนักวิจยั อยูใ่ นระดับมาก โดย
ประสบการณ์สาคัญทีเ่ ด็กได้รบั จัดอยู่ในอันดับแรก คือ เด็กได้ทากิจกรรมตามความสนใจ ความ
ถนัด อย่างสนุกสนานและมีความสุข (X= 7.8000) รองลงมาคือ เด็กได้รบั ประสบการณ์เรียนรูจ้ าก
แหล่งเรียนรูจ้ ริง การแก้ปญั หาในเรือ่ งทีเ่ รียนรู้ ได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมแปลกใหม่ ได้ฝึกความมีวนิ ยั
ความรับผิดชอบในการทากิจกรรม ได้ทากิจกรรมค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง ได้ทากิจกรรมร่วมกับครู
เพื่อนและผูป้ กครอง ได้ทางานเป็ นกลุ่ม ตามลาดับ และมีโอกาสได้รบั ประสบการณ์อยูร่ ะดับมาก
อันดับสุดท้ายคือ ได้ฝึกประเมินตนเองและผูอ้ ่นื (X=6.8667) กาญจนา สองแสน (2551 : 67)
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ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีม่ ตี ่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ผลการวิจยั
พบว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
เฉลีย่ สูงขึน้ กว่าก่อนการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั เท่ากับ 18.50 มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
P<.01 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์
สูงขึน้ ทิตลิ ดา พิไลกุล (2551 : 63) ได้ศกึ ษาผลการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีม่ ผี ลต่อ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ส่งผลต่อพฤติกรรม
ทางสังคมสูงขึน้ โดยรวมร้อยละ 98 และสอดคล้องกับ พูลสุข สุขเสริม (2551 : 71) ได้ศกึ ษาผล
การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีม่ ผี ลต่อความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัย พบว่า ก่อน
และหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั มีระดับคะแนนความสามารถทางการพูดของเด็ก
ปฐมวัย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. ผลการเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั
การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ก่อนและหลังการทดลอง จาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการ
สังเกต คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 44 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 89 มีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45 ด้านการจาแนกประเภท คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 41 ด้านการวัด
คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 39 คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 64 มีการเปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25 ด้านการลงความคิดเห็นจากข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 40
คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 62 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22และด้านการจัด
กระทาและสื่อความหมายข้อมูล คะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 34 คะแนนหลังเรียน คิด
เป็นร้อยละ 74 มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 40 และการเปลีย่ นแปลงของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั จากการ
สังเกตพฤติกรรมของครู พบว่า การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั โดยการทีเ่ ด็กเป็นผูก้ าหนด
หัวเรือ่ งทีส่ นใจร่วมกัน ทาให้การเด็กมีความสนใจ กระตือรือร้นในการทากิจกรรม อยากมีส่วนร่วม
อยากแสดงความคิดเห็น มีความสนุกสนานในการทากิจกรรมต่าง ๆ การถามคาถามในระยะแรก
เด็กจะไม่กล้าตอบคาถาม ไม่มคี วามมันใจ
่ หลังจากทีใ่ ห้เด็กออกมาพูดหน้าห้องเรียนบ่อยๆ เด็กมี
ความมันใจมากขึ
่
น้ อยากมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นกับผูอ้ ่นื ตอบได้เป็นเรื่องราวชัดเจน
มากยิง่ ขึน้ เด็กได้มกี ารสนทนาโต้ตอบ การตัง้ คาถาม การแลกเปลีย่ นพูดคุย การพูดแสดงความ
คิดเห็น และการวาดภาพเพื่อแสดงสิง่ ทีไ่ ด้จากการสังเกต รวมถึงเล่าประสบการณ์เดิมทีม่ ใี นเรือ่ งที่
จะศึกษา หลังจากนัน้ ๆ เด็กร่วมกันสรุป แล้วนาเสนอสิง่ ทีไ่ ด้เรียนรูร้ ว่ มกันจากการวาดรูปและ
บรรยายให้เพื่อนๆฟงั ว่าสิง่ ทีต่ นวาดนัน้ มีเรือ่ งราวอย่างไรบ้าง ดังนัน้ การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็ก
นักวิจยั ในครัง้ นี้จงึ ส่งผลต่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี เพราะ
เด็กได้ลงมือปฏิบตั ิ ศึกษาจากแหล่งเรียนรูท้ าให้ได้ประสบการณ์ตรงโดยครูมบี ทบาททีส่ าคัญใน
การเตรียมความพร้อมเด็กและกระตุน้ ให้เด็กเกิดข้อสงสัย สังเกต และคิดหาคาตอบจากการสารวจ
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ค้นหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ ในการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั นี้ เป็นการทีเ่ ด็กและครูเรียนรูไ้ ป
พร้อมๆกับเด็ก เด็กเรียนรูท้ งั ้ ในและนอกห้องเรียน เพราะการจัดสิง่ แวดล้อมทีห่ ลากหลาย ยิง่ ทา
ให้เด็กเกิดการเรียนรูม้ ากยิง่ ขัน้ ครูมหี น้าทีใ่ นการจะกระตุน้ ให้เด็กได้ใช้ทกั ษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และตัง้ คาถามให้เด็กได้คดิ หาคาตอบ เพื่อเด็กจะได้เข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล การเปลีย่ นแปลงของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลีย่ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนทุกด้าน ซึง่ สอดคล้องกับ พัชรินทร์ พรมอ่อน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผลการจัด
ประสบการณ์แบบโครงการทีม่ ผี ลต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย
พบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีคะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สงู ขึน้ ร้อยละ 94.73 ทองหยิบ เหมือนแก้ว (2551 : บทคัดย่อ) รายงานการพัฒนา
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วย การจัดประสบการณ์แบบโครงการ พบว่า
เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบโครงการ มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงู ขึน้
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 มณีกาญจน์ ป้อมพิมพ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาผล
การจัดประสบการณ์แบบปฏิบตั จิ ริงทีม่ ผี ลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดประสบการณ์แบบปฏิบตั จิ ริงมีทกั ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หลังทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ศศิธร
รณะบุตร (2551 : 63) ได้ศกึ ษาผลของการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนทีม่ ตี ่อทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย พบว่าระดับทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยรวมและจาแนกรายทักษะ หลังการจัดประสบการณ์
ตามแนวคิดรูปแบบกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สูงขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 และสอดคล้องกับ ศศิพรรณ สาแดงเดช (2553 : 51) ได้ศกึ ษาทักษะพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงั นิทาน ผลการศึกษา
พบว่า เด็กปฐมวัย ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการทดลองหลังการฟงั นิทาน มีทกั ษะพืน้ ฐานทาง
วิทยาศาสตร์สงู ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้มอี สิ ระในการเลือกเรือ่ งที่
สนใจศึกษาร่วมกัน ดังนัน้ ควรต้องศึกษาหลักการ ขัน้ ตอน รวมถึงลักษณะกิจกรรมของการจัดการ
เรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั เพื่อนาไปใช้ได้อย่างถูกต้องและช่วยพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
2. กิจกรรมทีเ่ ด็กสนใจจะเป็ นกิจกรรมทีเ่ ด็กได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง การจัดกิจกรรม
ควรมีหลากหลาย และเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย ครูตอ้ งคอยกระตุน้ ให้
เด็กได้ลองทาสิง่ ใหม่ๆด้วยวิธกี ารใหม่ๆ เสมอ กระตุน้ ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ครูตอ้ งสังเกต
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พฤติกรรมของเด็กรวมทัง้ กระตุน้ ให้เด็กเกิดความสนใจ เกิดข้อสงสัย อยากทีจ่ ะค้นหาคาตอบด้วย
ตนเอง ครูตอ้ งยอมรับฟงั ความคิดเห็นของเด็กและเรียนรูส้ งิ่ เหล่านัน้ ไปพร้อมๆกับเด็ก
3. การจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ต้องอาศัยความร่วมมือจากผูป้ กครองรวมทัง้
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้เด็กได้ศกึ ษาค้นคว้าหาความรูจ้ ากแหล่งเรียนรูท้ ม่ี คี วามหลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั ทีม่ ผี ลต่อทักษะ
ความสามารถของเด็กปฐมวัยด้านอื่นๆ เช่น ทักษะคณิตศาสตร์ ความคิดเชิงเหตุผล เป็นต้น
2. ควรมีการศึกษาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ดา้ นอื่นๆ เช่น ทักษะการพยากรณ์
ทักษะมิตสิ มั พันธ์ ในเด็กปฐมวัยโดยการจัดการเรียนรูแ้ บบเด็กนักวิจยั
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การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์ โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสานของนักเรียนชัน้ อนุบาลปี ที่ 1
The Development of Science Process Skill in Project Approach on the Local Desert
of Young Children.
พรทิพย์ ศรีศลิ ป์1 ทัศนีย์ นาคุณทรง2 และสุรทิน นาราภิรมย์3
Pornthip Srisilp1 Thatsanee Nakunsong2 and Suratin Narapirom3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการ
จัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ งขนมพืน้ บ้านอีสาน และศึกษาความพึงพอใจ ของเด็กปฐมวัยชัน้
อนุบาลปีท่ี 1 ต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการเรือ่ งขนมพืน้ บ้านอีสาน เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กลุ่มเป้าหมายทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นชัน้
อนุบาลปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนไพศาลวิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จานวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผูว้ จิ ยั เป็ น
ผูด้ าเนินการทดลองเอง โดยทาการทดลอง สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30 นาที จานวน 8 สัปดาห์ รวม
ทัง้ สิน้ 24 ครัง้
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้าน
อีสาน แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐาน และ แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ แบบแผนการวิจยั เป็นแบบ One- Group Pretest- Posttest Design
ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กปฐมวัยทีผ่ ่านการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพืน้ บ้านอีสาน มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
40.83 ของความสามารถพืน้ ฐานเดิม มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับ มาก
2. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ ง ขนมพืน้ บ้านอีสาน สามารถทาให้เด็กปฐมวัย
เกิดความสนใจและมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
คาสาคัญ : ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์, การจัดประสบการณ์แบบโครงการ
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3
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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
บทนา
วิทยาศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ในสังคมโลกปจั จุบนั และอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับชีวติ ของทุกคน ทัง้ ในการดารงชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพต่าง เครื่องมือ เครื่องใช้เพื่ออานวย
ความสะดวกในชีวติ และในการทางาน ล้ว นเป็ นผลของความรู้ว ิทยาศาสตร์ผ สมผสานกับความคิด
สร้างสรรค์และศาสตร์อ่นื ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์ช่วยให้เกิดองค์ความรูแ้ ละความเข้าใจในปรากฏการณ์
ธรรมชาติมากมาย มีผลให้เกิดการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างมาก วิทยาศาสตร์ทาให้คนได้พฒ
ั นา
ความคิด ทัง้ ความคิดเป็ นเหตุเป็ นผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างวิเคราะห์วจิ ารณ์ มีทกั ษะสาคัญใน
การค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปญั หาได้อย่างเป็ นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ขอ้ มูลหลากหลาย
และประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็ นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซ่งึ เป็ นสังคมแห่งการ
เรีย นรู้ ทุ ก คนจึง จาเป็ น ต้อ งได้รบั การพัฒนาให้รู้ว ิทยาศาสตร์เ พื่อ ที่จ ะมีค วามรู้ค วามเข้าใจในโลก
ธรรมชาติแ ละเทคโนโลยีท่มี นุ ษ ย์ส ร้างสรรค์ข้นึ และนาความรู้ไปใช้อ ย่างสร้างสรรค์ มีเ หตุ ผ ล มี
คุณธรรม ซึง่ ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ทีด่ ี แต่ยงั ช่วยให้คน
มีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์การดูแลรักษา ตลอดจนการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยื
่ น (กรมวิชาการ. 2545 : 1)
การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ใช้รูปแบบต่าง ได้เหมาะสม เช่น การจัดประสบการณ์
แบบโครงการ (Project Approach) เป็นแนวทางหนึ่งทีเ่ ชื่อว่า จะทาให้เด็กปฐมวัยเกิดการรับรูเ้ กี่ยวกับ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ เนื่องจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการนัน้ เป็ นการจัดทีเ่ น้น
ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญ เปิ ดโอกาสให้ผู้ไ ด้ศึก ษาหาความรู้ใ นเรื่อ งที่อ ยากเรียนรู้ (สุ จนิ ดา ขจรรุ่ง ศิล ป์ .
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2543 : 6) ซึง่ กระบวนการเรียนรูใ้ นการทาโครงการทัง้ 3 ระยะ คือ ระยะเริม่ ต้นโครงการ ระยะพัฒนา
โครงการและระยะสรุปโครงการ นักเรียนจะได้มโี อกาสออกไปศึกษาค้นคว้าหาคาตอบในเรื่องทีต่ ้องการ
เรียนรูน้ อกห้องเรียน นักเรียนจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติ รอบตัว รวมถึงได้ลงมือปฏิบตั กิ จิ กรรมต่าง
ด้ว ยตัวเอง การศึก ษาธรรมชาติต่ าง หรือ แหล่ งเรียนรู้เ กี่ยวกับเรื่อ งที่นักเรียนสนใจ นอกจากนี้
นักเรียนยังได้เกิดทักษะด้านอื่น จากการนับ การรูจ้ กั ชื่อ จานวน วัสดุอุปกรณ์ ที่นามาทาขนมพื้นบ้าน
อีส าน หรือ สิ่ง ต่ า ง ที่อ ยู่ร อบตัว นั ก เรีย นตามความสนใจของนั ก เรีย นแต่ ล ะคน โดยในการจัด
ประสบการณ์ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครัง้ นี้ ได้จดั ประสบการณ์แบบโครงการ
ขนมพื้นบ้านอีสานเพื่อพัฒนาทักษะดังกล่าว สร้างความภาคภูมใิ จและเห็นคุณค่าในภูมปิ ญั ญา และ
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของคนในท้องถิน่ อีสาน และเพื่อให้คงอยู่สบื ต่อไปควบคู่กบั คนอีสาน ก่อนที่
จะสูญหายไปจากคนอีสาน เพราะถูกขนมต่างชาติหรือขนมสมัยใหม่เข้ามาแทนที่
ขนมพื้นบ้านอีส านมีห ลากหลายชนิด เช่น ข้าวต้มมัด ข้าวต้มผัด ข้าวจี่ ขนมเทียน ขนม
นางเล็ด ขนมเปี ยกปูน ขนมเทียน ขนมลอดช่อง ข้าวโป่ง ข้าวเม่า ข้าวต้มแดก ข้าวบ่ายมะขาม ฯลฯ
ซึ่งล้วนแต่ นาเอาวัสดุท่มี อี ยู่ในท้องถิน่ มาเป็ นส่วนประกอบ ในการทาขนม เช่น ข้าวเหนียว มะพร้าว
น้ าอ้อย น้ าตาล เกลือ กล้วย ถัว่ งา ใบเตย ใบตอง ฯ ซึ่งมีกระบวนการทาไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็ น
กิจกรรมที่นัก เรียน จะได้รบั ประสบการณ์ตรงได้พบปญั หาในขณะทานักเรียนจะได้ทดลองค้นพบวิธ ี
แก้ปญั หา เป็ นการส่งเสริมให้นักเรียนได้คน้ พบและพิสูจน์ขอ้ เท็จจริงด้วยตนเองเป็ นกิจกรรมทีม่ กี ารจัด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยได้รจู้ กั วิธกี ารและขัน้ ตอน วัสดุ อุปกรณ์ท่นี ามาทาขนมตลอดจนการลงมือ
ปฏิบตั ิ ในการจัดกิจกรรมการทาขนมพืน้ บ้านอีสาน
จากหลักการและเหตุผลที่กล่าวมาทาให้ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยซึ่งจะส่งเสริม มาตรฐานที่ 10 และมาตรฐานที่ 12 ของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยทีก่ าหนดให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการแก้ปญั หาได้เหมาะสมกับวัย มีเจตคติท่ดี ี
ต่อการเรียนรู้ และมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ โดยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วจิ ยั จะ
ทาการศึกษา ได้แก่ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนก การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล ซึง่ เป็ น
ทักษะทีไ่ ด้ศกึ ษามาจากเอกสารและงานวิจยั หลาย ท่านว่าเป็ นทักษะทีค่ วรส่งเสริม และพัฒนาให้เกิด
และเหมาะกับเด็กปฐมวัย โดยผูว้ จิ ยั ใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการเรื่อง ขนมพืน้ บ้านอีสาน ในการ
พัฒนาทักษะดังกล่าว ซึง่ นอกจากจะทาให้นักเรียนได้พฒ
ั นาทักษะวิทยาศาสตร์แล้วยังจะทาให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมใิ จเห็นคุณค่าในภูมปิ ญั ญา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในท้องถิน่ อีสานและ
อนุ รกั ษ์ให้คงอยู่ควบคู่กบั คนอีสาน ก่อนที่จะถูกขนมต่างชาติเข้ามาแทนทีจ่ นสูญหายจากคนในท้องถิน่
อีสานไป

1576

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เรือ่ งขนมพืน้ บ้านอีสาน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของเด็กปฐมวัยชัน้ อนุ บาลปีท่ี 1 ต่อการจัดประสบการณ์แบบโครงการ
เรือ่ งขนมพืน้ บ้านอีสาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นพัฒนาการจัดกิจกรรมเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง
ขนมพืน้ บ้านอีสาน มีเกณฑ์ในการคัดเลือกขนมทีน่ ามาจัดประสบการณ์แบบโครงการ ครัง้ นี้จากงานบุญ
ประเพณีในท้องถิน่ และในฤดูกาลของวัสดุทม่ี ใี นท้องถิน่ ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มาจากการสัมภาษณ์ผู้ทม่ี คี วามรู้
และทาขนมพื้นบ้านอีสานสืบทอดกันมาในชุมชน มีดงั นี้ ขนมเทียน ข้าวต้มมัด ข้าวจี่ ข้าวโป่ง ข้าว
บ่ายมะขาม ข้าวตอก ข้าวต้มผัด ข้าวต้มแดก เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3 ด้าน คือ ทักษะการสังเกต ทักษะการจาแนกประเภท และการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
ขอบเขตด้านกลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ อนุ บาล ปี ท่ี 1 โรงเรียน
ไพศาลวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1 จานวน 16 คน ซึง่ นักเรียนทัง้ หมดเป็นนักเรียนในชัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั รับผิดชอบสอนและเป็ นครูประจา
ชัน้
ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ ง ขนมพืน้ บ้านอีสาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3 ทักษะคือ ทักษะการสังเกต
ทักษะการจาแนกประเภท และทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการวิจยั ตามลาดับขัน้ ดังนี้
กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียน อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ชนั ้ อนุ บาลปี ท่ี 1 จานวน 16
คน ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรียนไพศาลวิทยาคม ตาบลไพศาล อาเภอธวัชบุร ี
จังหวัดร้อยเอ็ด สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั มี 3 ชนิด คือ
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1. แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ขนมพืน้ บ้านอีสานเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชัน้ อนุบาลปีท่ี 1
2. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ อนุบาลปีท่ี 1 จานวน 15 ข้อ
3. แบบประเมินความพึงพอใจ จานวน 9 ข้อ แบบ Rating Scale 3 ระดับ
การจัดกระทาข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการทดสอบไปวิเคราะห์ดว้ ยวิธกี ารทางสถิตดิ งั นี้
1 สถิ ติพื้นฐาน
1.1 หาคะแนนเฉลีย่ (Mean)
1.2 หาค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ
2.1 หาค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ
2.2 หาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบในแต่ละข้อ โดยคานวณจากสูตรสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์
แบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation)
2.3 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
โดยใช้สตู รของ คูเดอร์ - ริชาร์ดสัน (KR-20)
2.4 สถิตทิ ใ่ี ช้ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบด้านความเทีย่ งตรงของเนื้อหา
สรุปผลการวิ จยั
1. เด็กปฐมวัยทีผ่ ่านการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ ง ขนมพืน้ บ้านอีสาน มีคะแนน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สงู ขึน้ กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
40.83 ของความสามารถพืน้ ฐานเดิม มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยรวม
อยูใ่ นระดับ มาก
2. การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ ง ขนมพืน้ บ้านอีสาน สามารถทาให้เด็กปฐมวัยเกิด
ความสนใจและมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. หลังจากการจัดกิจกรรมเรียนรู้โดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้าน
อีสาน เด็ก ปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง
แสดงให้เ ห็น ว่ า การจัด ประสบการณ์ แ บบโครงการ เรื่อ ง ขนมพื้น บ้ า นอีส าน ส่ ง ผล ต่ อ ทัก ษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์ ทักษะการสังเกต ด้านการจาแนกประเภท และ ทักษะการจัดกระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้
1.1 ด้านการสังเกต เด็กปฐมวัยมีทกั ษะด้านการสังเกตก่อนการทดลองอยู่ในระดับ ปานกลาง
หลังการการจัดประสบการณ์ รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน ทักษะการสังเกตอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ คือ ร้อยละ 36.5 ของความสามารถพืน้ ฐานเดิม แสดงว่า การใช้
การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรือ่ ง ขนมพืน้ บ้านอีสาน ทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ เป็ นการเรียนรูโ้ ดยการใช้
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ประสบการณ์ ต รง ซึ่งในการจัด กิจ กรรมนัน้ เด็กปฐมวัยจะได้สมั ผัส กับสิ่ง แวดล้อ มรอบ ตัว ทัง้ ใน
ห้อ งเรียนและนอกห้อ งเรียน โดยการจัดกิจกรรมนัน้ ได้เ น้ นให้เด็กปฐมวัยมีประสบการณ์ ตรงในการ
สังเกต สัมผัส ลงมือกระทาต่อสภาพแวดล้อมจริง จากการสังเกตของผู้วจิ ยั พบว่าขณะเตรียมการทา
ขนมพื้น บ้า นอีส านแต่ ล ะชนิ ด เด็ก ปฐมวัย จะได้เ ตรีย มอุ ป กรณ์ ต่ า ง ซึ่ง เด็ก ปฐมวัย จะสอบถาม
รายละเอียดของสิง่ ต่างที่ได้รบั มอบหมายอย่างละเอียด ขณะทากิจกรรมเด็กปฐมวัยมีความสนใจ สนุ ก
และมีความกระตือรือร้นต่อสิง่ แวดล้อมรอบ ตัวทีไ่ ด้พบเห็นเป็ นอย่างมากและได้มกี ารนาเอามาสนทนา
ถึงสิง่ ที่ได้เรียนรูแ้ ละพบเห็นมา การเรียนรู้แบบนี้ บริสซิโน กล่าวว่า ทาให้เด็กปฐมวัยพัฒนาความคิด
รวบยอดจากประสบการณ์ตรง อีกทัง้ การเรียนรูโ้ ดยใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 คือ การมอง การจับต้อง
การฟงั การดมกลิน่ และการชิมรส ทาให้เด็กปฐมวัยได้ค้นพบคาตอบในสิง่ ที่การกาลังศึกษา ครูเป็ น
เพียงผู้ท่อี านวยความสะดวกและเรียนรู้ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การเรียนรู้ท่มี คี ุณค่ า
สาหรับเด็กปฐมวัยไม่ใช่ก ารเรียนการสอนโดยการบอกเล่า แต่ครูจะต้องเป็ นผู้จดั สถานการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ เป็นผูอ้ านวยความสะดวกจัดเตรียมสื่อวัสดุอุปกรณ์ จัดบรรยากาศทีก่ ระตุ้นต่อการ
เรียนรู้ร่ว มกันและคอยช่ว ยเหลือ ติดตามในการดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ประสบ
ความสาเร็จ (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547 : 90)
1.2 ด้านการจาแนกประเภท เด็กปฐมวัยมีทกั ษะด้านการสังเกตก่อนการทดลองอยู่ในระดับ
น้อย หลังการการจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสาน ทักษะการสังเกตอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 50 ของความสามารถพืน้ ฐานเดิม แสดงว่า การทา
กิจกรรมเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพืน้ บ้านอีสาน ส่งเสริมด้านทักษะ
การจาแนกของเด็กปฐมวัย ลักษณะของกิจกรรมครูได้กระตุ้นด้วยการตัง้ คาถามให้เด็กปฐมวัยเกิดการ
สัง เกต แล้ว จ าแนกประเภทของสิ่ง ที่ม องเห็น ทัง้ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ใ ช้ใ นการท าขนม ทัง้ ขนาด สี
รสชาติ ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒนา ชัชพงศ์ (2541 : 4) ที่กล่าวไว้ว่า เพื่อ ให้เด็กปฐมวัยได้พฒ
ั นาทาง
ั ญา ควรจัด สิ่ง แวดล้ อ มหรือ ประสบการณ์ ใ ห้ เ ด็ก ปฐมวัย ได้ ฝึ ก ทัก ษะการสัง เกต จ าแนก
สติ ป ญ
เปรียบเทียบ ให้โอกาสเด็กปฐมวัยคิดหาเหตุผล สร้างกฎเกณฑ์ต่าง ได้ดว้ ยตนเอง โดยเริม่ จากสิง่ ทีอ่ ยู่
ใกล้ตวั และก้าวไปสู่สงิ่ ทีไ่ กลตัว จะเป็ นการช่วยให้เด็กปฐมวัยได้ปรับขยายโครงสร้างของสติปญั ญาและ
มีโอกาสทากิจกรรมเหล่านี้ซ้า เพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดที ส่ี ุด เช่น ในขณะเด็กปฐมวัยได้ฝึก
ทาขนมชนิดต่าง จะเกิดการสังเกตทัง้ รูปร่าง ขนาด สี กลิน่ รสชาติ ความแข็งอ่อนทีแ่ ตกต่างกัน ของ
วัต ถุ ดิบที่นามาใช้ บอกความแตกต่ างของวัต ถุ ดิบไปจะนามาใช้ใ นการทาขนมได้ การสังเกตและ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละของวัตถุดบิ แต่ละชนิดที่เกิดขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอนการทาขนม ซึ่ง
ทัง้ หมดนี้เกิดจากเด็กปฐมวัยได้มโี อกาสลงมือทาด้วยตนเองซึง่ สอดคล้องกับ บรูเนอร์ (Bruner) ทีก่ ล่าว
ไว้ว่าเด็กปฐมวัยจะเรียนรู้และเข้าใจจากการกระทาและเก็บเป็ นข้อมูลพัฒนาสติปญั ญาในขัน้ ต่อ ไป
อย่างต่อเนื่อง
1.3 ทักษะการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล เด็กปฐมวัยมีทกั ษะด้านการสังเกตก่อนการ
ทดลองอยู่ในระดับปานกลางหลังการการจัดประสบการณ์ รูปแบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้ นบ้านอีสาน
ทักษะการสังเกตอยู่ในระดับมาก การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ คือ ร้อยละ 36.5 ของความสามารถพืน้ ฐาน
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เดิม แสดงว่า การทากิจกรรมเรียนรูโ้ ดยใช้การจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพืน้ บ้านอีสาน
ส่งเสริมด้านการจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูลของเด็กปฐมวัย โดยในกิจกรรมเด็กปฐมวัยได้มกี าร
สื่อ สาร ปฏิสมั พันธ์ระหว่างลงมือทา เด็กปฐมวัยจะเกิดกระบวนการ สังเกต ตัง้ คาถาม ตอบค าถาม
จาแนก และสื่อสาร เช่น กล้วยลักษณะอย่างไร จึงจะนามาทาขนมได้ ข้าวที่จะนามาทาขนมชนิดนี้ต้อง
บดให้ละเอียดหรือไม่ รสชาติหวานพอดีหรือไม่ ขนมทีท่ าสุกได้ พอดีหรือยัง เด็กปฐมวัยจะเกิดจากรับรู้
จากการมองภาพ การจาแนกเกี่ยวกับรูปร่าง รสชาติ สี กลิน่ เป็ นต้น ซึ่งการได้ลงมือทาดังกล่าวจึง
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความสามารถทางด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การจัด กระทาและสื่อ
ความหมายข้อมูล สูงขึ้น สอดคล้อ งกับ (พรรณี เจนจิต 2538 : 87-89)การทากิจกรรมโครงการขนม
พืน้ บ้านอีสานทาให้ เด็กปฐมวัยต้องการสืบค้นทุกอย่างทีไ่ ด้สมั ผัส การให้โอกาสเด็กปฐมวัย สัมผัส ลอง
ทาด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของครู ทาให้เด็กปฐมวัยซึมซับประสบการณ์ ซึมซับวัฒนธรรม จากการ
ทาขนมพืน้ บ้านอีสาน และมีความปลอดภัยภายใต้การดูแลของครู ทาให้เด็กปฐมวัยมีทกั ษะ ในด้านการ
สังเกต การจาแนก การจัดกระทาและสื่อความหมายข้อมูล อันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ให้สงู ขึน้ กว่าก่อนการทดลอง
2. การจัดประสบการณ์ แบบโครงการ เรื่อง ขนมพืน้ บ้านอีสาน สามารถทาให้เด็กปฐมวัยเกิดความ
สนใจและมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด ผูว้ จิ ยั ได้สงั เกตเด็กปฐมวัยขณะทากิจกรรม
พบว่า เด็กปฐมวัยมีความตื่นเต้นกับการได้ทากิจกรรมที่แปลกใหม่ ได้พูดคุยกับวิทยากรรับเชิญ ได้ไป
ศึกษานอกสถานที่ ทาให้เด็กปฐมวัยการความสนุ กสนาม พูดคุยสอบถามอย่างสนใจ มีความอยากรู้
อยากเห็น ซึ่งสอดคล้องกับแบบประเมินความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยที่มตี ่ อกิจกรรมโครงการขนม
พืน้ บ้านอีสานทีอ่ ยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547 :
27) กล่าวว่า เด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ปี เรียนรูโ้ ดยการสัมผัส กระตุ้นให้เกิดการคิด การจิตนาการ การ
ค้นคว้า และการลงมือปฏิบตั ิ การสร้างให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้ ยังคานึงถึงพัฒนาการและความ
ต้องการของเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมีความยากรู้อยากเห็น สนใจค้นคว้า หาสิง่ ที่ตนอย่างรูอ้ ย่างเห็น
ทัง้ นี้เพื่อพัฒนากระบวนการทางานของสมอง การพัฒ นาทางปญั ญาจะเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เด็ก
ปฐมวัยค้นคว้าอย่างไม่อยูน่ ิ่ง
จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้แ สดงให้เ ห็นว่า การจัดประสบการณ์ โครงการ ขนมพื้นบ้านอีส าน เป็ น
กิจกรรมที่ให้เด็ก ปฐมวัยได้เรียนรู้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมที่เป็ นรูปธรรม ส่ งผลให้เ ด็กปฐมวัยปฐมวัย
หลังจากที่ได้รบั การจัดประสบการณ์แ บบโครงการ เรื่อ ง ขนมพื้นบ้านอีส าน มีพฒ
ั นาการด้านทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สูงขึน้ และมีความพึงพอใจในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในระดับมากถึงมากทีส่ ุด
ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
1. การจัดประสบการณ์โครงการขนมพืน้ บ้านอีสาน การนาไปใช้ควรศึกษาแผนการจัดประสบการณ์
และข้อปลีกย่อยต่าง เพื่อสร้างความเข้าใจพืน้ ฐานก่อนลงมือปฏิบตั ิ
2. ผู้ปกครองสามารถนากิจกรรมโครงการขนมพื้นบ้านอีสาน ไปใช้กบั เด็กปฐมวัยในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมนอกเหนือจากภายในห้องเรียน เป็ นกิจกรรมทีต่ ่อเนื่องเพื่อเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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สานสัมพันธ์ภายในครอบครัวและเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้พฒ
ั นาการด้านการตัง้ คาถามและตอบคาถาม
อย่างเต็มศักยภาพ
3. ครูท่จี ะนาแนวทางการจัดประสบการณ์แบบโครงการ เรื่อง ขนมพื้นบ้านอีสานไปใช้ ควรมีการ
สนทนาร่วมกันกับเด็กปฐมวัยเพื่อสรุปถึงการปฏิบตั ิกจิ กรรมในแต่ละวัน สนทนาถึงผลงานของตนเอง
เมื่อเสร็จสิ้นการทากิจกรรมในแต่ละครัง้ เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้มโี อกาสเล่าเรื่องราว แสดงความคิดเห็น
คุณค่า ประโยชน์ของผลงานเพื่อให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมใิ จในตนเองจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมใน
แต่ละวัน
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การพัฒนาครูด้านการทาวิ จยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1
Teacher Development in Classroom Ban Nongping School under the Office
of Maha Sarakham Educational Service Area 1
สายใจ พันธุย์ างน้อย, ดร.ศักดิ ์พงศ์ หอมหวน, ดร.นลินรัตน์ อภิชาต
Saijai Phanyangnory , Dr. Sakpong Homhuan, Dr. Nalinrat Aphichart
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้
เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง 2) พัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปญั หาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู 3) ได้แนวทางพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ผูว้ จิ ยั 1
คน ผูร้ ว่ มวิจยั จานวน 3 คน ซึง่ เป็ นกลุ่มเป้าหมาย และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลจานวน 4 คน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาปรึกษาและช่วยตรวจสอบเครือ่ งมือ จานวน 3 คน และวิทยากร จานวน 1 คน
เครือ่ งมือการวิจยั ทีผ่ ่านการหาคุณภาพแล้ว ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพทาการวิเคราะห์เนื้อหา
ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่าครูมคี วามต้องการ
อยากทาการวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อทาการแก้ไขปญั หาทีพ่ บจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้
เรียนมีทงั ้ ปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของนักเรียนและปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมจากการสอนของครู แต่
ครูไม่มนใจในการท
ั่
าการวิจยั ในชัน้ เรียน ครูไม่มคี วามรูด้ า้ นกระบวน การของการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ภายหลังการดาเนินการพัฒนาด้วยการประชุมเชิงปิิบตั กิ ารและ การนิเทศภายใน ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียน เข้าใจในหลักการ วิธกี าร สามารถทา
การวิจยั ในชัน้ เรียนได้ ผลการประเมินงานวิจยั ในชัน้ เรียนของผูร้ ว่ มวิจยั โดยรวมมีระดับคุณภาพของ
งานวิจยั ในชัน้ เรียนอยูใ่ นระดับคุณภาพมาก
คาสาคัญ : การพัฒนาครู, การทาวิจยั ในชัน้ เรียน
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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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
การศึกษาให้ความสาคัญด้านการพัฒนาประเทศ และการจัดการศึกษาทีม่ คี ุณภาพ พัฒนาประเทศให้ม ี
ความรุง่ เรืองทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึง่ ในการพัฒนาประเทศให้
มีความรุง่ เรืองนัน้ ต้องเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสาคัญใน
การพัฒนาคน ซึง่ ในการพัฒนาการศึกษานัน้ ต้องอาศัยครู ครูเป็นผูม้ บี ทบาทสาคัญในการเรียนรู้ และ
พัฒนาผูเ้ รียนในทุกด้าน วิชาชีพครูจงึ ควรเป็ นวิชาชีพของคนเก่งคนดีในสังคมครูควรเป็นต้นแบบของ
ความประพฤติทม่ี คี ุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ประเทศไทยจึงเป็นประเทศหนึ่งทีใ่ ห้ความสาคัญกับ
วิชาชีพครู ดังจะเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ทีใ่ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาวิชาชีพครู และปิิรปู การศึกษา โดยจัดให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาของ
ชาติ และจากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 52 ได้ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ส่งเสริมให้มรี ะบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มคี ุณภาพ
และมาตรฐานทีเ่ หมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้ สูง โดยการกากับและประสานให้สถาบันทีท่ าหน้าทีผ่ ลิต
และพัฒนาครู คณาจารย์รวมทัง้ บุคลากรทางการศึกษาให้มคี วามพร้อม และความเข้มแข็ง ในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจาการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดงบประมาณและจัดตัง้ กองทุน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเพียงพอ นอกจากนัน้ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยังกล่าวถึงแนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผูเ้ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเองได้และถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จึงได้
กาหนดแนวทางการจัดการศึกษาในมาตรา 23 ทีว่ ่า การจัดการศึกษา ทัง้ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทัง้ ในด้านความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูแ้ ละบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ การส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551 : 4)
การวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเป็ นการศึกษาค้นคว้าของครู ซึ่งถือว่าเป็ นผูป้ ิิบตั งิ านในชัน้
เรียนอย่างแท้จริง โดยครูจะใช้การวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน แก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน หรือการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆเนื่องจากงาน
ของครูเป็นงานทีล่ ะเอียด ลึกซึง้ ใช้เวลามากปริมาณงานทีร่ บั ผิดชอบมาก ลักษณะงานวิจยั ทีค่ รูใช้และมี
ความเหมาะสมนัน้ ควรสอดคล้องกับภาระงานของครู ไม่เป็ นงานที่แยกจากการจัดการเรียนรูท้ ่คี รูต้อง
ปิิบ ัติเ ป็ น ปกติว ิส ยั ใช้เ วลาไม่มากและสอดคล้อ งกลมกลืน กับ งานสอนปกติ ซึ่ง ลัก ษณะงานวิจ ยั
ดังกล่าว เรียกว่า “การวิจยั แบบง่าย” การวิจยั แบบง่าย คือการวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารในชัน้ เรียน เพื่อพัฒนา
นักเรียนอย่างมีระบบเชื่อถือได้ สอดคล้องกับการปิิบตั งิ านตามปกติของครู และเขียนรายงานสัน้ ๆ มี
ความสมบูรณ์ในตัวเอง(สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ. 2546 : 4)
โรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 ตัง้ อยู่ หมู่ 6
ตาบลหนองปลิง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนมีจดั การเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
มีผบู้ ริหาร 1 คน บุคลากรครูผมู้ หี น้าที่ปิิบตั กิ ารสอนจานวน 3 คน ใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ั หา ความพร้อ ม
พุ ท ธศัก ราช 2544 มีก ารจัด ท าหลัก สู ต รสถานศึก ษา โดยค านึ ง ถึง สภาพป ญ
ั ญาท้ อ งถิ่น และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ ได้จ ัด ท ารายวิช าแต่ ล ะกลุ่ ม ซึ่ง
เอกลัก ษณ์ ภู ม ิป ญ
กระบวนการจัดทาหลักสูตรต้องอาศัยการทางานอย่างเป็ นระบบการจัดการเรียนการสอนต้องเน้นผูเ้ รียน
ั หานัก เรียนที่อ่ านไม่อ อกเขียนไม่ไ ด้ และนัก เรียนที่ม ี
เป็ นส าคัญ เป้าหมายที่ส าคัญ คือ การแก้ป ญ
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า ซึง่ การทาวิจยั ในชัน้ เรียนของครูเพื่อปรับปรุงและแก้ไขผูเ้ รียนเพื่อให้ผเู้ รียน
สามารถอ่านออกเขียนได้และส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีส่ งู เพิม่ ขึน้ ได้
ดังนัน้ โรงเรียนจึงต้องให้ครูทุกคนทาวิจยั ในชัน้ เรียนในส่วนของโรงเรียน ได้มกี ารดาเนินงานโดย
จัดทาเอกสารเกีย่ วกับการวิจยั เพื่อให้ความรูแ้ ก่ครู ซึง่ ผูบ้ ริหารได้ประชุมชีแ้ จงให้ท ราบถึงประโยชน์ของ
การทาวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อนาไปแก้ไขปญั หาที่จะเกิดขึ้นกับนัก เรียนที่อ่านไม่อ อกเขียนไม่ได้ และ
นักเรียนที่มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า ครูท่ไี ด้รบั การฝึ กอบรมนาความรูท้ ่ไี ด้ทาวิจยั ในชัน้ เรียนได้ใน
ระดับหนึ่ง ครูท่ไี ม่ได้รบั การฝึ กอบรมมีการพัฒนาตนเอง โดยการศึกษาเอกสารงานวิจยั แต่ยงั ขาด
ทักษะ ขาดความรู้ ความเข้าใจและความมันใจในการด
่
าเนินการวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อเป็ นการส่งเสริม
และสนับสนุน การพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถทาการวิจยั ในชัน้
เรียนได้ เกิดประโยชน์สงู สุดในการแก้ปญั หา พัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
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จากการนิ เ ทศภายในพบว่ า ครูส่ ว นใหญ่ ย ัง ขาดความรู้ค วามเข้า ใจและความมัน่ ใจในการ
ดาเนินการวิจยั ในชัน้ เรียน การดาเนินการพัฒนาครูด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียน จะเป็ นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาครู ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถทาการวิจยั ในชัน้ เรียนได้ เกิดประโยชน์สูงสุด
ในการแก้ปญั หา พัฒนาปรับปรุง กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ และเต็ม
ศักยภาพต่อไป
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้
เรียน โรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผลทีไ่ ด้จากการศึกษา
เป็นการพัฒนาความรูด้ า้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนของครู พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง
2. เพื่อพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู
3. เพือ่ ได้แนวทางการดาเนินพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ขอบเขตการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาเพื่อพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านหนองปลิง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมีขอบเขตดังนี้
1. กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
1.1 ผูว้ จิ ยั จานวน 1 คน
1.2 ผูร้ ว่ มวิจยั จานวน 3 คน ได้แก่
1.2.1 ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3
1.2.2 ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 4
1.2.3 ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6
1.3 กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1.3.1 ผูบ้ ริหาร จานวน 1 คน
1.3.2 ผูเ้ ชีย่ วชาญให้คาปรึกษาและช่วยตรวจสอบเครือ่ งมือ จานวน 3 คน
1.3.3 วิทยากรให้ความรูด้ า้ นการทาวิจยั ในชัน้ จานวน 1 คน
2. การพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ โรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาการด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้าน
หนองปลิง ประกอบด้วย
2.1 การประชุมเชิงปิิบตั กิ าร
2.2 การนิเทศภายใน
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3. พืน้ ทีท่ ใ่ี ช้ในการวิจยั ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1
4. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
มีลาดับขัน้ ตอนในการดาเนินการ แบ่งเป็น 3 ขัน้ ตอนตามขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปิิบตั กิ าร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
วางแผน (Plan) ศึกษาเอกสารหลักการ
ทฤษฎี และผลงานการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และวางแผนแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนิน
การวิจยั (Plan)
ขั้นตอนที่ 2
ดาเนินการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและ
รวบรวมข้ อมูล(Act & Observe)

1. วิเคราะห์เอกสารที่เป็ นแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องได้กรอบแนวคิดการวิจยั สร้าง
เครื่ องมือ
2. กาหนดแผนแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินการวิจยั
กาหนดการดาเนินการ 2 กิจกรรม 5 ขันตอนย่
้
อย
ดาเนินการ 2 กิจกรรม คือ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และ
นิเทศภายใน 5 ขันตอนย่
้
อย คือ
1. การสารวจและวิเคราะห์ปัญหา
2. การกาหนดวิธีการในการแก้ ปัญหา

ขั้นตอนที่ 3
สะท้ อนผล (Reflect)

3. การพัฒนาวิธีการหรื อนวัตกรรม
1. ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาครูด้านการทาวิจยั ในชัน้

เรี4. ยการน
น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้
2.5. สรุ
ปผลการด
าเนิปนรายผล
การพัฒนาครูด้านการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
การสรุ
ปและอภิ

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจยั

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งตามขัน้ ตอนการดาเนินการดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วางแผน (Plan) ศึกษาเอกสารหลักการ ทฤษฎี และผลงานการวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง และวางแผนแนวปิิบตั ใิ นการดาเนินการวิจยั (Plan) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กระบวนการการ
พัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ขัน้ ตอนที่ 2 ดาเนินการวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารและรวบรวมข้อมูล(Act & Observe) เครือ่ งมือที่
ใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. แบบสังเกตการประชุมเชิงปิิบตั กิ าร
2. แบบทดสอบวัดความรูก้ ลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
3. แบบประเมินเค้าโครงงานวิจยั
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4. แบบสัมภาษณ์
5. แบบประเมินรายงานวิจยั ในชัน้ เรียน

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการจัดเก็บรวมรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
1. ดาเนินการจัดทาเครือ่ งมือทัง้ หมด
2. ผูว้ จิ ยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผูอ้ านวยการโรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะห์
และขอความร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ขอ้ มูลตามสภาพความเป็นจริงตามเครือ่ งมือทัง้ หมด
3. เก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ขอ้ มูลตามสภาพความเป็ นจริงตามเครือ่ งมือทัง้ หมดในขณะ
ดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบประเมินเค้าโครงงานวิจยั แบบประเมินรายงานวิจยั ในชัน้ เรียน
วิเคราะห์โดยนาข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูล นาข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean)
ค่าร้อยละ (Percent)
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพการแปลผลข้อมูล นาจากการสัมภาษณ์ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) จาแนกวิเคราะห์ตามประเด็นคาถามแบบบันทึกมาสรุปมาอธิบายแบบพรรณนา
สรุปผลการวิ จยั
การพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ผูว้ จิ ยั นาเสนอสรุปผลการวิจยั ตามลาดับดังนี้
1. ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาครูด้านการทาวิ จยั ในชัน้ เรียน (Plan)
ผลการศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่าครูมคี วามต้องการ
อยากทาการวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อทาการแก้ไขปญั หาทีพ่ บจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้
เรียนมีทงั ้ ปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของนักเรียนและปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมจากการสอนของครู แต่
ครูไม่มนใจในการท
ั่
าการวิจยั ในชัน้ เรียน ครูไม่มคี วามรูด้ า้ นกระบวนการของการทาวิจยั ในชัน้ เรียน ที่
ครบถ้วนถูกต้อง ขาดทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจยั การพัฒนานวัตกรรม การใช้สถิติ และการเขียน
รายงานการวิจยั
2. ผลการพัฒนาครูด้านการทาวิ จยั ในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดกิ จกรรมการเรียน
การสอนของครู (Act & Observe)
ผลการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยใช้กลยุทธ์ การ
ประชุมเชิงปิิบตั กิ ารกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั สามารถทาการวิจยั ในชัน้ เรียนได้ดี กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียนวิจยั เข้าใจในหลักการ วิธกี าร สามารถทาการวิจยั
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ในชัน้ เรียนได้ มีความรูค้ วามเข้าใจสูงขึน้ กว่าเดิม ร้อยละ 47.78 การประชุมเชิงปิิบตั กิ ารสามารถเพิม่
ความมันใจในตนเองเกี
่
ย่ วกับการทาวิจยั ในชัน้ เรียน สามารถทาการวิจยั ในในชัน้ เรียน ตามกรอบ
ขัน้ ตอนการทาวิจยั ส่วนกระบวนการนิเทศภายใน เป็นการให้คาแนะนานิเทศช่วยเหลือ เป็นกิจกรรมที่
ดาเนินการเพื่อติดตามช่วยเหลือ ทาให้กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการวิจยั ในชัน้ เรียนใน
ขัน้ ตอน 5 ขัน้ ตอนมากยิง่ ขึน้ ผลการประเมินเค้าโครงวิจยั ในชัน้ เรียนของผู้รว่ มวิจยั โดยรวมมีระดับ
คุณภาพของเค้าโครงวิจยั อยูใ่ นระดับคุณภาพมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ ( = 4.35) และผลจากการ
ประเมินงานวิจยั ในชัน้ เรียนของผูร้ ว่ มวิจยั โดยรวมมีระดับคุณภาพของรายงานวิจยั ในชัน้ เรียนอยูใ่ นระดับ
คุณภาพมาก มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ ( = 4.03) จากการนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ผรู้ ว่ มวิจยั
สามารถทาการวิจยั ในชัน้ เรียนตามกรอบกระบวนการ 5 ขัน้ ตอน ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีความเชื่อมันในการ
่
ดาเนินการมากขึน้ สามารถแก้ปญั หาทีพ่ บโดยการได้รบั คาแนะนาจาก วิทยากรทีม่ คี วามรูด้ า้ นนี้เป็น
อย่างดี พิจารณาตามกรอบกระบวนการ 5 ขัน้ ตอนได้ ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 การสารวจและวิเคราะห์ปญั หา ผูร้ ว่ มวิจยั สามารถกาหนดปญั หาการจัดการ
เรียนการสอนโดยการวิเคราะห์เชิงระบบจากสถานการณ์จริงของการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายและนา
ปญั หาเหล่านัน้ มาจัดเรียงลาดับความสาคัญพร้อมทัง้ ได้นาปญั หาทีต่ นเองเห็นว่ามีความสาคัญเร่งด่วน
มากาหนดเป็นชื่อเรือ่ งการวิจยั ได้
ขัน้ ตอนที่ 2 การกาหนดวิธกี ารในการแก้ปญั หา ผูร้ ว่ มวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถปิิบตั ไิ ด้ โดยกาหนดวัตถุประสงค์การวิจยั และกาหนดทางเลือกในการแก้ปญั หา ซึง่ ผูร้ ว่ มวิจยั
ทุกคนได้กาหนดนวัตกรรม เป็นการกาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจยั และกาหนดทางเลือกในการ
แก้ปญั หาทีม่ คี วามสอดคล้องกับชื่อเรือ่ งการวิจยั และไม่เกินความสามารถของผูร้ ว่ มวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 3 การพัฒนาวิธกี ารหรือนวัตกรรม ผูร้ ว่ มวิจยั ได้สร้างและพัฒนานวัตกรรม ที่
ใช้ในการแก้ปญั หาโดยมีการดาเนินการตามขัน้ ตอนของการพัฒนาและการปรับปรุงนวัตกรรมนัน้ ๆ ซึง่
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ศกึ ษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้องและได้นานวัตกรรมไปหาประสิทธิภาพ โดย
การนาไปให้เพื่อนครู เสนอผูบ้ ริหารได้ให้ขอ้ เสนอแนะแล้วนามาปรับปรุงแก้ไขให้มคี วามถูกต้องและ
สมบูรณ์ ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีนวัตกรรมเป็ นเครือ่ งมือทีจ่ ะนาไปใช้ในการแก้ปญั หาและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขัน้ ตอนที่ 4 การนาวิธกี ารหรือนวัตกรรมไปใช้ ผูร้ ว่ มวิจยั ทีผ่ ่านการประชุมเชิงปิิบตั กิ าร
และการให้คาแนะนาการนิเทศภายใน เพื่อติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการทาวิจยั ในชัน้ เรียนทาให้ผรู้ ว่ ม
วิจยั มีความสามารถนานวัตกรรมทีส่ ร้างและพัฒนาขึน้ ผ่านการหาประสิทธิภาพไปใช้ในการแก้ปญั หา
และพัฒนาผูเ้ รียนทีเ่ ป็ นกลุ่มเป้าหมายและดาเนินการตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ได้อย่างเหมาะสม
ขัน้ ตอนที่ 5 การสรุปและอภิปรายผล ผูว้ จิ ยั มีความรู้ ความเข้าใจในการสรุปผลและการ
รายงานการวิจยั สามารถเขียนรายงานการวิจยั ได้
3. แนวทางพัฒนาครูด้านการทาวิ จยั ในชัน้ เรียน (Reflect)
ผลจากการดาเนินการวิจยั ทาให้สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ด้วยกลยุทธ์การประชุมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายในภายหลังการ
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ดาเนินการพัฒนา ผูร้ ว่ มวิจยั มีความเชื่อมันใน
่ มีความรูค้ วามเข้าใจ สามารถทาวิจยั ในชัน้ เรียนได้ และ
พบว่าทุกคนใฝเ่ รียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตระหนัก สนใจในการแสวงหาความรู้ ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง มีความรับผิดชอบและความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการทาวิจยั ใช้เทคโนโลยีใน
การปิิบตั งิ าน การทางานคิดและทาอย่างเป็ นระบบ และให้ความสาคัญในการวิจยั ในชัน้ เรียนเป็นอย่าง
มาก ดาเนินการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ ผี ลทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มีความพึงพอใจและให้ความ
ร่วมมือในการรับฟงั ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเกีย่ วกับ
การวิจยั ในชัน้ เรียนตามข้อเสนอแนะมีความมันใจมากขึ
่
น้ ผูบ้ ริหารต้องให้ความสาคัญ และสร้างความ
ตระหนัก รวมทัง้ นาไปใช้ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นแนวทางทีส่ ามารถทาได้และ
ประสบผลสาเร็จกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทาการวิจยั ในชัน้ เรียนได้ดว้ ยตนเอง
เพื่อทีค่ รูผสู้ อนจะได้พฒ
ั นาการเรียนการสอน พัฒนาผูเ้ รียนทีต่ รงจุด แก้ไขปญั หาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสาเร็จ ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป
อภิ ปรายผล
การพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านหนองปลิง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 สามารถนามาอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั นี้
จากการศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนก่อนทาการพัฒนาครูดา้ น
การทาวิจยั ในชัน้ เรียน พบว่า ครูมคี วามต้องการ อยากทาการวิจยั ในชัน้ เรียน เพื่อทาการแก้ไขปญั หาที่
พบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนมีทงั ้ ปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของนักเรียนและ
ปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมจากการสอนของ ครูไม่มนใจในการท
ั่
าการวิจยั ในชัน้ เรียน ครูไม่มคี วามรูด้ า้ น
กระบวนการของการทาวิจยั ในชัน้ เรียน ทีค่ รบถ้วนถูกต้อง ขาดทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจยั การ
พัฒนานวัตกรรม การใช้สถิติ และการเขียนรายงานการวิจยั ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะภาระงานการสอนที่
ค่อนข้างมาก ทาให้ครูไม่มเี วลาทีจ่ ะทาการวิจยั ทีเ่ ต็มรูปแบบได้ แต่การทาวิจยั ในชัน้ เรียนเป็นการทางาน
ของครูเพื่อแก้ปญั หาทีพ่ บจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนของครูซง่ึ สุวมิ ล ว่องวานิช
(2547 : 9) ทีก่ ล่าวว่าการวิจยั ในชัน้ เรียนหรือการวิจยั ปิิบตั กิ ารในชัน้ เรียน ทาโดยครูผสู้ อนในชัน้ เรียน
เพื่อแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียนและนาผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือพัฒนาการ
เรียนรูใ้ ห้ดยี งิ่ ขึน้ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับผูเ้ รียนเป็ นการวิจยั ทีต่ อ้ งทาอย่างรวดเร็ว นาผลไปใช้ทนั ทีและ
สะท้อนข้อมูลเกีย่ วกับการปิิบตั งิ านต่าง ๆ ในชีวติ ประจาวันของตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานใน
โรงเรียนได้มโี อกาสวิพากษ์วจิ ารณ์ อภิปราย แลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นแนวทางทีไ่ ด้ปิิบตั ิ และผลที่
เกิดขึน้ เพื่อพัฒนาการเรียนรูท้ งั ้ ของครูและนักเรียน จากการศึกษากระบวนการการพัฒนาครูดา้ นการทา
วิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านหนองปลิงก่อนทาการพัฒนาพบว่าครูตอ้ งการทีจ่ ะทาการวิจยั ในชัน้ เรียน
เพื่อทาการแก้ไขปญั หาทีพ่ บจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนมีทงั ้ ปญั หาทีเ่ กิดจาก
พฤติกรรมของนักเรียนและปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมจากการสอนของครู แต่ครูไม่มนใจในการท
ั่
าการ
วิจยั ในชัน้ เรียน ครูไม่มคี วามรูด้ า้ นกระบวนการของการทาวิจยั ในชัน้ เรียนทีถ่ ูกต้อง สอดคล้องกับ
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งานวิจยั ของ สุวฒ
ั น์ สิงห์แก้ว (2550 : 111-117) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน
โรงเรียนในศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาแกดาวังแสง พบว่า ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งเทคนิค
การทาวิจยั ขาดทักษะ แรงจูงใจ งบประมาณ ตลอดจนการเขียนรายงานการวิจยั และการเผยแพร่
ผลงานวิจยั มีความต้องการจะพัฒนาตนเองด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียน แต่ครูไม่เข้าใจเนื้อหากระบวนการ
และขัน้ ตอนถูกต้องชัดเจนในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน ไม่สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจยั
กับการเรียนการสอนได้ ครูไม่มคี วามมันใจในการวางแผนก
่
าหนดรูปแบบหรือวิธกี ารในการทาวิจยั ในชัน้
เรียน คิดว่าการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเป็ นเรือ่ งยุง่ ยาก ไม่สามารถทาวิจยั ในชัน้ เรียนให้สาเร็จด้วยตนเองได้
สันทัด อันทราศรี (2551 : 134 - 136) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนของ
โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่าสภาพปจั จุบนั ผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูด้ า้ น
การทาวิจยั ในชัน้ เรียนทัง้ 5 ขัน้ ตอน ตามกรอบการศึกษาน้อย ไม่เข้าใจขัน้ ตอนการทาวิจยั สมคิด
บุญคามี (2551 : 163 - 164) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านแดงน้อย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปิิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน
และการนิเทศภายในพบว่าก่อนการพัฒนาครูส่วนใหญ่ผ่านการอบรมการทาวิจยั ในชัน้ เรียนมาแล้วแต่ยงั
ไม่ได้ลงมือปิิบตั อิ ย่างจริงจัง ครูขาดความมันใจในความรู
่
้ ความเข้าใจในขัน้ ตอนกระบวนการทาวิจยั ใน
ชัน้ เรียนทีช่ ดั เจน อีกทัง้ ยังขาดความเชื่อมันด้
่ วยคิดว่าการทาวิจยั ในชัน้ เรียนเป็ นเรือ่ งยาก ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาค้นคว้า เก็บข้อมูลนาน ใช้สถิตชิ นั ้ สูงในการวิเคราะห์ขอ้ มูล บรรจง หงส์ชตู า (2552 : 139 140) ได้ทาการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านดินจี่ อาเภอคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่าก่อนการดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนโรงเรียนบ้านดินจี่ กลุ่มผูร้ ว่ ม
วิจยั มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวิจยั ในชัน้ เรียนในระดับพอใช้ ซึง่ ทุกคนไม่เคยทาการวิจยั ในชัน้ เรียน
อย่างจริงจัง เนื่องจากขาดผูแ้ นะนาไม่มเี อกสารประกอบการศึกษาค้นคว้า และบุคลากรคิดว่าการทาวิจยั
ในชัน้ เรียนเป็นเรือ่ งยุง่ ยาก
ผลจากการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปิิบตั กิ าร
เพื่อแก้ปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนบ้านหนองปลิง โดยใช้กลยุทธ์ การ
ประชุมเชิงปิิบตั กิ ารและการนิเทศภายใน ทาให้กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั สามารถทาการวิจยั ในในชัน้ เรียนได้
ตามกรอบขัน้ ตอนการทาวิจยั 5 ขัน้ ตอนของกรมวิชาการ เป็นการวิจยั เพื่อแก้ไขปญั หาทีพ่ บจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้ เรียนมีทงั ้ ปญั หาทีเ่ กิดจากพฤติกรรมของนักเรียนและปญั หาทีเ่ กิดจาก
พฤติกรรมจากการสอนของครู ครูจะต้องให้ความสาคัญกับการทาการวิจยั ในชัน้ เรียน และดาเนินการ
วิจยั ในชัน้ เรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปญั หาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ภายหลังการพัฒนา
ครูโรงเรียนบ้านหนองปลิง ด้วยกลยุทธ์ การประชุมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน ผูร้ ว่ มวิจยั มี
ความรูค้ วามเข้าใจ สามารถทาวิจยั ในชัน้ เรียนได้ ตามกรอบกระบวนการ 5 ขัน้ ตอนกรมวิชาการ คือ1)
การสารวจและวิเคราะห์ปญั หา 2) การกาหนดวิธกี ารแก้ปญั หา 3) การพัฒนาวิธกี ารแก้ปญั หาหรือ
นวัตกรรม 4) การนาวิธกี ารหรือนวัตกรรมไปใช้ 5) การสรุปและอภิปรายผล และจากการประเมิน
งานวิจยั ในชัน้ เรียนของผูร้ ว่ มวิจยั โดยรวมมีระดับคุณภาพของงานวิจยั ในชัน้ เรียน อยูใ่ นระดับคุณภาพ
มากแสดงให้เห็นถึงความรูค้ วามสามารถของผูร้ ว่ มวิจยั ในการจัดทางานการวิจยั ในชัน้ เรียนภายหลัง
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ได้รบั การพัฒนาความรูด้ ว้ ยการประชุมเชิงปิิบตั กิ ารและการนิเทศภายใน สอดคล้องกับ มยุร ี บัวกลาง
(2551 : 136 - 139) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียนกรณีโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาขอนแก่น เขต 3 โดยใช้หลักการของการ
วิจยั ปิิบตั กิ าร (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis และ Mc Taggart พบว่า กลุ่มเป้าหมาย
จานวน 9 คน มีความรูค้ วามเข้าใจในการทาวิจยั ในชัน้ เรียนในระดับมาก มีความมันใจในการน
่
าความรู้
ความเข้าใจ ไปใช้ในระดับมาก สอดคล้องกับ ภณิตา เหรียญวัน (2551 : 178 - 180) ได้ศกึ ษาการ
พัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า หลังการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปิิบตั กิ าร การศึกษาดูงาน
และการนิเทศภายในส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชัน้ เรียนสูงขึน้
ผ่านเกณฑ์รอ้ ยละ 80 ยุทธศักดิ ์ อรรคเศรษฐัง (2551 : 121 - 126) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั
ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านเขือง กิง่ อาเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 1)ครูโรงเรียนบ้านเขืองที่
ได้รบั การพัฒนาการวิจยั ในชัน้ เรียนมีความรูค้ วามสามารถหลังดาเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิง
ปิิบตั กิ าร มีคะแนนพัฒนาการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยรวมคิดเป็ นร้อยละ 87.78 สมคิด บุญคามี (2551 : 163 164) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านแดงน้อย สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามหาสารคาม เขต 2โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปิิบตั กิ าร การศึกษาดูงานและการนิเทศภาย
หลังการพัฒนาพบว่า ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการทาวิจยั ในชัน้ เรียนมากขึน้ โดยมีคะแนนเฉลีย่
จากการทาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม สูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 44.80/25.40 จากคะแนนเต็ม 50
คะแนน พัชนี ยุรชัย (2552 : 145-149) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนของโรงเรียน
ภัทรดล อาเภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการวิจยั เชิงปิิบตั กิ ารแบบมีส่วนร่วม ตามกรอบแนวคิด
ของ Kemmis และ McTaggart โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั 3 รูปแบบ คือ การมีส่วน
ร่วม การอบรมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน พบว่า 1)กลุ่มเป้า หมายมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการทาการวิจยั ในชัน้ เรียนทัง้ 5 ขัน้ ตอนในระดับมาก 2)กลุ่มเป้าหมายสามารถทาวิจยั ในชัน้
เรียนได้3)กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการอบรมเชิงปิิบตั กิ ารการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโดยรวมใน
ระดับมาก4)กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในการอบรมเชิงปิิบตั กิ ารการทาวิจยั ในชัน้ เรียนโดยรวมในระดับ
มาก ภายหลังการพัฒนาด้วยกิจกรรม ประชุมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน ทาให้ครูผสู้ อนใน
โรงเรียนบ้านหนองปลิง มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการด้านการทาวิจยั ในชัน้ เรียนวิจยั เข้าใจ
ในหลักการ วิธกี าร สามารถทาการวิจยั ในชัน้ เรียนได้ ผลคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจสูงขึน้ กว่าเดิม ร้อยละ 47.78 วีระวัฒน์ เกตุมาตย์ (2552 : 105-106)
ได้ทาการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทศิ ) สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ดาเนินการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน ภายใต้กรอบการศึกษาตาม
กระบวนการขัน้ ตอนการทาวิจยั ในชัน้ เรียน ของกรมวิชาการ 5 ขัน้ ตอน คือ 1) สารวจและวิเคราะห์
ปญั หา 2) กาหนดวิธกี ารในการแก้ปญั หา 3) พัฒนาวิธกี ารหรือพัฒนานวัตกรรม 4) นาวิธกี ารหรือ
นวัตกรรมไปใช้ 5) การสรุปผลและรายงานผล โดยใช้การวิจยั เชิงปิิบตั กิ าร (Action Research) ตาม
กรอบแนวคิดของเคมมิส และแม็คแทคการ์ดมีลาดับ 4 ขัน้ ตอนคือ 1)ขัน้ วางแผน(Planning) 2)ขัน้
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ปิิบตั กิ าร(Action) 3)ขัน้ สังเกตการณ์(Observation) 4)ขัน้ สะท้อนผล(Reflection) โดยใช้กลยุทธ์การ
อบรมเชิงปิิบตั กิ ารและการนิเทศภายใน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจและ
ความสามารถ 5 ขัน้ ตอนของการทาวิจยั อยูใ่ นระดับมาก กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการทาวิจยั ใน
ชัน้ เรียนในระดับมาก และมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก สุดโสม เติมทานาม (2553 : 112113 ) ได้ศกึ ษาการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านหนองช้าง อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยดาเนินการพัฒนาเป็น 2 วงรอบ ด้วยการประชุมาเชิงปิิบตั กิ าร ควบคู่ไปกับการ
นิเทศภายในอย่างใกล้ชดิ สม่าเสมอ และผลการพัฒนาพบว่า ผูร้ ว่ มวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
ในการทาวิจยั ในชัน้ เรียน ผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการอบรมสูง
กว่าก่อนการอบรมมาก
ผลจากการวิจยั โรงเรียนบ้านหนองปลิงมีแนวทางพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนด้วยการ
ประชุมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศ จากการดาเนินการแนวทางทัง้ สองกิจกรรม ทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มี
ความรูค้ วามเข้าใจ สามารถทาวิจยั ในชัน้ เรียนได้ ตามกรอบกระบวนการ 5 ขัน้ ตอนกรมวิชาการ คือ1)
การสารวจและวิเคราะห์ปญั หา 2) การกาหนดวิธกี ารแก้ปญั หา 3) การพัฒนาวิธกี ารแก้ปญั หาหรือ
นวัตกรรม 4) การนาวิธกี ารหรือนวัตกรรมไปใช้ 5) การสรุปและอภิปรายผล สามารถทางานวิจยั ในชัน้
เรียนทีม่ รี ะดับคุณภาพในระดับมาก จากการดาเนินการทาให้โรงเรียนบ้านหนองปลิงได้การพัฒนาครู
ด้านการจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียน ครูทุกคนใฝเ่ รียนรูพ้ ฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตระหนัก สนใจในการ
แสวงหาความรู้ ทันต่อการเปลีย่ นแปลง มีความรับผิดชอบและความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีส่วนร่วมใน
การทาวิจยั ใช้เทคโนโลยีในการปิิบตั งิ าน การทางานคิดและทาอย่างเป็ นระบบ และให้ความสาคัญใน
การวิจยั ในชัน้ เรียนเป็นอย่างมาก ดาเนินการนิเทศภายในเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีผลทาให้ผรู้ ว่ มวิจยั มี
ความพึงพอใจและให้ความร่วมมือในการรับฟงั ข้อวิพากษ์วจิ ารณ์และให้ความร่วมมือในการปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องเกีย่ วกับ การวิจยั ในชัน้ เรียนตามข้อเสนอแนะ มีความมันใจมากขึ
่
น้ ผูบ้ ริหารต้องให้
ความสาคัญ และสร้างความตระหนัก รวมทัง้ นาไปใช้ควบคู่กบั การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทัง้ นี้
เป็นเพราะแนวทางหรือกลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนา คือ การประชุมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน
ทัง้ 2 กิจกรรม ทาให้ครูได้พฒ
ั นาความรูค้ วามสามารถด้านการทาการวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อแก้ปญั หาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาดียงิ่ ขึ้นไป สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ของ พัชนี ยุรชัย (2552 : 145-149) ได้ศกึ ษาการพัฒนาครูดา้ นการทาวิจยั ในชัน้ เรียนของโรงเรียน
ภัทรดล อาเภอโพธิ ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนางานประจาสู่งานวิจยั 3 รูปแบบ คือ
การมีส่วนร่วม การอบรมเชิงปิิบตั กิ าร และการนิเทศภายใน พบว่ากลุ่มเป้า หมายมีความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการทาการวิจยั ในชัน้ เรียนทัง้ 5 ขัน้ ตอนในระดับมาก สามารถทาวิจยั ในชัน้ เรียนได้ วีระวัฒน์
เกตุมาตย์ (2552 : 105-106) ได้ทาการพัฒนาครูดา้ นการวิจยั ในชัน้ เรียน โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชน
อุทศิ ) สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยใช้กลยุทธ์การอบรมเชิงปิิบตั กิ ารและการนิเทศ
ภายใน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรูค้ วามเข้าใจและความสามารถ 5 ขัน้ ตอนของการทา
วิจยั อยูใ่ นระดับมาก กลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการทาวิจยั ในชัน้ เรียนในระดับมาก และมีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้
1.1 หน่วยงานทางการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรจะสนับสนุน ส่งเสริม มีการ
พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ให้ขวัญกาลังใจแก่ครู ให้ครูมเี จตคติทด่ี ยี งิ่ ขึน้ ต่อการวิจยั ในชัน้ เรียน และเกิด
ความชานาญ ควรสนับสนุ น ส่งเสริม และพัฒนาด้านการวิจยั ในชัน้ เรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาให้ครู
และเพื่อกระบวนการเรียนการสอน พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
1.2 สนับสนุนงบประมาณ และกาหนดไว้ในแผนปิิบตั ริ าชการประจาปี เพื่อให้ครูได้
พัฒนาเป็ นผลงานทางวิชาการ และเป็ นการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ
พัฒนาขึน้ กับ ผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
1.3 จัดหาสถานที่ เอกสารอ้างอิง เช่น ตารา แหล่งเรียนรู้ เอกสารเกีย่ วกับการวิจยั ใน
ชัน้ เรียน เพื่อให้ครูได้ศกึ ษาหาความรูด้ ว้ ยตนเองในหน่วยงาน1.1 ผลจากการทาวิจยั
1.4 ควรมีการส่งเสริม ให้มกี ารเผยแพร่ ขยายผลสร้างเครือข่ายการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
ไปสู่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นต่อไป
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ ต่อไป
2.1 ควรดาเนินการทาวิจยั ในชัน้ เรียน เกีย่ วกับการจัดรูปแบบการวิจยั บูรณาการเข้า
กับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจสนุกกับการเรียนรู้
2.2 ควรทาวิจยั และพัฒนาการทาวิจยั ในชัน้ เรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสังเคราะห์
งานวิจยั ในชัน้ เรียน การศึกษาเชิงลึก เช่น การศึกษาเฉพาะห้องเรียน
2.3 ควรศึกษาเจตคติของผูป้ กครองนักเรียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน
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การพัฒนาครูผด้ ู แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสิ นธุ์
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.ศักดิ ์พงศ์ หอมหวล ดร.ภูษติ บุญทองเถิง
Nutchadaporn Aung-At Dr.Sukphong Houmhuen Dr.Phusit Boonthongtheung
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการ จัด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพือ่ ศึกษาการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบล หนองกุงศรี อาเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จานวน 18 คน ประกอบด้วย
ผูว้ จิ ยั จานวน 1 คน ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี รวม จานวน
17 คน ใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
นิเทศภายใน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบสังเกต
และแบบประเมิน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป และพรรณนาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
คุณภาพการสอนของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาเข้าสู่บทเรียน ด้านการดาเนินการสอน ด้านการ
สรุปบทเรียน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง คุณภาพการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครูใน 5 ด้านได้แก่ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรูแ้ ละด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง
2. การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็กในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ กล
ยุทธ์ทใ่ี ช้ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน พบว่า ครูม ี
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับมาก
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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และสามารถนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปจัดกระบวนการเรียนการสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
คาสาคัญ : การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก, แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู,้ เด็กปฐมวัย
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
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึง่ เป็ นกฎหมายหลักของการจัดการศึกษา
ให้กบั ประชาชนในทุกระดับ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสทิ ธิและอานาจในการจัด
การศึกษาได้ทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชน โดยคานึงถึง
สถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละแห่ง และตามบทบัญญัตใิ นมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ.
2542 กาหนดให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (0 – 5 ปี) หรือก่อนวัยประถมศึกษา เป็นหน้าทีท่ ่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งกระทา โดยมุง่ เน้นการอบรมดูแลและการพัฒนาความพร้อมของเด็ก
ปฐมวัย เพื่อเป็นพืน้ ฐานการเรียนรูใ้ นขัน้ ต่อไป (สานักงานการศึกษาท้องถิน่ . 2545 : 5)
จากการทีม่ กี ารประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2542 สถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรขึน้ ใช้ในสถานศึกษา ส่วนหนึ่งของการนาหลักสูตรไปใช้คอื การเขียน
แผนการเรียนรู้ (แผนการสอน) ในแผนการเรียนรูน้ นั ้ ครูจาเป็นจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
รายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดทาแผนการเรียนรู้ เป็นต้นว่าทฤษฎีแบบการเรียน โดยใช้ประสบการณ์
เดิมเป็นฐาน การเขียนจุดประสงค์ การเลือกเนื้อหา การเลือกกิจกรรม การเลือกวิธกี ารประเมินผล
การเขียนแผนการเรียนรูร้ ะยะยาว รายละเอียดในการเขียนแผนการเรียนรู้ และรูปแบบของแผนการ
เรียนรู้ (รุจริ ์ ภู่สาระ. 2545 : ไม่มเี ลขหน้า) ซึง่ จะเห็นได้ว่า การจัดทาแผนการเรียนรูม้ คี วามสาคัญต่อ
ครูผสู้ อนในยุคปฏิรปู การเรียนรู้ เพราะการกระทากิจกรรมใดก็ตามให้สาเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
ย่อมเกิดขึน้ จากการคิดไตร่ตรองและเตรียมการไว้ล่วงหน้า ต้องทาสิง่ ใดตามลาดับขัน้ ตอนก่อนหลัง
การจัดการเรียนรูก้ เ็ ช่นเดียวกัน และบูรชัย ศิรมิ หาสาคร (2545 : 34-35) ได้ให้ความสาคัญของ
แผนการเรียนรูห้ รือแผนการสอนว่า เป็นเอกสารทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อแจกแจงรายละเอียดของหลักสูตรทาให้
ครูผสู้ อนนาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นกั เรียนเป็นรายคาบหรือรายชัวโมง
่
นอกจากนี้ในการ
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จัดการเรียนรู้ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 ก : 48-50) ได้เสนอว่าในการจัดการเรียนรู้
ผูส้ อนจะต้องวางแผนและจัดทาแผนการเรียนรู้ ตามแนวการจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ โดย
ให้ผเู้ รียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูใ้ นการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง มีครูเป็นผูใ้ ห้คาปรึกษา
การจัดการศึกษาปฐมวัย หมายถึง การจัดในสถานะของการอบรมเลีย้ งดู ให้การศึกษาแก่เด็ก
ทุกด้านทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญั ญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
เพื่อเป็นพืน้ ฐานในการดารงชีวติ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ นี้ในการจัดการศึกษา สาหรับ
เด็กปฐมวัยต้องอาศัยแนวคิดและหลักการ เป็นแนวทางในการจัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา
บรรลุผลตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. 2546 : 50) และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (2546 : 55) ได้ให้ความสาคัญของการบริหารงาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ว่าต้องมีการจัดระบบงานบริหารในศูนย์ต่าง ๆ ทัง้ นี้เพื่อให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
สามารถจัดดาเนินงานได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ กล่าวโดยสรุป การบริหารการศึกษาปฐมวัย
มีความสาคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) มีการดาเนินงานอย่างมีระบบเป็ นระเบียบเรียบร้อย 2)
ดาเนินงานให้ตรงตามเป้าหมาย ไม่หลงทาง 3) ช่วยให้ประหยัดทัง้ กาลังคน วัสดุอุปกรณ์ และเวลา
4) บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลหนองกุงศรี ตาบลหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาของเทศบาลตาบลหนองกุงศรี โดยพันธกิจที่ 1 ด้านศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กกาหนดไว้ว่า จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ให้มกี ารพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ
อารมณ์ สังคม สติปญั ญาอย่างเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมาตรฐานการศึกษา และพร้อม
เข้ารับการศึกษาในระดับขัน้ พืน้ ฐานต่อไป โดยมีกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี เป็น
หน่วยงานในสังกัด ทีร่ บั ผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ซึง่ ขณะนี้มคี รูผดู้ แู ลเด็กจานวน 17 คน
มีเด็กเล็กในความรับผิดชอบ จานวน 285 คน มีศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอยูใ่ นความรับผิดชอบทัง้ สิน้ 4 ศูนย์
ได้แก่ 1) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลหนองกุงศรี 2) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองริวหนัง 3)
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั โพธิ ์ทอง 4) ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั สะอาดนาดี และจากผลการ
ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ สาหรับเด็กปฐมวัย ประจาปีงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 30 กันยายน
2552 ทีผ่ ่านมา โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดให้มกี ารปรับปรุงวิธกี ารเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์รปู แบบใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 พบว่า ผลการ
ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ ของครูผดู้ แู ลเด็กปฐมวัย ทัง้ หมด จานวน 17 คน ผ่านการประเมิน
จานวน 2 คน สาเหตุของการประเมินการเขียนแผนการจัดประสบการณ์รปู แบบใหม่ ทีค่ รูส่วนใหญ่
ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากครูทงั ้ หมด จานวน 17 คน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย เพียง 2 คน ทีเ่ หลือกาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิชาเอกการศึกษา
ปฐมวัย ทาให้การวิเคราะห์การเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย ยังไม่ละเอียด
ลึกซึง้ เท่าทีค่ วร ไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์แผนฯ ได้
จากการประชุมประจาเดือนธันวาคม 2552 เกีย่ วกับการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดย
ครูผดู้ แู ลเด็กปฐมวัย ได้สะท้อนสภาพปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับ
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ปฐมวัย ปญั หาทีพ่ บ ได้แก่ ปญั หาขาดแคลนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมการจัดทาแผนการสอน
รูปแบบใหม่ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 ปญั หาครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก ยังขาด
ความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะการเขียนแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคใหม่ ๆ ทาให้เขียนแผนฯ ได้ไม่ดี
ไม่มปี ระสิทธิภาพเท่าทีค่ วร ปญั หาครูขาดการผลิตสื่อการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนาภูม ิ
ปญั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์ใช้งานปญั หาครูผดู้ แู ลเด็กยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ อง
ตนเอง ปญั หาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กยังไม่มกี ารกาหนดคุณภาพและมาตรฐานทีเ่ ป็นระบบเดียวกัน เป็ นต้น
ซึง่ สิง่ เหล่านี้เป็นตัวกาหนดทิศทางของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กอย่างสาคัญ
ยิง่ (เทศบาลตาบลหนองกุงศรี. 2552 : 9)
จากสภาพดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ในฐานะ หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษา
การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็กในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย สังกัด
กองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั
ครัง้ นี้ จะเป็นข้อสนเทศในการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในด้านการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู เด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก และประชาชนในท้องถิน่ ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษา สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็ก
ปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อศึกษา การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
ขอบเขตการวิ จยั
ขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั จานวน 18 คน แยกได้ดงั นี้
1.1 ผูว้ จิ ยั จานวน 1 คน
1.2 ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี รวม จานวน
17 คน แยกเป็น
1.2.1 ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลหนองกุงศรี จานวน 4 คน
1.2.2 ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านหนองริวหนัง จานวน 3 คน
1.2.3 ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั สะอาดนาดี จานวน 3 คน
1.2.4 ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วดั โพธิ ์ทอง จานวน 3 คน
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2. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล จานวน 16 คน แยกเป็ น
2.1 ผูป้ กครองเด็กเล็กจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน จานวน 8 คน
2.2 คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก 4 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน จานวน 8 คน
3. วิทยากรให้ความรูใ้ นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและนิเทศภายใน จานวน 1 คน
4. กรอบเนื้อหา เป็นการพัฒนาครู ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับ
เด็กปฐมวัย โดยให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ ใน 3 ประเด็น ได้แก่
4.1 การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
4.2 ความสามารถในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ตามมาตรฐานที่ 2 ผูด้ แู ลเด็กเล็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และมาตรฐานที่ 8 ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กมีการร่วมมือกัน
ระหว่างบ้าน องค์การศาสนา สถาบันทางวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถกี ารเรียนรูใ้ น
ชุมชน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิน่ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย สาหรับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ แบ่งออกเป็น 12 มาตรฐาน 31 ตัวบ่งชี้ (สานักประสานและพัฒนาการจัด
การศึกษาท้องถิน่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย. 2549 : 5)
5. กลยุทธ์ทใ่ี ช้ในการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบล
หนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ให้
เกิดประสิทธิภาพ โดยใช้กลยุทธ์ดงั นี้ คือ
5.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
5.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
5.3 การนิเทศภายใน
โดยนากลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ทัง้ หมด มาประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และสนทนากลุ่ม
(Focus Group) เพื่ออภิปราย ถกเถียงวิธกี ารพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการบูรณาการการมีส่วนร่วมในทุก
ภาคส่วน และเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
6. วิธกี ารวิจยั การวิจยั ครัง้ นี้ ใช้หลักการของการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Action Research
Principle) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็กเท็กการ์ท (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 142-156 ; อ้างอิง
จาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11-15) เพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
ตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี โดยดาเนินการเป็ นวงรอบ (Spiral) ซึง่ แต่ละวงรอบประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล
(Reflection)
7. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553 รวม
ระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 เดือน
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็นการวิจยั ปฏิบตั กิ าร (Actionh Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเอาหลักการและ
ขัน้ ตอนตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (ประวิต เอราวรรณ์. 2545 : 142 – 156)
ประกอบด้วย การวางแผน การปฏิบตั กิ าร การสังเกตการณ์ และการสะท้อนผล เริม่ วิจยั วันที่ 1
กรกฎาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน 2553 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 เดือน ซึง่ รายละเอียดและขัน้ ตอน
การศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยขัน้ ตอน Kemmis และ McTaggart ของ ดังต่อไปนี้
1. การวางแผน (Planning)
1.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแก่ผศู้ กึ ษาค้นคว้าและครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก จานวน 17 คน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เนื้อหาในการพัฒนาครู ดังนี้
1.1.1 ความรูเ้ กีย่ วกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1.1.2 แนวทางการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
1.1.3 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
1.1.4 การวัดและประเมินผล
โดยเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ ด้านจัดการศึกษาปฐมวัย โดยตรง ได้แก่
นายวรยุทธ นามวงศ์ ผูอ้ านวยการโรงเรียนหนองหอไตรราชบารุง อาเภอ หนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์
1.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
1.3 การนิเทศภายใน
2. การปฏิบตั ิ (Action)
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมกันนาแผนปฏิบตั ิ (Action Plan) ไปปฏิบตั ติ ามกิจกรรมและการเก็บ
รวบรวมข้อมูลตามเครือ่ งมือทีส่ ร้างขึน้ ตามระยะเวลากาหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร ดังนี้
2.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เป็นกิจกรรมเชิญวิทยากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถในการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
2.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อให้ครูทม่ี แี ผนจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพโดยจากการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญ ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางและปรับปรุงแก้ไขแผนฯ แก่ครูทม่ี แี ผนการสอนยังไม่มปี ระสิทธิภาพ ให้มแี ผนฯ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ จ่ี ดั ทาขึน้ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้
2.3 การนิเทศภายใน เป็นกิจกรรมทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าและผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้าร่วมกัน
ติดตามการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และนาแผนฯ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เพื่อให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือซึง่ กันและกันในการจัดทาแผนฯ และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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3. การสังเกต (Observation)
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ คือ
3.1 การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ใช้แบบสัมภาษณ์การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
3.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นการนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปใช้งาน
ใช้แบบประเมิน ได้แก่ แบบประเมินการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครู
3.3 การนิเทศภายใน ใช้แบบสังเกตการนิเทศภายใน
3.4 ใช้เทคนิคเชิงคุณภาพ ยึดหลักสามเส้า (Triangulation) ซึง่ ประกอบด้วย หลักสาม
เส้าด้านข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลจากหลายคน หลักสามเส้าด้านผูศ้ กึ ษา เป็ นการสะท้อนประเด็กจากผู้
ร่วมวิจยั และหลักสามเส้าด้านวิธกี าร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การบันทึก การ
ประเมินและการทดสอบ ผูร้ ว่ มวิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเครือ่ งมือและวิธกี ารทีร่ ะบุ ไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ าร แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงบรรยาย
4. การสะท้อนผล (Reflection) มีการดาเนินการดังนี้
จากการพัฒนาครูผสู้ อน ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุง
ศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผูศ้ กึ ษาและผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้า ได้นาผลจากการวิเคราะห์
ข้อมูลของการปฏิบตั ติ ามกิจกรรมทุกกิจกรรม สะท้อนผลให้เห็นถึงจุดเด่น
จุดด้อยเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขจุดด้อยและเสริมจุดเด่น ดังนี้
1. การเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พบว่า
ครูมคี วามรู้ ความเข้าใจในการจัดทาแผนการเรียนรูไ้ ด้อย่างถูกต้อง
2. ครูสามารถนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การใช้ส่อื การเรียนการสอน พบว่า การผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู
ยังไม่เพียงพอ กับจานวนนักเรียน คงต้องหาแนวทางพัฒนาให้ดขี น้ึ
4. การวัดและประเมินผล พบว่า ครูผสู้ อนใช้การวัดประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นระดับดี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบ
สังเกต และแบบประเมิน มีรายละเอียดดังนี้
1. ประเภทเครือ่ งมือ ประกอบด้วย 3 ประเภท จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
1.1 แบบสอบถามเกีย่ วกับการสอนของครู จานวน 1 ฉบับ
1.2 แบบสังเกต การนิเทศภายใน จานวน 1 ฉบับ
1.3 แบบประเมิน เกีย่ วกับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ของครู จานวน 1 ฉบับ
2. ลักษณะของเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้นามาเก็บรวบรวมข้อมูล
จานวน 3 ฉบับ ดังนี้
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2.1 แบบสอบถาม จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามเกีย่ วกับการสอนของครู โดย
เก็บข้อมูลจากผูร้ ว่ มวิจยั
2.2 แบบสังเกต จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสังเกตการนิเทศภายใน เก็บข้อมูลจากผู้
ร่วมวิจยั
2.3 แบบประเมิน จานวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบประเมินการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูข้ องครู โดยเก็บข้อมูลจากผูร้ ว่ มวิจยั
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาทีใ่ นการวิจยั เริม่ 1 กรกฎาคม 2553 – 30 พฤศจิกายน
2553 รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ 5 เดือน โดยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธกี ารดังนี้
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูร้ ว่ มศึกษาค้นคว้าและ
วิทยากร หลังจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสิน้ สุดลง โดยใช้แบบทดสอบความรู้
2. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อให้ครูทม่ี แี ผนจัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ ะดับปฐมวัย ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ได้ให้คาแนะนา ปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และปรับปรุงแก้ไข
แผนฯ แก่ครูทม่ี แี ผนการจัดประสบการณ์เรียนรูร้ ะดับปฐมวัยทีย่ งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ ให้มแี ผนฯ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และนาแผนการเรียนรูท้ จ่ี ดั ทาขึน้ ไปจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ด้ โดยจัดทาข้อมูลเชิง
ปริมาณ หาค่าสถิตไิ ด้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
3. กิจกรรมการนิเทศภายใน ใช้แบบสังเกตการนิเทศภายใน
สรุปผล อภิ ปรายผล
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสิ นธุ์
สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
ในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึง่ กลุ่มผูใ้ ช้
ข้อมูล จานวน 16 คน ได้แก่ ผูป้ กครองเด็กเล็กจานวน 8 คน และคณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 8 คน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้แก่ ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตาบลหนองกุง
ศรี อาเภอหนองกุงศรี รวมจานวน 17 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ในการสื่อความหมายของการเสนอ ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบล
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หนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจยั พบว่า สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ระดับคุณภาพการสอนของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
นาเข้าสู่บทเรียน ด้านการดาเนินการสอน ด้านการสรุปบทเรียน และด้านการประเมินผลการเรียนการ
สอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.12) คุณภาพการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของครูใน 5 ด้านได้แด่ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อการ
เรียนรูแ้ ละด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.31)
ผลการพัฒนาครูผด้ ู แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ สาหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสิ นธุ์
จากการศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับ
เด็กปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทา
ให้มองเห็นปญั หาในการจัดทาแผนฯ แคบลงจากนัน้ ผูร้ ่วมวิจยั ได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนา โดยผูร้ ว่ มวิจยั นาเสนอข้อมูลทีไ่ ด้จากการดาเนินการมาจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ใช้กลยุทธ์การ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) แบ่งออกเป็น 2 วงรอบ (Spiral) ซึง่ แต่ละวงรอบประกอบด้วย
การวางแผน (Planning) การปฏิบตั ิ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล
(Reflection) จากนัน้ กลุ่มผูร้ ่วมวิจยั ได้ระดมความคิด วางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยใช้การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการนิเทศภายใน
การดาเนิ นการพัฒนาในวงรอบที่ 1
การดาเนินการพัฒนาครูผดู้ ูแลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย ในวงรอบที่ 1 เป็นการดาเนินการในขัน้ ตอนการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการนิเทศภายใน ผลการดาเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
ในครัง้ นี้ ทาให้กลุ่ม ผูร้ ว่ มวิจยั ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ระดับปฐมวัย ได้ตามขัน้ ตอนและองค์ประกอบของการจัดทาแผน ให้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และสามารถทีจ่ ะนาความรู้ ความเข้าใจทีไ่ ด้จากการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร ไปจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัยได้ สรุปได้ว่า การ
พัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ในสังกัด
กองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวงรอบที่ 1 พบว่า ผล
จากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
และการนิเทศภายใน พบว่า ระดับคุณภาพในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยรวม
อยูใ่ นระดับปานกลาง(เฉลีย่ 3.31) เมือ่ พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่
ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ และด้านเนื้อหา ส่วนทีเ่ หลือ 3 ด้าน อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเรียงด้าน
อันดับค่าเฉลีย่ สูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผล
และประเมินผล ผลจาการพัฒนาในวงรอบที่ 1 ทาให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทา
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แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับปานกลาง และสามารถนาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
พอสมควร
การดาเนิ นการพัฒนาในวงรอบที่ 2
การดาเนินงาน การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ในวงรอบที่ 2 พบว่า ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ได้จดั ทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่าง
สมบูรณ์ทงั ้ หมด เช่น ด้านการเตรียมการสอนและการจัดทาแผนการสอน พบว่า การกาหนดเวลาสอน
สอดคล้องกับกิจกรรมทีท่ า และการกาหนดเนื้อหาทีส่ อน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการ ด้าน
กิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน และมีการสรุปในเนื้อหาทีส่ อน
ในแต่ละคาบ ด้านการใช้ส่อื การเรียนการสอน พบว่า การใช้ส่อื การเรียนการสอนมากขึน้ และมีการนาสื่อ
สมัยใหม่มาใช้ ประกอบ เช่น สื่อทางอินเตอร์เน็ต ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูได้ตดิ ตาม
นักเรียนทีม่ ปี ญั หาการเรียนช้า ด้านบุคลิกภาพของครูผสู้ อน พบว่า ครูผสู้ อนมีบุคลิกภาพทีด่ ี แต่งกาย
เรียบร้อย เป็นต้น การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
วงรอบที่ 2 ผลจากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ในการพัฒนา ได้แก่ การประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ระดับคุณภาพ เกีย่ วกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เปรียบเทียบวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่า ครูผดู้ ูแลเด็กเล็กมีการพัฒนาทุกด้าน ซึง่ ในวงรอบที่
1 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.31) มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดประสงค์
การเรียนรู้ และด้านเนื้อหา ส่วนทีเ่ หลือมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล และสาหรับวงรอบที่ 2 มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน(เฉลีย่ 3.72) ได้แก่ ด้าน จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อ
การเรียนรู้ และด้านกระบวนการผลและประเมินผล ซึง่ มีการพัฒนาสูงขึน้ ร้อยละ 13.55 ผลการพัฒนาทัง้
2 วงรอบทาให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก
ปฐมวัยอยูใ่ นระดับมาก และสามารถนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ไปจัดกระบวนการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผล การพัฒนาครูผด้ ู แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสิ นธุท์ งั ้ 2 วงรอบ
จากการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับ
เด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ 2 วงรอบโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ระดับคุณภาพ เกีย่ วกับการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
เปรียบเทียบวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 พบว่า ครูผดู้ ูแลเด็กเล็กมีการพัฒนาทุกด้าน ซึง่ ในวงรอบที่
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1 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.31) มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดประสงค์
การเรียนรู้ และด้านเนื้อหา ส่วนทีเ่ หลือมีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับปานกลาง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้านการวัดผลและประเมินผล และสาหรับวงรอบที่ 2 มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ
มากทุกด้าน(เฉลีย่ 3.72) ได้แก่ ด้าน จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อ
การเรียนรู้ และด้านกระบวนการผลและประเมินผล ซึง่ มีการพัฒนาสูงขึน้ ร้อยละ 13.55 จากการพัฒนา
กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับ
ปฐมวัย ตามองค์ประกอบของการจัดทาแผน ตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เรือ่ ง
แนวทางการจัดทาแผนฯ แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาระการเรียนรู้ การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเอง ใน
การจัดทาแผนฯ ของครูผดู้ แู ลเด็กเล็กทุกคน และสามารถนาแผนฯ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ให้แก่ผเู้ รียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อภิ ปรายผล
การวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย สังกัดกองการศึกษาเทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
พบประเด็นทีน่ ่าสนใจ ควรนามาอภิปรายผล ดังนี้
สภาพปจั จุบนั ปญั หาในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ใน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ระดับ
คุณภาพการสอนของครูใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการนาเข้าสู่บทเรียน ด้านการดาเนินการสอน ด้านการ
สรุปบทเรียน และด้านการประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.12)
คุณภาพการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครูใน 5 ด้านได้แด่ ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรูแ้ ละด้านการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง (เฉลีย่ 3.31)สะท้อนให้เห็นว่า ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ การ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย ดังนัน้ หน่วยงานทีก่ ากับดูแล ได้แก่
เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ควรต้องจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการ
จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย ให้แก่ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก เป็นประจาทุกปี
เพื่อให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับ
เด็กปฐมวัย เพื่อครูสามารถเขียนแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนาแผนฯทีไ่ ด้ ไปจัดการเรียนการ
สอนได้ ทาให้ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เป็นทีย่ อมรับ ศัทธาของผูป้ กครองและชุมชน ต่อไป ซึง่ ผลการวิจยั ใน
ประเด็นนี้สอดคล้องกับ นโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ของ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย (2548 : 5 – 15) อธิบายถึง นโยบายด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย
ไว้ว่า จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทัวถึ
่ งและมีคุณภาพส่งเสริม
สนับสนุ นให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา
สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นในท้องถิน่ มีสทิ ธิและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
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สอดคล้องกับเสน่ห์ ทิมสุกใส (2542 : 43) ได้ให้ความหมายของแผนการเรียนรู้ หรือแผนการสอนไว้
ว่า แผนการเรียนรูห้ รือแผนการสอน คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่อื การสอน
การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ในหลักสูตร หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งไว้ว่าแผนการสอน เป็ นแผนทีผ่ สู้ อนจัดทาขึน้ จากคู่มอื ครูหรือแนวการสอนของกรมวิชาการทาให้
ผูส้ อนทราบว่าจะสอนเนื้อหาใด เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างไร ใช้ส่อื อะไร และวัดผลประเมินผลโดย
วิธใี ดตลอดทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไกรศักดิ ์ เพียรภูเขา (2552 : 82 – 83) ได้ศกึ ษา การพัฒนา
ครูผสู้ อน เด็กปฐมวัยในการจัดทาแผนการสอน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ สังกัดสานักงานการศึกษา
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ผลการศึกษา สภาพก่อนการพัฒนา ครูผสู้ อนยัง
ไม่สามารถวางแผนการเรียนรูแ้ ละเขียนแผนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลางการประเมินผลในแต่
ละแผน ยังไม่สามารถวัดผูเ้ รียนตามสภาพจริงได้ ครูผสู้ อนยังผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนน้อยมาก
จึงต้องมีการระดมความคิดในการแก้ปญั หาในเชิงพัฒนาการจัดการเรียนของครูผสู้ อน การพัฒนาใน
วงรอบที่ 1 ใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การประชุมกลุ่มย่อย กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
นิเทศภายใน ผลการพัฒนาทาให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถนาแผนฯ ไปใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ 2
วงรอบโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการ
นิเทศภายใน โดยแบ่งออกเป็น 2 วงรอบ ซึง่ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน การปฏิบตั ิ การ
สังเกต และการสะท้อนผล สรุปผลกระบวนการพัฒนาในวงรอบที่ 1 พบว่า ผลจากการดาเนินงานตามกล
ยุทธ์ในการพัฒนาได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ทาให้
ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก มีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
อยูใ่ นระดับปานกลาง และสามารถนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยไปจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมพอสมควร ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้อภิปราย ได้ว่า จาก
ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1 โดยใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร กลยุทธ์ในการพัฒนาได้แก่ การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน และการนิเทศภายใน ทาให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กมีความรูค้ วามเข้าใจใน
การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย อยูใ่ นระดับปานกลาง สะท้อนให้เห็นว่า
การใช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารทาให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดทาแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัยได้มากขึน้ กว่าเดิมจนสามารถจัดทาแผนการสอนอยูใ่ นระดับ
ปานกลางซึง่ จะต้องใช้กระบวนการนิเทศติดตามผลเพื่อให้ได้รบั ค่าเฉลีย่ ในระดับมากต่อไปซึง่ ผลการวิจยั
ในประเด็นนี้สอดคล้องกับ แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารของ เคมมิส และแมคแทกการ์ท (ประวิต เอ
ราวรรณ. 2545 : 142 – 156 ; อ้างอิงจาก Kemmis and McTaggart. 1988 : 11 – 15) กล่าวว่า การ
วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร หมายถึง กระบวนการศึกษาค้นคว้าร่วมกันอย่างเป็นระบบของกลุ่มผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อ
ทาความเข้าใจต่อปญั หาหรือข้อสงสัยทีก่ าลังเผชิญอยูแ่ ละให้ได้แนวทางการปฏิบตั หิ รือวิธกี ารแก้ไข
ปรับปรุงทีท่ าให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี น้ึ ในการปฏิบตั งิ านซึง่ 4 ขัน้ ตอนคือ การวางแผน การปฏิบตั ิ
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การสังเกต และการสะท้อนผล สอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรโดยใช้การประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ ารของสมคิด บางโม (2544 : 93) กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หมายถึง การฝึกอบรมที่
ผูเ้ ข้าอบรมจะได้ปฏิบตั จิ ริงอาจเป็ นการฝึกอบรมโดยใช้เครือ่ งมือใหม่ๆ การประชุมเพื่อสร้างอุปกรณ์
ต่าง ๆ หรือประชุมเมือ่ ได้รบั ความรูใ้ หม่ทจ่ี ะต้องฝึกเพื่อนาไปปฏิบตั ิ เป็นต้น ตลอดทัง้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสมบัติ ภูจริต (2552 : 94 – 95) ได้ทาการวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาบุคลากรในการจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผล
การศึกษาพบว่า การวิจยั ปฏิบตั กิ าร และนานวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรในการจัดทาหลักสูตรปฐมวัย
โดยการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร การนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ผลทาให้สามารถพัฒนาบุคลากร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการพัฒนาครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ในสังกัดกองการศึกษา เทศบาลตาบลหนองกุงศรี อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
หลังจากได้มกี ารดาเนินงาน พบว่า ครูผดู้ แู ลเด็กเล็กผ่านการนิเทศภายในทาให้ครูมคี วามรูค้ วามเข้าใจ
ในการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยอยูใ่ นระดับมาก(เฉลีย่ 3.72) กลุ่มผู้
ร่วมวิจยั ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
สามารถจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ ะดับปฐมวัย ตามองค์ประกอบของการจัดทาแผนตาม
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 ในเรือ่ งแนวทางการจัดทาแผนฯ แนวทางการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร เป็น
ต้น ได้อย่างเหมาะสม แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเอง ในการจัดทาแผนฯของครูผดู้ แู ลเด็กเล็กทุกคน
และสามารถนาแผนฯ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่
ผลการวิจยั ในประเด็นนี้อภิปรายได้ว่า จากผลการวิจยั ในวงรอบที่ 2 โดยใช้การนิเทศภายใน พบว่า กลุ่ม
ผูร้ ว่ มวิจยั ได้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ และสามารถจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สะท้อนให้เห็นว่า การใช้การนิเทศภายใน เป็นส่วนกระตุ้นให้ครูผดู้ แู ลเด็กเล็ก
แสดงความรูค้ วามสามารถได้อย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาตนเอง ในการจัดทาแผนฯ ของครู
ผูด้ แู ลเด็กเล็กทุกคน และสามารถนาแผนฯ ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่ผเู้ รีย น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้สอดคล้องกับ แนวคิดการพัฒนาบุคลากร โดย
ใช้การนิเทศภายในของสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2541 : 51) อธิบายว่า การ
นิเทศภายในเป็นการส่งเสริม สนับสนุ น หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความสาเร็จใน
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักคือ การสอนหรือการสร้างเสริมพัฒนาการของผูเ้ รียนทุกด้านสอดคล้อง
กับ จันทรานี สงวนนาม (2544 : 154) ได้กล่าวถึง กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษามีหลายอย่างโดย
คานึงถึงสภาพปจั จุบนั ปญั หาและความต้องการของสถานศึกษาแต่ละแห่ง เช่น การประชุม อบรม
ปฐมนิเทศ การสังเกตการสอนในชัน้ เรียน การให้คาปรึกษาหารือเป็ นกลุ่มและเป็นรายบุคคล การวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ าร เป็ นต้น ตลอดทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพรัตน์ บุญรักษา (2551 : 81) ได้ศกึ ษา การ
พัฒนาบุคลากรในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัยสังกัดองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองใหญ่
อาเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และการนิเทศ ผลการ
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ดาเนินการ พบว่า กลุ่มผูร้ ว่ มวิจยั มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดว้ ยความมันใจ
่
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การพัฒนาการจัดประสบการณ์ ส่งเสริ มพฤติ กรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่า
นิ ทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
The development of experience to promote social behavior of early childhood using Aesop
Storytelling with simulation.
นางวิไลลักษณ์ ภาโส ผศ.ดร.ทัศนีย์ นาคุณทรง ดร.สมปอง ศรีกลั ยา
Wilaiilak Phaso Assoc.Prof.Dr.Thassanee Nakhunsong Dr.Sompong Srikallaya
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง 2)เปรียบเทียบ
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม และ 3)ศึกษาความพึงพอใจของเด็กที่
มีต่อการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้
สถานการณ์จาลอง กลุ่มเป้าหมายเป็ นเด็กปฐมวัยทีก่ าลังเรียนอยู่ชนั ้ อนุ บาลปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554 จานวน 10 คน โรงเรียนบ้านหัวนาคาโนนสมบัติ อาเภอกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 การวิจยั นี้เป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research)
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การ
เล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง จานวน 18 แผน สามารถสรุปเป็นขัน้ ตอนตาม
รูปแบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารได้ดงั นี้ ช่วงที่ 1 ขัน้ วางแผน จัดเตรียมแผนการจัดประสบการณ์ ใน
หน่วยที่ 1-2 แผนที่ 1-6 สื่อและแบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมท้ายช่วง ขัน้ ปฏิบตั ิ ทดลองใช้
แผนการจัดประสบการณ์ ปญั หาทีพ่ บคือ การใช้เวลามากในการจัดกิจกรรมเพราะเด็กบางคนยังไม่
เข้าใจขัน้ ตอนการร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ขัน้ สังเกต เด็กบางคนไม่กล้าพูด แสดงความคิดเห็นและไม่
กล้าแสดงออก ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ การจัดกิจกรรมไม่ต่อเนื่องเท่าทีค่ วรและเด็กใช้เวลามากกว่าที่
กาหนดไว้ในแต่ละแผน ช่วงที่ 2 ขัน้ วางแผน แผนการจัดประสบการณ์ ในหน่ วยที่ 3-4 แผนที่ 7-12
สื่อและแบบประเมินพฤติกรรมการสังคมท้ายช่วง สร้างความคุน้ เคยกับเด็ก อธิบายขัน้ ตอนในการ
ดาเนินกิจกรรมและจุดประสงค์ไปให้เด็กทุกคนเข้าใจ ขัน้ ปฏิบตั ิ เด็กขาดความมันใจ
่ ครูใช้คาพูดคอย
กระตุน้ โน้มน้าวให้เด็กร่วมกิจกรรม ให้กาลังใจด้วยการเสริมแรง ขัน้ สังเกต เวลาทีใ่ ช้ในการจัด
กิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความสนใจของเด็ก ครูตอ้ งคอยกระตุน้ ชีแ้ นะ ควบคุมสถานการณ์ให้
กระบวนการจัดกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ การสร้างบรรยากาศในชัน้
เรียนให้เหมาะสมกับการแสดงสถานการณ์จาลองในแต่ละแผน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เมือ่ เด็กทา
ได้ครูควรเสริมแรงให้กาลังใจด้วยคาพูดยกย่องชมเชย ช่วงที่ 3 ขัน้ วางแผน ประกอบด้วยกิจกรรมที่
1

นักศึกษาปริญญาโท, สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์, สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2,3

1611

ต้องเตรียมการล่วงหน้า ได้แก่ศกึ ษา วิเคราะห์สภาพปจั จุบนั ปญั หา แล้วศึกษาทฤษฏี หลักการ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ สร้างเครือ่ งมือวิจยั และให้ความรูแ้ ก่ช่วยวิจยั และเด็กกลุ่มเป้าหมาย 3.2 ขัน้
ปฏิบตั ิ เป็นการดาเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์ทว่ี างไว้สรุปเป็นขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้
ขัน้ เตรียมการ เป็นขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการบอกวัตถุประสงค์ ให้เด็กทราบ
แล้วใช้กจิ กรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรือเร้าความสนใจทีเ่ ด็กส่วนใหญ่ชอบ ได้แก่ การร้องเพลง
ประกอบท่าทาง การท่องคาคล้องจองประกอบท่าทาง การสนทนาและซักถาม จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เล่านิทาน
อีสปเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรือ่ งทีจ่ ะเรียนต่อไป
ขัน้ ดาเนินการ เป็นขัน้ ทีแ่ บ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทีแ่ สดงสถานการณ์จาลอง
และกลุ่มทีเ่ ป็ นผูช้ มแล้วร่วมกันสนทนาถึงตัวละครในเนื้อเรือ่ งและสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมด้าน
ความร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือ และการแบ่งปนั จากนัน้ ให้เด็กกลุ่มที่
แสดงใส่เครือ่ งแต่งกายตามบทบาทตัวละครของตนเองตามทีไ่ ด้วางแผนกันภายในกลุ่ม โดยครูและเพื่อน
กลุ่มทีเ่ ป็ นผูช้ มช่วยกันจัดฉากสถานการณ์จาลองเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป เด็กในกลุ่ม
ทีแ่ สดงเริม่ แสดงละครตามบทบาทเนื้อเรือ่ งทีค่ รูเล่าตามความเข้าใจและความคิดของกลุ่มตนเอง
ขัน้ วิเคราะห์และอภิปราย เป็นขัน้ ทีก่ ลุ่มผูช้ มและกลุ่มผูแ้ สดงร่วมกันนาเสนอความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการแสดงของกลุ่มทีแ่ สดง ทัง้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีค่ วรเพิม่ เติมปรับปรุง
ขัน้ สรุป เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กและครูรว่ มกันสรุปเนื้อเรือ่ งของนิทานและการทากิจกรรมเพื่อ
สอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็ นกลุ่มการช่วยเหลือและการ
แบ่งปนั ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้คาถาม แสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
ขัน้ สังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผสู้ อนของครูผสู้ อน (ผูว้ จิ ยั ) และ
พฤติกรรมการเรียนรวมทัง้ พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก การสัมภาษณ์เด็ก การประเมินย่อยท้ายแต่ละ
ช่วง โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั
ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ เป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ สังเกตมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา อันจะนาไปสู่การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพตาม
ต้องการ
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์
จาลองมีค่าร้อยละของพฤติกรรมทางสังคมหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม กล่าวคือ ด้านความ
ร่วมมือก่อนเรียนได้ค่าร้อยละเท่ากับ 58 และหลังเรียนร้อยละ 82 ด้านการช่วยเหลือก่อนเรียนได้ค่าร้อย
ละเท่ากับ 56 และหลังเรียนร้อยละ 86 ด้านการแบ่งปนั ก่อนเรียนได้ค่าร้อยละเท่ากับ 56 และหลังเรียน
ร้อยละ 86 ด้านการแบ่งปนั ก่อนเรียนได้ค่าร้อยละเท่ากับ 62 และหลังเรียนร้อยละ 84 และโดยรวมก่อน
เรียนได้ค่าร้อยละเท่ากับ 58.67 และหลังเรียนร้อยละ 84 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของเด็ก เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมโดยใช้
การเล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง มีค่าเท่ากับ 2.74 โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ชอบฟงั นิทานอีสปทีค่ ุณครูนามาเล่าให้ฟงั เพราะให้คติธรรมสอนใจในเรือ่ งความดี ความชัว่ ชอบ
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ปฏิบตั ติ นตามข้อตกลงในการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจและชอบฟงั นิทานอีสปเพราะตัว
ละครเป็นสัตว์มบี ทบาทเหมือนคน
คาสาคัญ : การจัดประสบการณ์, พฤติกรรมทางสังคม, เด็กปฐมวัย, โดยใช้การเล่านิทานอีสป
ประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
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.
บทนา
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 หมวด 1
มาตรา 6 ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกาย
จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมี
ความสุข การศึกษาปฐมวัยถือเป็นการศึกษาทีใ่ ห้แก่วยั เริม่ ต้นของชีวติ มนุษย์ เป็นรากฐานในการเตรียม
ความพร้อม เป็นช่วงเวลาทองของชีวติ และเป็นพืน้ ฐานสาหรับวัยต่อไป การจัดการศึกษาปฐมวัยสาหรับ
เด็กอายุแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมและให้การศึกษาทีต่ อ้ งการความ
รักความอบอุ่น ความเข้าใจทุกด้านอย่างสมดุลต่อเนื่องไปพร้อม ๆ กันทุกด้านประสบการณ์ต่าง ๆ ทีจ่ ดั
ให้จะเป็ นประสบการณ์ทต่ี รงและหลากหลายเหมาะสมกับวัยเด็กจะได้รบั การพัฒนาทัง้ ด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญั ญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล
ในการพัฒนาสังคมให้ดขี น้ึ จะต้องเริม่ พัฒนาและให้ความสาคัญตัง้ แต่ปฐมวัย ซึง่ เป็นรากฐานของ
ชีวติ เพราะแต่ละสังคมจะต้องมีกฎระเบียบการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงของสังคม ดังที่ เฮอร์ลอค (Hurlock .
1964 : 274 – 275) ได้กล่าวถึง รูปแบบของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับของกลุ่มเพื่อน
ได้แก่ ความเอือ้ เฟื้อเผื่อแผ่ ความต้องการเป็นทีย่ อมรับของสังคมการพึง่ พาอาศัยกัน การไม่เห็นแก่ตวั
การยอมรับผูอ้ ่นื การปฏิบตั ติ ามข้อตกลง ซึง่ จะนาไปสู่การอยู่รว่ มกันในสังคม การเรียนรูพ้ ฤติกรรมทาง
สังคมของเด็กปฐมวัย เกิดขึน้ ได้หลายทางการเลียนแบบก็เป็นวิธหี นึ่งทีจ่ ะช่วยให้เด็กได้เกิดการพัฒนา
ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ พัฒนาการทางด้านสังคม ซึง่ การเรียนรูข้ องมนุษย์เกิดจากพฤติกรรม ของ
บุคคลทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลและสิง่ แวดล้อม ซึง่ สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์ (2550 :
65) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกับแนวคิดของ แบนดูรา(Bandura) ทีว่ ่า การเรียนรูท้ างสังคม เกิดจากการได้
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เห็นการกระทาอันเป็นตัวอย่างจากบุคคลรอบข้างทีเ่ กี่ยวข้องกับเด็กเพราะพฤติกรรม หรือการกระทา
ของตัวละครในนิทานจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สามารถจาแนกพฤติกรรมของตัวละครทีต่ นเองชื่น
ชอบ และเลียนแบบตัวละครดังนัน้ นิทานทีจ่ ะนามาเล่าให้เด็กฟงั นัน้ ควรเป็นนิทานอีสปทีป่ ลูกฝงั การ
ช่วยเหลือแบ่งปนั และการทากิจกรรมร่วมกันเป็ นกลุ่ม ซึง่ อาจใช้เทคนิคการเล่านิทานประกอบท่าทาง
หรือสวมบทบาทเป็นตัวละครในนิทานจากสถานการณ์จาลองทีส่ ร้างขึน้ จากนิทาน สอดคล้องกับเรือง
ศักดิ ์ ปิ่นประทีป (2548 : 27) กล่าวว่า นิทานสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือ ทีใ่ ช้ในการสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงค์ บ่มเพาะพฤติกรรมทีด่ งี ามลักษณะชีวติ ทีส่ าคัญต่อการดารงชีวติ และช่วยให้เด็กใช้ชวี ติ อยูใ่ น
สังคมได้อย่างดี ในการเล่านิทาน มีจดุ มุง่ หมายแตกต่างกันออกไป และนิทานมีหลายประเภท สาหรับ
นิทานทีจ่ ะพัฒนาพฤติกรรม ทางสังคมได้อกี วิธหี นึ่งคือ นิทานอีสป ซึง่ เป็นนิทานประเภทสอนคติธรรม
เป็นนิทานสัน้ ๆ ทีใ่ ห้คติในเรือ่ งของความดี ความชัว่ ตัวละครในเรือ่ งมีทงั ้ สัตว์และคน สัตว์ทม่ี บี ทบาท
การกระทาอย่างคน ให้บทเรียนสอนใจด้วยข้อสรุปทีช่ ดั เจน การนานิทานอีสป ซึง่ เป็ นนิทานคติธรรม
ประเภทหนึ่งมาใช้ในการพัฒนาเด็กนัน้ สามารถเลือกนามาใช้กบั เด็กได้ตามจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการส่งเสริม
เด็ก เพราะเป็ นนิทานทีม่ อี ยู่แล้ว หาได้งา่ ยมีทงั ้ ทีเ่ ป็นหนังสือและเป็นนิทานทีม่ รี ปู ประกอบ ซึง่ ครูและผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับเด็กสามารถนามาเล่าให้เด็กฟงั โดยทีค่ รูไม่ตอ้ งแต่งเอง เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้จากสื่อทีเ่ ป็น
รูปธรรม
การเล่านิทานประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง เป็นวิธชี ่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ โดยการ
นาเอาสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จริง หรือคล้ายคลึงกับความเป็นจริงในนิทานมาจาลองเป็นสถานการณ์ ให้ได้
ทดลองปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง โดยให้เด็กได้ลงไปอยูใ่ นสถานการณ์นนั ้ ๆ และ มีปฏิกริ ยิ าตอบโต้กนั วิธกี ารนี้
จะช่วยให้เด็กได้มโี อกาสทดลองแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ทาให้เข้าใจและเกิดความเชื่อทีจ่ ะนาไปใช้ ซึง่
สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ ดิวอี้ (Dewey. 1916 : 163 – 178) และสิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์
(2545 : 10) กล่าวคือ ควรให้เด็กเรียนรูโ้ ดยการกระทา(Learning by Doing) ซึง่ เด็กเกิดการเรียนรูจ้ าก
การลงมือกระทาด้วยตนเองจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมด้านสังคมของเด็ก ดังนัน้ การแสดงบทบาท
ตามสถานการณ์จาลองจากนิทานอีสป จึงเป็นเทคนิคทีด่ วี ธิ หี นึ่งและเหมาะสมกับการนามาช่วยฝึก และ
พัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยผูแ้ สดงและผูช้ มสามารถเรียนรูพ้ ฤติกรรมของตัวละคร ทัง้ ทีค่ วรปฏิบตั ิ
และไม่ควรปฏิบตั ิ โดยเด็กจะสังเกตและจาแนกจากตัวละคร ทีน่ ามาเป็ นแบบอย่าง และนามาปรับปรุง
พฤติกรรมของเด็ก จากทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้ว่าการเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
สามารถทีจ่ ะพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม ทีจ่ ะทาให้เด็กอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื จากการปฏิบตั ติ นคือ การทา
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกับผูอ้ ่นื การแบ่งปนั และการช่วยเหลือซึง่ เป็นคุณสมบัตพิ น้ื ฐานทีต่ อ้ งการของ
สังคม ทีท่ าให้เด็กอยู่รว่ มในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหัวนาคาโนน
สมบัติ อาเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม กลุ่มตัวบ่งชีพ้ น้ื ฐาน ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
สมวัย พบว่าได้ระดับคุณภาพพอใช้ ซึง่ ต่ากว่าตัวบ่งชีอ้ ่นื ๆ ทีไ่ ด้ระดับคุณภาพดีและดีมาก โรงเรียนจึงมี
ความตระหนักในด้านนี้ เพื่อจะพัฒนาพฤติกรรมด้านสังคมอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมทีส่ นองต่อ
คุณลักษณะในแต่ละตัวบ่งชีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ (รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
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สถานศึกษา. 2554 : 3) จากเหตุผลและสภาพปญั หาดังกล่าว จึงทาให้ผวู้ จิ ยั มีความสนใจทีจ่ ะศึกษาและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ซึง่ เป็ น
ระดับชัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั ทาการสอนอยู่ โดยเห็นว่า นิทานอีสปสามารถช่วยเชื่อมโยงสิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมไปสู่ส ิ่งที่
เป็นรูปธรรมได้ โดยประกอบการใช้สถานการณ์จาลองให้เด็กได้แสดงบทบาทเป็ นตัวละครตามเนื้อเรือ่ ง
แล้วสร้างและจาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็ นจริงให้เด็กได้เล่นอยูใ่ นสถานการณ์นนั ้ โดยมี
ปฏิสมั พันธ์และปฏิกริ ยิ าโต้ตอบกัน ซึง่ จะส่งผลให้ เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการทากิจกรรมร่วมกัน
เป็นกลุ่มกับผูอ้ ่นื การแบ่งปนั และการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวติ จริงของเด็ก โดยใช้
กระบวนการของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร เนื่องจากการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร มีการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นขัน้ ตอนมี
การวางแผนปฏิบตั ิ การสังเกตการณ์ และสะท้อนผลการปฏิบตั ิ เพื่อให้ทราบข้อบกพร่องมีการปรับปรุง
แก้ไขและมีการพัฒนาตลอดเวลาทีท่ าการวิจยั ทาให้การพัฒนาการจัดประสบการณ์ในชัน้ เรียนมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของโรงเรียน ซึง่ ผูว้ จิ ยั คาดว่า การจัด
ประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก โดยใช้การเล่านิทานประกอบการใช้สถานการณ์
จาลองจะช่วยพัฒนาการด้านสังคมสมวัยได้อกี ทัง้ ยังใช้เป็นแนวทางให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้อง และผูท้ ส่ี นใจ
เกีย่ วกับเด็กปฐมวัยได้นาผลจากการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัย
ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้การเล่า
นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลองด้วยกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กปฐมวัย ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทาง
สังคม โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
ขอบเขตการวิ จยั
1. กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กปฐมวัยชาย – หญิง อายุระหว่าง 5 – 6 ปี ทีก่ าลังเรียนอยูช่ นั ้ อนุ บาล
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จานวน 10 คน จานวน 1 ห้องเรียน ซึง่ มีหอ้ งเรียนเดียวของ
โรงเรียนบ้านหัวนาคาโนนสมบัติ อาเภอกุดรัง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 3
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิ จยั
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดประสบการณ์การเล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์
จาลอง
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2.2 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมทางสังคม 3 ด้านคือ ด้านความร่วมมือ การแบ่งปนั และ
ด้านความช่วยเหลือ
3. เนื้ อหาที่ใช้ในการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการพัฒนาการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
ปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง ใช้เนื้อหาในการ
จัดประสบการณ์ทงั ้ หมดจานวน 6 หน่วย หน่วยละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที
เนื้อหานิทานส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม 3 ด้านคือ 1) ด้านความร่วมมือ เรือ่ ง อึง่ อ่างและวัว
ม้ากับลาต่างกัน สุนขั จิง้ จอกกับองุน่ มดกับนกเขา สุนขั ผูซ้ ่อื สัตย์ สุนขั จิง้ จอกกับคนตัดไม้ 2) ด้าน
การแบ่งปนั เรือ่ ง ลูกหมูจอมตะกละ ชาวนากับงูเห่า กบกับหนู สุนัขจิง้ จอกกับนกกระสา ปลาโลมากับ
สิงโต ปลาใหญ่กบั ปลาเล็ก และ 3) ด้านความช่วยเหลือ เรือ่ งราชสีหก์ บั หนูกบเลือกนาย สุนขั จิง้ จอก
อกตัญญู สุนขั จิง้ จอกกับลา กวางปา่ กับพวงองุน่ วัวสามสหาย
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
การศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ทาการทดลอง
ตัง้ แต่เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2554 เป็นระยะเวลา 6 หน่วย หน่วยละ 3 ครัง้ ในกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ ทุกวันอังคาร วันพุธ และวันพฤหัสบดี ครัง้ ละ 30 นาที ทดลองทัง้ สิน้ 18 ครัง้ ตาม
แผนการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้
สถานการณ์จาลอง
การดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) โดยผูว้ จิ ยั ได้นาหลักการและ
ขัน้ ตอนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารตามแนวคิดของ Kemmis และ McTaggart (1998 : 54 ; อ้างจาก ยาใจ
พงษ์บริบรู ณ์. 2537 : 23) มาเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ส่งเสริม
พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์
จาลอง ซึง่ มีขนั ้ ตอนในการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ขัน้ วางแผน (Plan)
1.1 ผูว้ จิ ยั ศึกษาสภาพปจั จุบนั ปญั หา เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัย
ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 จากประสบการณ์การสอนของตนเอง การพูดคุยกับเพื่อนครูและนักเรียน รวมทัง้
ศึกษาเอกสารแผนการจัดประสบการณ์ สื่อ เครือ่ งมือวัดประเมินผลทีม่ อี ยูเ่ ดิม
1.2 ผูว้ จิ ยั ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแนวทางการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 จากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วนามาพัฒนา การจัด
ประสบการณ์สาหรับการวิจยั
1.3 ผูว้ จิ ยั สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์ ชัน้ อนุบาล
ปีท่ี 2 เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานอีสปประกอบสถานการณ์จาลอง มี
ขัน้ ตอนในการสร้างแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 การคัดเลือกนิทานอีสป โดยให้ผเู้ ชีย่ วชาญคัดเลือกนิทานอีสปตามความ
เหมาะสมของหลักเกณฑ์ จากนิทาน 30 เรือ่ ง เหลือนิทาน 18 เรือ่ ง
ตอนที่ 2 วิธกี ารสร้างแผนการจัดประสบการณ์เล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์
จาลองมีจานวนทัง้ หมด 6 หน่วย หน่วยละ 3 เรือ่ ง ซึง่ ใช้สอนในวันอังคาร
วันพุธ และวันพฤหัสบดี แผนการจัดประสบการณ์ทงั ้ หมดจานวน 18 แผน นิทานอีสป 18 เรือ่ ง
1.3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็ก
1.3.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู
1.3.3 แบบประเมินวัดพฤติกรรมทางสังคมท้ายช่วงปฏิบตั กิ ารเรียนรู้
1.3.4 แบบบันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์
1.3.5 แบบสัมภาษณ์เด็กเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยการเล่านิทาน
อีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
1.3.6 แบบประเมินวัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
1.3.7 แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็ก เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์
โดยใช้กจิ กรรมการเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม
1.4 ให้ความรูแ้ ก่ผชู้ ่วยวิจยั เกีย่ วกับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร และการจัดประสบการณ์ โดยใช้
กิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม เพื่อให้ผู้
ร่วมวิจยั มีความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งทีท่ าการวิจยั และทราบบทบาทหน้าที่ของตนในการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร
2. ขัน้ ปฏิ บตั ิ การ (Act) เป็ นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั นาแผนการจัดประสบการณ์ทเ่ี ตรียมไว้ ในขัน้ ที่ 1
ไปดาเนินการจัดประสบการณ์กบั เด็กในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
3. ขัน้ สังเกต (Observe) เป็นขัน้ ตอนทีผ่ วู้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลขณะปฏิบตั กิ ารสอนและสิน้ สุด
การสอนแต่ละครัง้ ด้วยการจดบันทึกพฤติกรรมของนักเรียน ครู บันทึกผลหลังการจัดประสบการณ์และ
วัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กทุกคนเมือ่ จบแต่ละช่วง โดยใช้แบบประเมินย่อย
4. ขัน้ สะท้อนผลการปฏิ บตั ิ (Reflect) เป็นการนาเอาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสังเกต การบันทึกผล
หลังการจัดประสบการณ์ แบบสัมภาษณ์เด็ก และแบบประเมินย่อยท้ายช่วงปฏิบตั กิ ารเรียนรูม้ าวิเคราะห์
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ แล้ว
นาข้อสรุปทีไ่ ด้มาปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ใหม่เพื่อใช้ปฏิบตั ใิ นช่วงต่อไป จนกว่าจะได้กจิ กรรม
การจัดประสบการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพตามทีต่ อ้ งการ
สรุปผลการวิ จยั
1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้
วิธกี ารเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง ไปดาเนินการตามกระบวนการวิจยั เชิง
ปฏิบตั กิ าร สามารถสรุปเป็นขัน้ ตอนตามรูปแบบการวิจยั ได้ดงั นี้
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1.1 ขัน้ วางแผน (Plan) ประกอบด้วยกิจกรรมทีต่ อ้ งเตรียมการล่วงหน้า ได้แก่ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพปจั จุบนั ปญั หา แล้วศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง จากนัน้ สร้างเครือ่ งมือ
วิจยั และให้ความรูแ้ ก่ช่วยวิจยั และเด็กกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ขัน้ ปฏิบตั ิ (Act) เป็นการดาเนินการตามแผนการจัดประสบการณ์ทว่ี างไว้ จานวน 18
แผน โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ในแต่ละแผนสามารถสรุปเป็ นขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรมดังนี้
ขัน้ เตรียมการ เป็นขัน้ ทีผ่ วู้ จิ ยั นาเข้าสู่บทเรียนด้วยการบอกวัตถุประสงค์ให้เด็กทราบ
แล้วใช้กจิ กรรมหลากหลายในการกระตุ้นหรือเร้าความสนใจทีเ่ ด็กส่วนใหญ่ชอบ ได้แก่ การร้องเพลง
ประกอบท่าทาง การท่องคาคล้องจองประกอบท่าทาง การสนทนาและซักถาม จากนัน้ ผูว้ จิ ยั เล่านิทาน
อีสป เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่เรือ่ งทีจ่ ะเรียนต่อไป
ขัน้ ดาเนินการ เป็นขัน้ ทีแ่ บ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มทีแ่ สดงสถานการณ์จาลอง
และกลุ่มทีเ่ ป็ นผูช้ ม แล้วร่วมกันสนทนาถึงตัวละครในเนื้อเรือ่ งและสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมด้าน
ความร่วมมือในการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือ และการแบ่งปนั จากนัน้ ให้เด็กกลุ่มที่
แสดงใส่เครือ่ งแต่งกายตามบทบาทตัวละครของตนเองตามทีไ่ ด้วางแผนกันภายในกลุ่ม โดยครูและเพื่อน
กลุ่มทีเ่ ป็ นผูช้ มช่วยกันจัดฉากสถานการณ์จาลองเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป เด็กในกลุ่ม
ทีแ่ สดงเริม่ แสดงละครตามบทบาทเนื้อเรือ่ งทีค่ รูเล่าตามความเข้าใจและความคิดของกลุ่มตนเอง
ขัน้ วิเคราะห์และอภิปราย เป็นขัน้ ทีก่ ลุ่มผูช้ มและกลุ่มผูแ้ สดงร่วมกันนาเสนอความคิดเห็น
เกีย่ วกับการแสดงของกลุ่มทีแ่ สดง ทัง้ สิง่ ทีด่ แี ละสิง่ ทีค่ วรเพิม่ เติมปรับปรุง
ขัน้ สรุป เป็นขัน้ ทีเ่ ด็กและครูรว่ มกันสรุปเนื้อเรือ่ งของนิทานและการทากิจกรรม เพื่อ
สอดแทรกพฤติกรรมทางสังคมด้านความร่วมมือในการทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม การช่วยเหลือและการ
แบ่งปนั ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็ นการใช้คาถาม แสดงความคิดเห็นและร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุป
1.3 ขัน้ สังเกต (Observe) เป็นการสังเกตพฤติกรรมการสอนของครูผสู้ อน(ผูว้ จิ ยั )และ
พฤติกรรมการเรียนรวมทัง้ พฤติกรรมทางสังคมของเด็ก การสัมภาษณ์เด็ก การประเมินย่อยท้ายแต่ละ
ช่วง โดยผูว้ จิ ยั และผูช้ ่วยวิจยั
1.4 ขัน้ สะท้อนผลการปฏิบตั ิ (Reflect) เป็นการนาข้อมูลทีไ่ ด้จากขัน้ สังเกตมาวิเคราะห์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการการปรับปรุงและพัฒนา อันจะนาไปสู่การพัฒนาการจัดประสบการณ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพตามต้องการ
2. เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์
จาลอง มีค่าร้อยละของพฤติกรรมทางสังคมหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม กล่าวคือ ด้านความ
ร่วมมือ ได้ค่าร้อยละเท่ากับ 58 และ 82 ด้านการช่วยเหลือได้ค่าร้อยละเท่ากับ 56 และ 86 ด้านการ
แบ่งปนั ได้ค่าร้อยละเท่ากับ 62 และ 84 และโดยรวมได้ค่าร้อยละเท่ากับ 58.67 และ 84 ตามลาดับ
3. ความพึงพอใจของเด็ก เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การ
เล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง มีค่าเท่ากับ 2.74 โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก
ได้แก่ ฉันชอบฟงั นิทานอีสปทีค่ ุณครูนามาเล่าให้ฟงั เพราะให้คติธรรมสอนใจในเรือ่ งความดี ความชัว,่
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ฉันชอบปฏิบตั ติ นตามข้อตกลงในการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจและฉันชอบฟงั นิทาน
อีสปเพราะตัวละครเป็นสัตว์มบี ทบาทเหมือนคน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
1. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การเล่า
นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ กี ารเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลองไป
ดาเนินการตามกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร แล้วนาผลจากการรวบรวมข้อมูลในแต่ละช่วง การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านพฤติกรรมทางสังคมและความพึงพอใจของเด็กมาอภิปรายเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม ทีเ่ หมาะสมสาหรับเด็ก
ชัน้ อนุบาลปีท่ี จากขัน้ ตอนของการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย
โดยใช้การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง ทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีขนั ้ ตอนใน
การดาเนินการตามขัน้ ตอนของการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร ซึง่ ทาให้ได้ผลการวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ได้อย่าง
มีประสิทธภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของ ยาใจ พงษ์บริบรู ณ์ (2537:) กล่าวว่า การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
คือ การวิจยั ประเภทหนึ่งซึง่ ใช้กระบวนการปฏิบตั อิ ย่างเป็นระบบ โดยผูว้ จิ ยั หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้มสี ่วน
ร่วมในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ มีการวิเคราะห์วจิ ารณ์ผลการปฏิบตั ิ จากการใช้วงจร 4 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
วางแผน การลงมือปฏิบตั ิ การสังเกตและการสะท้อนผลการปฏิบตั ิ การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง จะเป็น
ข้อมูลทีจ่ ะนาไปสู่การปรับปรุงแผนเข้าสู่วงจรใหม่จนกว่าจะได้ขอ้ สรุปทีส่ ามารถแก้ไขปญั หาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือพัฒนาสภาพการของสิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษาอย่างมีคุณภาพ
นอกจากนี้ ขัน้ ตอนในการจัดประสบการณ์ทงั ้ 4 ขัน้ ตอนในขัน้ ปฏิบตั (ิ Act) ทีก่ ล่าวมาข้างต้น
แสดงให้เห็นว่าผูว้ จิ ยั ได้นาวิธกี ารเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง มาพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึง่ สอดคล้องกับหน่ วยศึกษานิเทศก์
(2540 : 16 – 17) ทีก่ ล่าวถึงขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ไว้ว่า มีวธิ ดี าเนินกิจกรรม ได้แก่
ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน เป็นการเตรียมเด็กให้พร้อม และกระตุน้ ให้เด็กสนใจทีจ่ ะร่วมกิจกรรมต่อไป
กิจกรรมทีใ่ ช้อาจเป็นการร้องเพลง คาคล้องจอง ปริศนาคาทาย ท่าใบ้ ฯลฯ ซึง่ จะใช้เวลาสัน้ ๆ ขัน้ สอน
เป็นการจัดกิจกรรมทีต่ อ้ งการให้เด็กได้รบั ความรู้ และประสบการณ์ดว้ ยกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่นการ
สนทนา ซักถาม อภิปราย เป็นการพูดคุย ซักถามระหว่างครูกบั เด็กหรือ เด็กกับเด็ก ซึง่ สื่อทีใ่ ช้อาจเป็ น
ของจริง ของจาลอง รูปภาพ สถานการณ์จาลอง การเล่านิทาน การสาธิตการปฏิบตั กิ ารทดลอง การจัด
ทัศนศึกษา การประกอบอาหาร เป็นต้น และขัน้ สรุปบทเรียน เป็นการสรุปสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ รียนไปทัง้ หมด
ให้เด็กได้เข้าใจยิง่ ขึน้ ซึง่ ครูอาจใช้คาถาม เพลง คาคล้องจอง เกม ฯลฯ ในการสรุปเรือ่ งราว นอกจากนี้
กรมวิชาการ(2540 : 23 – 24) ยังกล่าวเพิม่ เติมว่ากิจกรรมทีจ่ ดั ควรเน้นให้มสี ่อื ของจริงให้เด็กได้ม ี
โอกาสสังเกต สารวจ ค้นคว้าทดลองแก้ปญั หาด้วยตนเอง มีโอกาสปฏิสมั พันธ์กบั เด็กคนอื่น ๆ และ
ผูใ้ หญ่

1620

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง จากการทีใ่ ห้เด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 ทาแบบประเมิน
วัดพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ซึง่ มีคะแนนเต็ม 15 คะแนน ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลีย่ ก่อนการ
จัดประสบการณ์มคี ่าเท่ากับ 8.8 คะแนนและคะแนนเฉลีย่ หลังการจัดประสบการณ์มคี ่าเท่ากับ 12.6
คะแนน ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมโดยใช้การเล่านิทานอีสป
ประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง มีพฤติกรรมทางสังคมหลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 ซึง่ สามารถสรุปได้ว่า การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์
จาลองทาให้เด็กมีพฤติกรรมทางสังคมสูงขึน้ ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อริสา โส
คาภา (2551 : บทคัดย่อ)ทีไ่ ด้ศกึ ษาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กชัน้ อนุบาลปีท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสุดา
รักษ์บางเขน กรุงเทพมหานคร ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์
จาลองพบว่า เด็กปฐมวัยก่อนจัดกิจกรรมและระหว่างการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้
สถานการณ์จาลอง ในแต่ละช่วงสัปดาห์มคี ่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมทางสังคมโดยรวมแตกต่าง อย่างมี
นัยสาคัญทีร่ ะดับ P<.01 และเมือ่ วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงระหว่างช่วงสัปดาห์พบว่าค่าเฉลีย่ คะแนน
พฤติกรรมทางสังคมมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงการทดลองยกเว้นสัปดาห์ท่ี 3 เท่านัน้ ทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงลดลงเล็กน้อย เมือ่ วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ คะแนนพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยแยกเป็ น
รายด้าน ได้แก่ ด้านความร่วมมือ ด้านการช่วยเหลือ และ ด้านการแบ่งปนั พบว่า คะแนนพฤติกรรมทัง้
3 ด้านมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ด้านความร่วมมือ ช่วงสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 เพิม่ ขึน้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P<.01 ด้านการช่วยเหลือ มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 1, 6, 7
และสัปดาห์ท่ี 8 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P<.01 และด้านการแบ่งปนั สัปดาห์ท่ี 1, 2 และ
สัปดาห์ท่ี 3 เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P<.01 และในช่วงสัปดาห์ท่ี 4, 7 และ สัปดาห์ท่ี 8
เพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ P<.05 ส่วนในช่วงสัปดาห์ท่ี 5 – 6 เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ อย่างไม่
มีนัยสาคัญทางสถิติ ทีเ่ ป็นเช่นนี้เพราะการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
เป็นกิจกรรมทีเ่ ด็กมีโอกาสลงมือกระทา เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั กลุ่มเพื่อน ตามความคิดและเหตุการณ์
จากเนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป โดยเนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป มีจดุ มุง่ หมายหลัก เพื่อส่งเสริมกระบวนการสาคัญ
ในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมอันดีงาม ให้เกิดกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้รบั รูเ้ รือ่ งราว และซึม
ซับพฤติกรรมทีผ่ ใู้ หญ่ตอ้ งการปลูกฝงั เพาะบ่ม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2548: 14 – 15)
ประสบการณ์ในด้านสังคมจากการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง เป็น
กุญแจสาคัญในการสร้างองค์ความรูใ้ ห้เด็กเป็ นเสมือนกรอบความคิดทีจ่ ะทาให้เด็กมีความเข้าใจแนวคิด
และเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ ในนิทาน ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) ทีก่ ล่าวถึงพืน้ ฐาน
การสร้างองค์ความรูข้ องผูเ้ รียนต้องเน้นการเรียนรูแ้ บบลงมือกระทา (Active Learning) และการเรียนรู้
ดังกล่าว จะต้องจัดให้เด็กได้จดั กระทากับวัตถุ ได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั บุคคล ความคิดและเหตุการณ์
จนกระทังสามารถสร้
่
างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง (พัชรี ผลโยธิน. 2543 : 8 ; อ้างอิงจาก Hohmann ; &
Weikart. 1995) จากทีน่ กั การศึกษากล่าว สรุปได้ว่า พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย จะมีการ
พัฒนาจนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ ก็ต่อเมือ่ เด็กมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อกันทัง้ กับเด็ก ผูใ้ หญ่ และสภาพแวดล้อมที่
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ก่อให้เกิดการเรียนรู้ การมีปฏิสมั พันธ์ทด่ี ตี ่อเด็กนัน้ เป็ นการสร้างความมันใจให้
่
กบั เด็ก เพื่อสร้างการ
รับรูค้ วามรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื ทัง้ นี้เพราะพัฒนาการทางสังคมของเด็กวัย 3 – 6 ปี เป็นวัยทีเ่ ด็กเริม่ สร้าง
เอกลักษณ์ของตนเอง สามารถแสดงความรูส้ กึ และพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้
สามารถพัฒนาความร่วมมือ และการเรียนรูใ้ นการเข้าสังคม ดังนัน้ พฤติกรรมทางสังคมทีค่ วรได้รบั การ
ส่งเสริม เพื่อให้เด็กได้เข้าใจความรูส้ กึ ของผูอ้ ่นื คือ การแสดงบทบาทในสถานการณ์จาลองจากนิทาน
อีสป โดยชีใ้ ห้เห็นถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามมาหลังจากการแสดงพฤติกรรมนัน้ แล้ว ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ
แบนดูรา (Bandura) ทีว่ ่า การเรียนรูท้ างสังคมเกิดจากการได้เห็น การกระทาอันเป็ นตัวอย่างจากบุคคล
รอบข้างทีเ่ กีย่ วข้องกับเด็ก (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์. 2550 : 65) ซึง่ พฤติกรรมของมนุษย์เรา ส่วนมาก
เป็นการเรียนรูจ้ ากการสังเกต การเลียนแบบจากตัวแบบ ดังที่ เคทส์ (Katz. อ้างอิง จากสิรมิ า ภิญโญ
อนันตพงษ์. 2537) ได้กล่าวถึงการพัฒนาเด็กในด้านสังคม อาจทาได้โดยการให้เด็กได้มสี ทิ ธิเลือกทา
กิจกรรม มีอสิ ระ ได้รบั การกระตุน้ และมีความถีใ่ นการกระทา ซึง่ กรอลัน (Gronlund. 1959 : 232) กล่าว
ว่า กิจกรรมทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กได้มปี ฏิสมั พันธ์รว่ มกับเพื่อน ได้แก่ ร่วมทากิจกรรมกับเพื่อน การ
ช่วยเหลือและปฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เพื่อน เด็กจะได้สร้างการเรียนรูบ้ ทบาทของตนเอง ว่าควรปฏิบตั ติ น
อย่างไร ซึง่ ทาให้เด็กมีประสบการณ์ทางด้านสังคมเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้มพี ฤติกรรมทางสังคมทีส่ งู ขึน้
และสมพงษ์ จิตระดับ (2530 : 74 – 75 ) กล่าวว่า สถานการณ์จาลอง จากรูปแบบนิทานสามารถพัฒนา
ความเจริญได้ ในเรือ่ งของลักษณะนิสยั ทีม่ อี ยู่ เช่น การช่วยเหลือ การทางานกลุ่ม การอยู่รว่ มกับบุคคล
อื่น การปรับพฤติกรรม เป็ นต้น สิง่ เหล่านี้ก่อให้เกิดความเข้าใจ เจตคติทด่ี ตี ่อการดาเนินชีวติ ในสังคม
และผูอ้ ่นื อยูเ่ สมอ
การเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง เป็นการจัดกิจกรรม โดยการคัดเลือก
นิทานอีสปทีม่ เี นื้อหาส่งเสริม ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางสังคม ในด้านความร่วมมือ การ
ช่วยเหลือและการแบ่งปนั นิทาน จึงมีบทบาทในการพัฒนาเด็กด้านลักษณะทางสังคมทีพ่ งึ ประสงค์ ด้วย
การเสนอแนวทางให้เด็ก ได้ซมึ ซับรับรูต้ งั ้ แต่ยงั เล็ก และได้เรียนรูถ้ งึ ลักษณะชีวติ ทีด่ ผี ่านนิทานทีม่ ี
เนื้อหา และบรรยากาศของความปรารถนา ทีจ่ ะเห็นเด็กเป็นคนทีม่ พี ฤติกรรมตามกฎเกณฑ์ของสังคม
และเมือ่ พิจารณาการเปลีย่ นแปลงทีเ่ พิม่ ขึน้ ของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง ด้านความร่วมมือ การช่วยเหลือและการ
แบ่งปนั ทัง้ นี้จากอาจเป็ นผลมาจาก
2.1 ด้านความร่วมมือ จากการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
มีรปู แบบกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกลุ่มของตนเอง การตกลงกันภายในเพื่อรับ
บทบาททีจ่ ะแสดงในสถานการณ์จาลอง การมีส่วนร่วมในการจัดตกแต่งฉาก เพื่อประกอบการแสดง โดย
จัดสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียง หรือเลียนแบบเหตุการณ์ในนิทานอีสปทีฟ่ งั ในแต่ละวัน และเมือ่ คุณครูเล่า
นิทานอีสปจบ เด็กจะเริม่ ตกลงกันภายในกลุ่มของตนเองในการเป็นตัวละครต่าง ๆ และช่วยกันแต่งกาย
ตามตัวละครทีต่ กลงกันภายในกลุ่ม จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยระหว่างการทากิจกรรม
เด็กแต่ละคนมีการสนทนากัน เพื่อหาข้อตกลงกันภายในกลุ่ม มีการวางแผน เพื่อทากิจกรรมทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย และเกิดปฏิสมั พันธ์ทด่ี รี ะหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับครู ทาให้เกิดความร่วมมือกัน ในการที่
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จะถ่ายทอดเนื้อหา ในนิทานให้เป็นการแสดง ในสถานการณ์จาลองให้ดขี น้ึ โดยสามารถพูดประโยคทีต่ วั
ละครในนิทานพูดได้ตามลาดับก่อนหลังจดจาเหตุการณ์ในนิทาน ว่าเหตุการณ์ใดจะเป็นเหตุการณ์ต่อไป
โดยมีการยา้ เตือนเพื่อนกลุ่มแสดงด้วยกัน หรือกลุ่มผูช้ มทีน่ งชมในบางช่
ั่
วง ก็มกี ารแนะนา เพื่อนในกลุ่ม
ทีแ่ สดงด้วยเช่นกันดังที่ อัลเบิรต์ แบนดูรา กล่าวว่า การเรียนรูข้ องมนุษย์นนั ้ เกิดจากพฤติกรรมบุคคลมี
การปฏิสมั พันธ์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างบุคคลนัน้ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ทฤษฎีน้ี เน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้
โดยการให้ตวั แบบ (Learning Through Modeling) โดยผูเ้ รียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และเลียนแบบนี้
เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบการเรียนรูข้ องเด็ก
ปฐมวัย จึงเกิดขึน้ ได้ (สิรมิ า ภิญโญอนันตพงษ์. 2545 : 50 – 51 ; อ้างอิงมาจาก ผ่องพรรณ เกิด
พิทกั ษ์. 2536 : 99)
2.2 ด้านการช่วยเหลือ จากการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
ส่งผลให้พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ด้านการช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ จากข้อสังเกต การทาวิจยั ในครัง้
นี้ คือ สื่อทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม ได้แก่ เนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป ทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับการช่วยเหลือ รวมถึง
สื่อของจริง เช่น เครือ่ งแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบการแสดง ฉากทีม่ คี วามใกล้เคียงกับสภาพในเนื้อเรือ่ ง
ในนิทานเป็นสิง่ กระตุน้ ให้เด็กเกิดพฤติกรรม การช่วยเหลือเพิม่ ขึน้ โดยเนื้อหาในนิทานอีสป ในช่วง
สัปดาห์ ดังกล่าวนัน้ มีคติสอดแทรกในเรือ่ งการช่วยเหลือ ทีถ่ งึ แม้ตวั ละครในเรือ่ งจะดูอ่อนแอกว่า แต่ก็
สามารถช่วยเหลือผูท้ ม่ี คี วามเข้มแข็งกว่าได้ เช่น นิทานอีสปเรือ่ ง ราชสีหก์ บั หนู หรือ นิทานอีสปเรือ่ ง
วัวสามสหายนัน้ มีคติทส่ี อนให้รจู้ กั ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน จึงจะสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุข ซึง่
การจะพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน ในด้านการช่วยเหลือนัน้ ควรมีรปู แบบในการเสริมแรงในด้านต่าง
ๆ ร่วมด้วย เช่น ให้การเสริมแรงเวลาทีเ่ ด็กแสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม หรือเมือ่ เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม เนื้อเรือ่ งในนิทานอีสป เป็นแบบอย่างทีช่ ่วยสอนและพัฒนาพฤติกรรม โดยให้ตวั แบบทีด่ ี ซึง่
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช . 2542 : 31 – 36 ) ได้กล่าว เกีย่ วกับการส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม
ให้กบั เด็กนัน้ ควรให้เด็กเห็นตัวอย่างทีด่ ี เพราะจะช่วยให้เด็กเลียนแบบตาม เพราะเด็กมักจะชอบ
เลียนแบบผูท้ เ่ี ด็กชื่นชม เช่น พ่อแม่ ครู ญาติ พีน่ ้อง นักกีฬา นักร้อง ตัวละครในนิทานและผูม้ ชี ่อื เสียง
และบี (Bee. 1985 : 396 – 401 ; อ้างอิงจาก วีระพงศ์ บุญประจักษ์. 2545 : 13) ได้กล่าวถึง
พฤติกรรมการช่วยเหลือเพื่อนของเด็กปฐมวัยว่าเป็ นการแสดงปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในเชิงบวก ซึง่ อายุ 2
– 3 ปี จะมีชนิดของการปฏิสมั พันธ์เชิงบวกด้วยการให้ เช่น เด็กจะเสนอให้ความช่วยเหลือหรือให้ของ
เล่นหรือพยายามปลอบใจ เด็กคนทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ เด็กจะทาตามคาขอร้อง หรือคาแนะนาของเพื่อน
มากกว่าเด็กคนอื่น ซึง่ เป็นผลมาจากประสบการณ์ ในการมีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลทัง้ ในครอบครัวและ
บุคคลอื่น ๆ รวมทัง้ เพื่อนจึงสรุปได้ว่า การช่วยเหลือ เป็ นการพยายามทีจ่ ะช่วยบรรเทาความต้องการใช้
คาพูดและหรือแสดงท่าทาง เช่น ปลอบใจเมือ่ เพื่อนได้รบั บาดเจ็บ ให้สงิ่ ของทีต่ นไม่เคยเป็นเจ้าของมา
ก่อน หรือช่วยเหลือเพื่อนทางาน เป็นต้น ดังนัน้ การจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้
สถานการณ์จาลอง จึงมีความเหมาะสมทีจ่ ะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ทางสังคมให้กบั เด็กปฐมวัย
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2.3 ด้านการแบ่งปนั จากการจัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
ทาให้เด็กมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมทางสังคมด้านการแบ่งปนั เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ ทีเ่ ป็นเช่นนี้ เพราะการ
จัดกิจกรรมเล่านิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง มีการสลับเปลีย่ นให้แต่ละกลุ่มได้สลับ
เปลีย่ นหมุนเวียนกันทากิจกรรม โดยในบางครัง้ การจัดเตรียมสื่อบางชนิดตามเนื้อเรื่องในตัวละครจะมี
เพียง 1 หรือ 2 ชุด เมือ่ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว ในการจัดกิจกรรม มีเด็กบางคนก็ตอ้ งการทีจ่ ะแสดง
บทบาทนัน้ ในแต่ละกลุ่มก็จะตกลงกันภายในกลุ่มว่าจะต้องทาอย่างไร โดยในช่วงสัปดาห์ท่ี 1 – 2 ของ
การจัดกิจกรรมคุณครู ได้แนะนาวิธกี ารในการทีจ่ ะดาเนินกิจกรรมต่อไปเช่น เราควรแบ่งปนั กันเพราะมี
สื่อบางชนิดทีม่ จี านวนจากัด ในสัปดาห์ต่อ ๆ มานักเรียนก็เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะทากิจกรรมและตกลงกันได้
อย่างดี โดยคุณครูไม่ตอ้ งแนะนา และเป็นเพราะเนื้อหาในนิทานอีสปในแต่ละหน่วยทีม่ เี นื้อหาสาระที่
เกีย่ วข้องกับการแบ่งปนั โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้คาถามเพื่อสอดแทรกพฤติกรรมทางสังคม หลังจากทีน่ กั เรียน
ทากิจกรรม เพื่อให้เกิดพฤติกรรมทางสังคม ในด้านการแบ่งปนั โดยให้เด็ก ๆ คิดว่าจะทาอย่างไรจึงจะ
ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างในนิทาน ซึง่ ทาให้เด็กได้เกิดการคิดและสามารถนามาปรับใช้ในชีวติ ประจาวันได้
จากต้นแบบนิทานและการเน้นย้าพฤติกรรมดังกล่าว
3. ความพึงพอใจของเด็ก ทีม่ ตี ่อการจัดประสบการณ์ส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การเล่า
นิทานอีสปประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง
จากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ให้เด็กทาแบบสอบถามความพึงพอใจ เกีย่ วกับการจัดประสบการณ์ส่งเสริม
พฤติกรรมทางสังคม โดยใช้การเล่านิทานอีสป ประกอบการใช้สถานการณ์จาลอง จานวน 8 ข้อ โดยใช้
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับตัวเลือกคือ มาก ปานกลาง และน้อย แล้วนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า ค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของเด็ก มีค่าเท่ากับ 2.74 ซึง่ อยูใ่ นระดับชอบมาก โดยค่าเฉลีย่ สูงสุด 3
อันดับแรก ได้แก่ ฉันชอบฟงั นิทานอีสปทีค่ ุณครูนามาเล่าให้ฟงั เพราะให้คติธรรมสอนใจในเรือ่ งความดี
ความชัว่ ฉันชอบปฏิบตั ติ นตามข้อตกลงในการทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจและฉันชอบฟงั
นิทานอีสป เพราะตัวละครเป็นสัตว์มบี ทบาทเหมือนคนซึง่ พรรณี ชูทยั เจนจิต (2538 : 28) กล่าวว่า
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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. บทนำ
ความสามารถของคนขึน้ อยู่กบั สิง่ แวดล้อมเป็ นตัวสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามมนุ ษย์ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 2 ส่วน
คือ ส่วนสภาพร่างกาย ซึง่ เสมือนวัตถุย่อมมีผลเนื่องมาจากพันธุกรรม อีกส่วนหนึ่งคือด้านสติปญั ญากับจิตใจของมนุษย์ย่อมมาจากอิทธิพล
จากสิง่ แวดล้อมเป็ นส่วนมาก (Kamin. 1974 : 56) นันคื
่ อความสามารถหรือสภาพความรู้สกึ ของคนจะเพิม่ หรือลดย่อมขึน้ อยู่กบั
สภาพแวดล้อม และความสามารถทีจ่ ะฝึกฝนให้เพิม่ ขึน้ หรือลดลงได้ตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการการทีจ่ ะให้คนเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณภาพจะต้อง
มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านความสามารถ เชาวน์ปญั ญา และความถนัดเพื่อให้เป็ นคนทีม่ คี วามคล่องแคล่วในการคิด สามารถแก้ปญั หาได้อนั จะ
เป็ นประโยชน์ต่อการอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข (อังคณา สายยศ และคณะ. 2543 : 1) เชาวน์ปญั ญาและความถนัด เป็ น
โครงสร้างทางจิตวิทยาเกีย่ วกับความแตกต่างของแต่ละบุคคลในการเรียนรู้ และมีความหมายใกล้เคียงกัน โดยแนวคิดเกีย่ วกับเชาวน์ปญั ญา
มีมาก่อนความถนัด ซึง่ เชาวน์ปญั ญาเป็ นความสามารถทัวไป
่ และมีพ้นื ฐานมาจากสิง่ ที่ตดิ ตัวมาแต่กาเนิดเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนความถนัดเป็ น
ความสามารถที่ได้จากการฝึกฝนสังสมมาตั
่
ง้ แต่เกิดจนถึงปจั จุบนั ความถนัดทางการเรียนเป็ นความสามารถของบุคคลทีส่ ร้างสมมาจากการ
เรียนรูแ้ ละประสบการณ์ทาให้บุคคลนัน้ สามารถเรียนและประกอบการงานต่าง ๆ ตามความสามารถนัน้ ได้ดี และเป็ นผลสาเร็จ (กรมวิชาการ.
2543 : 1; Cronbach. 1963 ; ไพศาล ชานาญดี. 2540 : 7; สาเริง บุญเรืองรัตน์. 2527 : 86) ความถนัดทางการเรียนมีประโยชน์มากมาย
หลายประการ คือ ใช้ในการสอบคัดเลือก เช่น การคัดเลือกเข้าโรงเรียน และการคัดเลือกเข้าทางาน ใช้ในการวินิจฉัยความสามารถของ
ผูเ้ รียน เช่น การใช้เป็ นเครื่องมือสาหรับค้นหาสาเหตุหรือต้นกาเนิดของความเก่ง – อ่อนในการเรียน ใช้สาหรับวัดพัฒนาการของผูเ้ รียน ใช้
สาหรับเปรียบเทียบสติปญั ญาว่าแสดงออกได้อย่างเต็มทีต่ ามภูมปิ ญั ญาหรือไม่ ใช้ในการประเมินผลการศึกษาเพื่อพิจารณาว่าโรงเรียนได้
พัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณภาพหรือไม่ ใช้ในการวิจยั ในการหาคาตอบ ในการวิเคราะห์วจิ ยั เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระดับ
ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้ในการแนะแนวการศึกษาหรืออาชีพ เพื่อเขาจะสามารถเข้าใจตนเอง และตัดสินใจเกีย่ วกับอนาคตของเขาได้ ใช้ใน
การแยกประเภทนักเรียน เช่น บางครัง้ เด็กได้คะแนนวิชาใดวิชาหนึ่งต่า หากใช้แบบทดสอบความถนัด อาจทาให้เราทราบทีม่ าของปญั หาได้
และใช้ในการพยากรณ์ความสาเร็จ โดยสรุปคือ ความถนัดทางการเรียนสามารถใช้เป็ นเครื่องมือทานายความสาเร็จของการศึกษาได้ (สาย
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ยศ และอังคณา สายยศ. 2541 : 22-27) นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ยังได้ศกึ ษางานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับความถนัดทางการเรียน พบว่า ความถนัด
ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และความถนัดทางการเรียนสามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนได้
์
์
โดยเฉพาะความถนัดทางการเรียนด้านภาษา เหตุผล ตัวเลข และมิตสิ มั พันธ์ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ซึง่ ทดลองกับนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พบว่า ความถนัดด้านภาษา และความถนัดด้านคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และสามารถ
์
พยากรณ์ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนได้ (Crisco. 1976 : 6545-A)
์
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางทางการเรียนวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 เพื่อเป็ นการวัดตัวเองก่อนทีจ่ ะเลือกแผนการเรียนในชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือให้ทราบความถนัด
ของผูเ้ รียนแต่ละคนว่าตนเองถนัดด้านใด อีกทัง้ เป็ นประโยชน์ในการแนะแนวการเรียนหรือการศึกษาต่อสาขาวิชาที่ตอ้ งใช้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็ นพืน้ ฐานต่อไป นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั คาดว่าผลการสร้างแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนจะมีประโยชน์สาหรับการแนะแนว
ให้กบั นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และนอกจากนี้ยงั เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอน
์
ปลายได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2. เพื่อหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบวัดความถนัดที่สร้างขึน้ สาหรับตีความหมายคะแนนจากผลการ
สอบแบบทดสอบวัดความถนัด
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2554
ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 9 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 2,024 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3ปี การศึกษา 2554
จานวน 5 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 405 คน จากจานวนโรงเรียนทัง้ หมด 5 โรงเรียน
ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling)
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554

2. วิธดี าเนินการวิจยั
วิธกี ารสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ตามลาดับขัน้ ตอนดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับแบบวัดความถนัด รวมทัง้ ศึกษาวิธกี ารสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดตาม
ทฤษฎีหลายองค์ประกอบ (Mutiple Factor Theory) ตามแนวคิดของเธอร์สโตน (Thurstone)
2. กาหนดรูปแบบ และจานวนข้อของแบบทดสอบความถนัดทางการเรียนด้านต่าง ๆ
3. สร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบทีก่ าหนด ดังนี้
3.1 ด้านภาษา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.2 ด้านจานวน เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.3 ด้านมิตสิ มั พันธ์ เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.4 ด้านสังเกตพิจารณา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ และแบบอัตนัย 1 ข้อ
3.5 ด้านเหตุผล เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.6 ด้านความจา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3.7 ด้านความคล่อง เป็ นแบบอัตนัย จานวน 3 ข้อ
4. นาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์แล้วนาเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาและปรับปรุงตามทีแ่ ก้ไข
5. นาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ 6 ฉบับไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 ท่าน ตรวจสอบว่าข้อสอบแต่ละข้อมีความสอดคล้อง
ตรงกับความถนัดตามรูปแบบทีต่ อ้ งการจะวัดหรือไม่ นาผลการพิจารณามาหาค่าเฉลีย่ เป็ นรายข้อ เพื่อหาคุณภาพด้านความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหาซึง่ แบบทดสอบทัง้ 2 ตอน มีค่าเท่ากับ 0.80 – 1.00
6. ปรับปรุงแบบทดสอบตามทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญเสนอแนะเพื่อให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้ และจัดทาเป็ นรูปเล่ม
7. นาแบบทดสอบไปทดลองครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จานวน 30
คน เพื่อหาเวลาทีเ่ หมาะสมของการทาแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เวลาทีเ่ หมาะสมในการทาแบบทดสอบเท่ากับ 2
ชัวโมง
่
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8. นาแบบทดสอบไปทดลองครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
จานวน 100 คน ซึง่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับประชากรเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก โดยดาเนินการดังนี้
8.1 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน ถ้าตอบผิดหรือไม่ตอบเลยให้
0 คะแนน
8.2 วิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นรายข้อ และรายตัวเลือก
9. จัดทาคู่มอื การใช้แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ทีผ่ า่ นการตรวจสอบคุณภาพ ให้เป็ นฉบับสมบูรณ์
เพื่อนาไปใช้ในการทดลองจริง

2. ผลวิ เครำะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การสร้างแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 7 ฉบับ ฉบับละ 10 คะแนน ดังนี้
ฉบับที่ 1 ด้านภาษา (Language Factor) ประกอบด้วย
1) ความเข้าใจคาศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) การแปลความ ตีความหมาย และขยายความ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
3) การลงข้อสรุป เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 4 คะแนน
ฉบับที่ 2 ด้านจานวน (Number Factor) ประกอบด้วย
1) การเข้าใจสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) การคานวณทางวิทยาศาสตร์ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 4 คะแนน
3) การเปลีย่ นหน่วยระบบเอสไอ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
ฉบับที่ 3 ด้านมิตสิ มั พันธ์ (Space Factor) หมายถึง ประกอบด้วย
1) การเข้าใจถึงการพับหรือตัดกระดาษ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) ความสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 4 คะแนน
3) การซ้อนภาพ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
ฉบับที่ 4 ด้านสังเกตพิจารณา หรือการรับรู้ (Perceptual Speed Factor) ประกอบด้วย
1) การหาภาพต่าง เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) การหาภาพเหมือน เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
3) การหาจุดแตกต่างบนภาพ เป็ นแบบอัตนัยหาจุดที่แตกต่าง 4 คะแนน
ฉบับที่ 5 ด้านเหตุผล (Reasoning Factor) ประกอบด้วย
1) การอุปมาอุปไมยด้านภาษา เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) คาศัพท์ทไ่ี ม่เข้าพวก เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
3) การให้เหตุผลจากสถานการณ์ทก่ี าหนด เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
ฉบับที่ 6 ด้านความจา (Memory) ประกอบด้วย
1) ความสามารถในการจาจากภาพ เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
2) การจาภาพแล้วสร้างเรื่องราว เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 3 ข้อ 3 คะแนน
3) การจาจากเรื่องราว เป็ นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 4 ข้อ 4 คะแนน
ฉบับที่ 7 ด้านความคล่อง ประกอบด้วย การสร้างคาจากสิง่ ทีก่ าหนดให้ในเวลาทีจ่ ากัดให้ได้มากทีส่ ุด เป็ นแบบอัตนัยเติม
คาตอบ 2 ข้อ 10 คะแนน
ตอนที่ 2 การหาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาจากผูเ้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน
ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ผวู้ จิ ยั หาค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาของ
แบบทดสอบ โดยนาเนื้อหาและข้อสอบ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และวัดผลประเมินผลการศึกษาเป็ นผูพ้ จิ ารณาจานวน 5 ท่าน
ปรากฏว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยทุกข้อ ทาให้ขอ้ สอบทุกข้อได้ค่าเฉลีย่ 1.00
ตอนที่ 3 ผลการทดสอบครัง้ ที่ 1 ผลการวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาค่าอานาจจาแนกและความยากของแบบวัดความถนัดทาง
วิทยาศาสตร์
คัดเลือกแบบทดสอบโดยพิจารณาจากคุณภาพของแบบทดสอบด้านค่าความยากและอานาจจาแนก และความเหมาะสมของ
เนื้อหาหรือข้อสอบ ตอนที่ 1 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทีค่ ดั เลือกไว้
ที่
2
4
7
6
9
7
9
0
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ฉบับที่ 1
p
r
0.5 0.34

ฉบับที่ 2
p
r
0.65 0.41

ฉบับที่ 3
p
r
0.67 0.63

ฉบับที่ 4
p
r
0.66 0.81

ฉบับที่ 5
p
r
0.45 0.52

ฉบับที่ 6
p
r
0.57 0.78

ฉบับที่ 7
p
r
0.60 0.46

0.6

0.69

0.49

0.65

0.75

0.48

0.62

0.87

0.26

0.48

0.64

0.73

0.61

0.6

0.55

0.51

0.85

0.76

0.46

0.54

0.86

0.57

0.60

0.64

0.65

0.6

0.53

0.63

0.72

0.71

0.47

0.62

0.77

0.57

0.67

0.61

0.87

0.5

0.55

0.59

0.73

0.64

0.57

0.65

0.65

0.55

0.68

0.65

0.77

0.4

0.72

0.66

0.58

0.52

0.46

0.60

0.82

0.70

0.60

0.58

0.70

0.2

0.51

0.55

0.41

0.76

0.67

0.64

0.47

0.64

0.60

0.58

0.67

0.6

0.60

0.48

0.57

0.71

0.88

0.54

0.74

0.60

0.63

0.6

0.62

0.63

0.54

0.72

0.84

0.64

0.80

0.52

0.52

0.5

0.66

0.64

0.49

0.77

0.57

0.59

0.75

0.61

0.61

0.44

ตอนที่ 4 ผลการทดสอบครัง้ ที่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
ตารางที่ 2 ค่าความเชือ่ มันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ทงั ้ 7 ฉบับ

1
2
3
4
5
6
7

ฉบับที่
ด้านภาษา
ด้านจานวน
ด้านมิตสิ มั พันธ์
ด้านสังเกตพิจารณา
ด้านเหตุผล
ด้านความจา
ด้านความคล่อง

rtt
0.87
0.89
0.81
0.85
0.84
0.87
0.81

ตอนที่ 5 คะแนนเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ทผ่ี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้นาคะแนนจากแบบวัดความ
ถนัดทางวิทยาศาสตร์ท่ไี ด้จาก กลุ่มตัวอย่าง จานวน 405 คน มาสร้างเกณฑ์ปกติ โดยนาคะแนนดิบที่ได้ไปคานวณหาตาแหน่งเปอร์เซ็นต์
ไทล์ (Percentile Rank) แล้วเปรียบเทียบหาคะแนนที–ปกติ (Normalized T–Score) เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความถนัดแต่ละด้าน
ปรากฏดังนี้
ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 72
ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 75
ฉบับที่ 3 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80
ฉบับที่ 4 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 4 ถึง 10 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 64
ฉบับที่ 5 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 75
ฉบับที่ 6 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 76
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ฉบับที่ 7 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 2 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 72

3. สรุปผลและอภิ ปรำยผล
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 7 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 ด้าน
ภาษา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 1 ข้อ ฉบับที่ 2 ด้านจานวน เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 ด้านมิติ
สัมพันธ์ เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 4 ด้านสังเกตพิจารณา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 6 ข้อ และแบบ
อัตนัย 1 ข้อ ฉบับที่ 5 ด้านเหตุผล เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 6 ด้านความจา เป็ นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก
จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 7 ด้านความคล่อง เป็ นแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
1.2 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีความตรงเชิงเนื้อหา ซึง่ ตรวจสอบโดย
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง จากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบเท่ากับ 1.00
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ท่ผี วู้ จิ ยั สร้างขึน้ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ สรุปได้ดงั นี้
ฉบับที่ 1 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.29 – 0.66 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.34 – 0.72 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.87
ฉบับที่ 2 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.48 – 0.66 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.41 – 0.88 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0,89
ฉบับที่ 3 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.52 – 0.77 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.46 – 0.88 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.81
ฉบับที่ 4 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.54 – 0.66 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.47 – 0.87 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.85
ฉบับที่ 5 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.26 – 0.72 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.48 – 0.80 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.84
ฉบับที่ 6 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.52 – 0.61 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.51 – 0.87 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.87
่ ากับ 0.81
ฉบับที่ 7 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.60 – 0.62 มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.44 – 0.46 และมีค่าความเชือ่ มันเท่
1.3 เกณฑ์ปกติ (Norms) เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า เกณฑ์ปกติของแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T
ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 72 ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 75 ฉบับที่ 3 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T
ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80 ฉบับที่ 4 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 4 ถึง 10 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 64 ฉบับที่ 5 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 1 ถึง 9
คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 75 ฉบับที่ 6 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 76 ฉบับที่ 7 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 2 ถึง
9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 72
2. อภิปรายผล
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์การวิจยั ทีส่ าคัญคือเพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิจยั อภิปรายผลได้ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 7 ฉบับ ซึง่ เป็ นไปตามทฤษฎี
หลายองค์ประกอบ (Mutiple Factor Theory) เธอร์สโตน (เกียรติสุดา ไชยสุ. 2542 : 9 - 10) ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของดาราพร หาญกล้า
(2552 : 100 – 101)
2.2 แบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีความตรงเชิงเนื้อหา ซึง่ ตรวจสอบโดย
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง จากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบเท่ากับ 1.00 ซึง่ ค่าความ
เทีย่ งเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาว่า เป็ นเครื่องมือทีส่ ามารถวัดได้ตามเนื้อหาหรือวัดได้ตรงตามจุดประสงค์ทต่ี อ้ งการวัด ล้วน สายยศ และอังคณา
สายยศ (2541 : 246 – 255) ทาให้มนว่
ั ่ าแบบทดสอบนี้มคี ุณภาพคือมีความเทีย่ งตามเนื้อหาซึง่ สอดคล้องกับดาราพร หาญกล้า (2552 :
102) และสอดคล้องกับศุกลรัตน์ กรองสะอาด (2552 : 76 – 77) ค่าความยากและค่าอานาจจาแนกรายข้อจากการทดสอบครัง้ ที่ 2 พบว่า
ฉบับที่ 1 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.29 – 0.66 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.34 – 0.72 ฉบับที่ 2 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.48 – 0.66 และมี
ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.41 – 0.88 ฉบับที่ 3 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.52 – 0.77 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.46 – 0.88 ฉบับที่ 4 มี
ค่าความยากตัง้ แต่ 0.54 – 0.66 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.47 – 0.87 ฉบับที่ 5 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.26 – 0.72 และมีค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 0.48 – 0.80 ฉบับที่ 6 มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.52 – 0.61 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.51 – 0.87 ฉบับที่ 7 มีค่าความ
ยากตัง้ แต่ 0.60 – 0.62 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.44 – 0.46 เห็นว่าแบบทดสอบวัดความถนัดที่มีคุณภาพจะต้องมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่
กาหนดซึ่งจะเชื่อได้ว่าแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์แต่ละข้อมีค่าอานาจจาแนกอย่างแท้จริง และค่าอานาจจาแนกที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่า
สามารถจาแนกนักเรียนที่มีความถนัดทางฟิสิกส์ได้กลุ่มสูง และกลุ่มต่าออกจากกันได้ซง่ึ สอดคล้องกับดาราพร หาญกล้า (2552 : 102) ได้พฒ
ั นา
แบบทดสอบวัดความถนัดทางฟิสกิ ส์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 2 และ
สอดคล้องกับชนัญญา สุวรรณวงศ์ ได้พฒ
ั นาแบบทดสอบวัดความถนัดทางการเรียนศิลปกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดีย (2550 : 103 105) สอดคล้องกับดาราพร หาญกล้า (2552 : 93)
2.3 เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า เกณฑ์
ปกติของแบบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ฉบับที่ 1 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 72
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ฉบับที่ 2 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 75 ฉบับที่ 3 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 8 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80
ฉบับที่ 4 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 4 ถึง 10 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 64 ฉบับที่ 5 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง
75 ฉบับที่ 6 มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 1 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22 ถึง 76 ฉบับที่ 7 มีคะแนนดิบ ตัง้ แต่ 2 ถึง 9 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 22
ถึง 72 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างเกณฑ์ปกติในรูปคะแนนทีปกติ (Normalized T–Score) เพื่อใช้เปรียบเทียบระดับความถนัดทางวิทยาศาสตร์จาก
คะแนนดิบ และในการวิจยั ครัง้ นี้ได้สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใน
รูปคะแนนทีปกติ (Normalized T–Score) ดังนัน้ เมื่อใช้แบบทดสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
จะต้องนาคะแนนดิบมาเทียบกับเกณฑ์ปกติ แล้วจึงตัดสินได้วา่ นักเรียนมีความถนัดทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับสูงต่าเพียงใด

4. กิ ตติ กรรมประกำศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จากจากผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร. ณัฏฐชัย จันทชุม
ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดร. พรรณวิไล ชมชิด อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณ
อาจารย์ อาจารย์ ดร. นุกูล กุดแถลง อาจารย์ ดร.พงศ์ธร โพธิพู์ ลศักดิ ์ อาจารย์สุนิตยา ศรีปดั ถา อาจารย์พชั ริน ศรีตริ ตั น์ และ
ผูอ้ านวยการสวาท ไชยราช ทีใ่ ห้ความกรุณาเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั อีกทัง้ ให้คาแนะนาทีม่ ี
คุณค่าต่อการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ให้มคี ุณภาพ จนงานสาเร็จลุล่วงด้วยดี

บรรณำนุกรม
[1] กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ, 2551.
[2] ดาราพร หาญกล้า. การพัฒนาแบบทดสอบวัดความถนัดทางฟิ สกิ ส์ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 สังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 2. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : มหาสารคาม, 2552.
[3] สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือกำรจัดกำรเรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2545.
[4] สุธี จันทศร. กำรสร้ำงแบบทดสอบวัดควำมถนัดทำงกำรเรียนคอมพิ วเตอร์. วิทยานิพนธ์ ศษ.ม. ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยมหา
ขอนแก่น, 2534.
[5] Kamin, L.J. The Science and Politics of IQ. Potomac, M.D. : Lawrence Erlbaum Associates, 1974.
[6] Thurstone, L.L. “Comment,” American Journal of Sociology. 52(10) : 39 ; October, 1946.

1631

A Construction of Attitude test towards Science of Mathayom Suksa 3 Student
Author Information entered here:
Miss Pattama Thapallabut
Rajabhat Maha Sarakham University
Maha Sarakham Province Thailand
e-mail : ann-pattama@hotmail.com, Fax 043 - 561149
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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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ประการแรก เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 และประการทีส่ อง เพื่อหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 การทาวิจยั ครัง้ นี้ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 6 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 405 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) สถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการหาเกณฑ์ปกติโดยใช้คะแนน
ทีปกติ (Normalized T-score) และเปอร์เซ็นไทล์
ผลการวิจยั พบว่า
1. ได้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จานวน 5 ด้าน จานวน 50 ข้อ
ด้านที่ 1 เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ มีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00 ค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 3.59 ถึง 6.47 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89
ด้านที่ 2 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาตัง้ แต่ 0.80 ถึง
1.00 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 2.58 ถึง 5.80 และมีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.82
ด้านที่ 3 ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 ค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 3.26 ถึง 6.65 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.85
ด้านที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ
1.00 ค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 2.43 ถึง 6.23 และมีคา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.86
ด้านที่ 5 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00 ค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 3.11 ถึง 6.26 และมีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.90
2. เกณฑ์ปกติของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปรากฎผล ดังนี้
ด้านที่ 1 เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 24 ถึง 45 คะแนน T
ปกติ ตัง้ แต่ 20 ถึง 78
ด้านที่ 2 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 26 ถึง 47
คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80
ด้านที่ 3 ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 20 ถึง 45
คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 78
ด้านที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 23 ถึง
44 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 24 ถึง 75
ด้านที่ 5 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 25 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 25
ถึง 78
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ เหมาะสาหรับทีจ่ ะให้ ครูวทิ ยาศาสตร์นาไปใช้เพื่อตรวจสอบเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียน เพื่อนาผลมาวางแผนหรือ ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์

1. บทนำ
1. ภูมหิ ลัง
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสาคัญกับเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จากร่างกรอบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช
2551 ในด้านขอบข่ายสาระการเรียนรูว้ ชิ า วิทยาศาสตร์ ได้กล่าวถึงเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไว้วา่ ให้นกั เรียนเห็นความสาคัญ รูส้ กึ ชืน่ ชมต่อ
วิทยาศาสตร์ และมีส่วนร่วมแสดงออกต่อกิจกรรมวิทยาศาสตร์ สาหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึน้ พืน้ ฐานระดับมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
พุทธศักราช 2551 มีจุดประสงค์เพื่อให้นกั เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีขนั ้ พืน้ ฐานของวิทยาศาสตร์ เข้าใจในขอบเขตและ
วงจากัดของวิชาวิทยาศาสตร์ ให้เกิดเจตคติ มีทกั ษะการคิดทีส่ าคัญในด้านการศึกษาค้นคว้า พร้อมให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทม่ี ตี ่อมนุ ษย์และสิง่ แวดล้อม (กรมวิชาการ. 2545 : 33) ดังนัน้ ในการส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ให้แก่ผเู้ รียนเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่คี วรจะศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยการใช้แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทม่ี ี
คุณภาพเชือ่ ถือได้ เพื่อทีจ่ ะได้นาข้อมูลมาใช้ ในการแก้ไข ปรับปรุงนักเรียนต่อไป จากความสาคัญดังกล่าว จึงทาให้ผวู้ จิ ยั มองเห็นว่าการวัด
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เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นยังมีเครื่องมือวัดผลไม่เพียงพอ เพราะปจั จุบนั เครื่องมือทีส่ ร้างขึน้ จากงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ เพื่อใช้ศกึ ษาเฉพาะในงานวิจยั นัน้ ๆ มิได้มุ่งเน้นกระบวนการสร้างและการหาคุณภาพของแบบวัด
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์วา่ เป็ นจิตสานึกของบุคคลทีก่ ่อให้เกิดลักษณะนิสยั หรือความรู้สกึ ทางจิตใจการเรียนรูท้ างวิทยาศาสตร์
ของผูเ้ รียนควรได้รบั การประเมินเจตคติ 2 ส่วน คือ เจตคติทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ด้วยการสังเกตพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะของผูเ้ รียนทีใ่ ช้ระยะเวลานานพอสมควรและมีการประเมินอย่างสม่าเสมอ โดยทัวไปพฤติ
่
กรรมการแสดงออกของผูเ้ รียนด้านเจต
คติมกี ารพัฒนาอย่างเป็ นขัน้ ตอน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2546 : 14 – 15) โดยคุณลักษณะพฤติกรรมของ
บุคคลทีม่ เี จตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไว้ 7 ประการ คือ มีความอยากรูอ้ ยากเห็น มีความซื่อสัตย์ มีความเป็ นปรนัยมีความใจกว้าง มี
ความวิรยิ ะอุตสาหะ มีความสงสัย และมีความรอบคอบในการลงข้อสรุปหรือตัดสินใจ (Neuman. 1993 : 13-16) จากลักษณะของเจตคติ
นัน้ การวัดเจตคติเป็ นสิง่ ทีย่ าก โดยปกติแล้วจะต้องซักถามบุคคลผูน้ นั ้ เองว่า เขารูส้ กึ ซาบซึง้ พึงพอใจหรือมองเห็นคุณค่าต่อสิง่ นัน้ มากน้ อย
เพียงใด โดยให้เขาประเมินตนเอง หรือสังเกตสิง่ ทีแ่ สดงออกในรูปของการตอบสนองอาจจะเป็ นถ้อยคาหรือพฤติกรรม เครื่องมือใช้วดั เจตคติ
เราเรียกว่า มาตราวัดเจตคติ (Attitude Scale) (เยาวดี วิบูลย์ศรี.2534 : 27) มีนกั จิตวิทยาและนักวัดผลได้ทาการศึกษาเจตคติ โดย
พยายามสร้างเครื่องมือหรือกลวิธที จ่ี ะกระตุน้ (Elicit) ให้ได้ขอ้ มูลทีเ่ ชือ่ ถือได้ออกมาตรงกันกับสิง่ ทีอ่ ยากรู้ วิธกี ารศึกษาเจตคติทใ่ี ช้กนั มีหลาย
วิธี ได้แก่ การสัมภาษณ์ (Interview) การสังเกต (Observation) แบบสอบถาม (Questionnaire) การรายงานตนเอง (Self-Report) และ
เทคนิคจินตนาการ (Projective Technique) (รวีวรรณ อังคนุรกั ษ์พนั ธุ.์ 2533 : 17 – 29) เป็ นต้น
แบบสอบถามตามมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท เป็ นมาตรอันตรภาคชัน้ ทีม่ ชี ว่ งเท่ากัน (Equal Interval Scale) ประกอบด้วย
ระดับต่าง ๆ ข้อดีของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ท ดังนี้ สร้างได้ง่าย สะดวกในการนาไปใช้ และวิเคราะห์ผล ไม่ตอ้ งหากลุ่มทีจ่ ะนามาตัดสิน
เพื่อกาหนดค่าประจาข้อไม่ตอ้ งคานวณค่าประจาข้อซึง่ ช่วยลดภาระงานลงมากสามารถวัดเจตคติได้แน่นอนเพราะต้องตอบทุกข้อความและ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการวัดเจตคติทม่ี ตี ่อสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางทัง้ ยังสามารถวัดได้ทงั ้ ทิศทางและปริมาณความมาก
น้อยของเจตคติได้อกี ด้วย (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 2534 : 88-89)
จากประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์นนั ้
เมื่อจบการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นแล้ว
นักเรียนมีความประสงค์ทจ่ี ะเรียนต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในสาขาวิทย์ – คณิตเป็ นจานวนมากจนต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือก
เข้าไปเรียนในสายดังกล่าว แต่เมื่อเรียนไปได้ประมาณ 1 เดือนนักเรียนมีความประสงค์ทจ่ี ะแผนการเรียนเนื่องจากนักเรียนเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ท่แี ยกเรียนเป็ นวิชาเคมี ฟิสกิ ส์ และชีววิทยา ซึง่ การเปลีย่ นแผนการเรียนนัน้ เป็ นปญั หาต่องานทะเบียนและนักเรียนทีต่ อ้ งมี
การเรียนเพิม่ การย้ายห้อง และการเปลีย่ นสิง่ แวดล้อมใหม่ ๆ ทาให้เกิดปญั หาต่าง ๆ ตามมา
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ท่ี 3 ซึง่ คาดว่าจะเป็ นแบบวัดเจต
คติต่อวิทยาศาสตร์ทม่ี คี ุณภาพ และผูว้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะใช้เครื่องมือทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ มาศึกษาเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 3 เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อครูผสู้ อน ครูแนะแนว ผูบ้ ริหารโรงเรียนและผูป้ กครอง ในการนาผลไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์
2. วัตถุประสงค์กำรวิ จยั
1. เพื่อสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
2. เพื่อหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 สังกัดสานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
3. ขอบเขตกำรวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จานวน 9 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 2,024 คน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2554 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 6 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 405 คน
2. ขอบเขตด้ำนเนื้ อหำ
การสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ศึกษาองค์ประกอบ 5 ด้าน
1) เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
2) ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3) ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
4) ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์
5) ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์
3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาทดลอง ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555
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2. วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
1. ขัน้ ตอนกำรสร้ำงแบบวัดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
มีลาดับขัน้ ตอนในการสร้างดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทส่ี ร้างโดยวิธขี องลิเคอร์ท เพื่อ
นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบวัดเจตคติ
2. กาหนดโครงสร้าง (Construct) ของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยผูว้ จิ ยั ได้
กาหนดลักษณะบ่งชี/้ พฤติกรรมของผูท้ ม่ี เี จตคติทด่ี ตี ่อวิทยาศาสตร์มาเป็ นหลักในการกาหนดโครงสร้างของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซึง่ ได้
แยกเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ออกเป็ นด้าน ได้ 5 ด้าน ดังนี้
2.1 เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
2.2 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
2.3 ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
2.4 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์
2.5 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์
3. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้มา สร้างเป็ นข้อความทีแ่ สดงความรูส้ กึ ต่อโครงสร้างเจตคติทงั ้ ทางบวก ทางลบ โดยสร้างแบบวัดสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิรท์ (Likert) โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็ นข้อความ มากทีส่ ุด มาก
ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ุดจานวน 15 ข้อ
4. นาข้อความทีเ่ ขียนขึน้ มาพิมพ์เป็ นแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ไปขอคาแนะนาจากอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจ
แก้ไขทางด้านเนื้อหา ภาษา และสานวนทีใ่ ช้
5. นาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทไ่ี ด้จากการให้คาแนะนาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาไปปรับปรุงแก้ไข
6. นาแบบวัดทีผ่ า่ นการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อพิจารณาความถูกต้อง
ความเทีย่ งตรงของเนื้อหาและการใช้ถอ้ ยคาสานวนภาษา ความชัดเจนในข้อความเป็ นทีเ่ ข้าใจตรงกัน โดยดูความสอดคล้องระหว่างข้อความ
แต่ละข้อกับโครงสร้างของเจตคติทต่ี งั ้ ไว้ และกาหนดน้าหนัก แต่ละด้านเป็ นเปอร์เซ็นต์ โดยให้คะแนนรวมทัง้ 5 ด้าน เป็ น 100 เปอร์เซ็นต์
รวมทัง้ พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของภาษาซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
7. ปรับปรุงข้อความตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ และนาน้าหนักของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์แต่ละด้านทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญแต่ละท่าน
ได้ลงค่าน้าหนักไว้มาคานวณ และแปลงเป็ นจานวนข้อของแต่ละด้าน
8. นาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ให้อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณาอีกครัง้ หนึ่ง
9. นาแบบวัดที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) ครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 กลุ่มสหวิทยาเขตที่
2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 100 คน ซึง่ ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
10. คานวณหาค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ โดยหาค่าใช้วธิ ี หาค่า t-test ระหว่างคะแนนเฉลีย่
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่าทีละข้อ เมื่อทาการทดสอบนัยสาคัญ
11. นาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทม่ี คี ่าอานาจจาแนกผ่านเกณฑ์ไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างครัง้ ที่ 2 หาค่าความเชือ่ มัน่
ทัง้ ฉบับของแบบวัดโดยใช้สมั ประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบาค (Cronbach)
12. จัดพิมพ์แบบวัดฉบับจริง เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
13. นาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างและหาเกณฑ์ปกติ (Norms) ของเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

2. วิ เครำะห์ผล
ตอนที่ 1 กำรประเมิ นคุณภำพขัน้ ต้ นของแบบวัด โดยประเมิ นดัชนี ควำมสอดคล้องของของผู้เชี่ยวชำญ (IOC)
1. การประเมินคุณภาพขัน้ ต้นของแบบวัด
1.1 แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ซง่ึ แบ่งออกเป็ นด้านคุณลักษณะ ได้ 5 ด้าน ดังนี้
1) เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
2) ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
3) ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
4) ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์
5) ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์

1635

เป็ นแบบวัดชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ขัน้ ตอนการสร้างแบบวัด ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งส่วนสาคัญของคุณลักษณะ
ทัง้ 5 ด้าน ออกเป็ นพฤติกรรมบ่งชี้ และพฤติกรรมชีว้ ดั ซึง่ เป็ นพฤติกรรมย่อยของพฤติกรรมบ่งชี้ พบว่าการผลการสร้างแบบวัดเจตคติ
แต่ละด้านของคุณลักษณะได้ดา้ นละ 16 ข้อ รวมทัง้ 5 ด้านเท่ากับ 80 ข้อ
1.2 การประเมินคุณภาพขัน้ ต้นของแบบวัดโดยใช้ผเู้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดพฤติกรมบ่งชีจ้ ากนิยามและกาหนด
พฤติกรรมชีว้ ดั จากพฤติกรรมบ่งชี้ แล้วให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 5 คน พิจารณาความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะและนิยาม โดยใช้ดชั นี
ความสอดคล้อง (Index of congruence : IOC) รวมทัง้ พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของภาษา ก่อนจะนาไปใช้ในการทดสอบกับกลุ่ม
ประชากร ซึง่ การพิจารณาของผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่าค่าเฉลีย่ ของดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อกับคุณลักษณะมีค่าตัง้ แต่ 0.80 – 1.00
ตอนที่ 2 กำรคัดเลือกข้อคำถำมโดยกำรวิ เครำะห์คุณภำพรำยข้อของแบบวัด
ผลจากการคัดเลือกทาให้ได้ขอ้ คาถามจานวนด้านละ 10 ข้อ พบว่าแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มคี ่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 3.38
ถึง 8.57 และมีค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดตัง้ แต่ 0.80 ถึง 1.00
ตารางที่ 1 แสดงข้อคาถามทีผ่ า่ นการคัดเลือก
คุณลักษณะ
พฤติ กรรมบ่งชี้
ความสาคัญและ
ประโยชน์ของ
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์มคี วามจาเป็ นกับ
สังคมทาให้ชวี ติ สะดวกและง่าย
ขึน้ สามารถพัฒนาประเทศชาติ
ให้กา้ วหน้าได้ และทาให้เป็ นคน
รอบคอบมีเหตุผล

ความสนใจและการ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์

มีความสนใจในการเรียน
วิทยาศาสตร์ในระดับทีส่ งู ขึน้
อยากเป็ นครูวทิ ยาศาสตร์หรือ
นักวิทยาศาสตร์ และมีความ
สนใจในกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ เช่น รายการ
โทรทัศน์ทางวิทยาศาสตร์
หนังสือวิทยาศาสตร์ และทัศน
ศึกษาเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์

ความสามารถในด้าน
ความมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตร์

วางแผนขัน้ ตอนการแก้ปญั หา
อย่างเป็ นระบบ เชือ่ ข้อมูลทีม่ ี
หลักฐานหรือเกิดจาการทดลอง
ยอมรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื

พฤติ พรรมชี้วดั (ข้อที่)
ฉบับที่ 1
1. เมื่อมีสงิ่ ใหม่ในวิชาวิทยาศาสตร์ทาให้ต่นื เต้นเร้าใจทุกครัง้
2. การพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ทาให้สนใจการเรียนน้อยลง
3. วิทยาศาสตร์เป็ นวิชาทีม่ คี วามสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. การเรียนวิทยาศาสตร์ชว่ ยให้เข้าใจธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้ดี
5. วิทยาศาสตร์เป็ นวิชาทีม่ ปี ระโยชน์เฉพาะกับคนทีจ่ ะประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์เท่านัน้
6. วิทยาศาสตร์มสี ่วนช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และความฉลาดของมนุษย์น้อยมาก
7. วิทยาศาสตร์เป็ นพืน้ ฐานของการดาเนินชีวติ ทีม่ คี วามสุข
8. การเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ชว่ ยให้รจู้ กั แก้ปญั หาด้วยเหตุผล
9. เห็นด้วยกับคากล่าวทีว่ า่ “ความรูท้ างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมผี ลต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อม”
10. การเรียนวิทยาศาสตร์ทาให้มนุษย์ฉลาดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ฉบับที่ 2
1. ภูมใิ จทุกครัง้ เมื่อหาคาตอบวิทยาศาสตร์ได้เอง
2. การบ้านหรืองานในวิชาวิทยาศาสตร์ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายการเรียน
3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนทางวิทยาศาสตร์เพราะคิดว่าเป็ นเรื่อง
สิน้ เปลือง
4. ชอบชมภาพยนตร์เกีย่ วกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
5. จะเปลีย่ นช่องทุกครัง้ เมื่อมีรายการสารคดีสารวจโลก
6. ไม่เคยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเลย
7. เข้าร่วมกิจกรรมทุกครัง้ เมื่อโรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
8. ไม่ชอบการแข่งขันจรวดขวดน้าเพราะอันตรายและเสียเวลา
9. มีความสนุกสนานตื่นเต้นเมื่อเรียนวิทยาศาสตร์
10. สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติเป็ นสิง่ ที่ไม่น่าสนใจและไม่ควรจะเรียนรู้
ฉบับที่ 3
1. ยอมรับคาอธิบาย ถึงแม้จะไม่มหี ลักฐานหรือข้อมูลสมสนับสนุน
2. ยอมรับฟงั ความคิดเห็นจากคนส่วนใหญ่เสมอ
3. ยอมรับความคิดเห็นเมื่อมีหลักฐานจากหลายๆ ทีม่ ายืนยันสนับสนุน
4. จะใช้ความเชือ่ พิจารณาก่อนเหตุผลในสิง่ นัน้ เสมอ
5. จะทาการทดลองหลายๆ ครัง้ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ น่ นอน
6. ทาการทดลองครัง้ เดียวก็สามารถหาคาตอบทีถ่ กู ต้องแน่นอนได้แล้ว
7. จะนาเสนอข้อมูลจากการทดลองตามความจริงเป็ นเสมอ
8. สามารถเปลีย่ นผลการทดลองให้สอดคล้องกับกฎและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอ
9. เมื่อต้องการศึกษาปญั หาและไม่สามารถหาคาตอบได้จะเปลีย่ นเรื่องในการศึกษาทันที
10. เชือ่ ในสิง่ ลีล้ บั ทีบ่ รรพบุรุษสอนมาเสมอ
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ความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านหรือการ
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์

เข้าใจทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ชอบทดลองหรือ
ปฏิบตั กิ ารเพื่อหาคาตอบหรือ
ตรวจสอบสมมติฐานโดยคิดว่า
การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็ น
เรื่องตื่นเต้น เป็ นคนช่างสังเกต
ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
และทางานร่วมกับเพื่อนอย่างมี
ความสุข

ความนิยมชมชอบใน
วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์มสี งิ่ ที่น่าสนใจ ชอบ
ทีจ่ ะเรียนวิทยาศาสตร์ ชอบดู
รายการหรือสืบค้นหาข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์

ฉบับที่ 4
1. วิทยาศาสตร์ทาให้ผเู้ รียนเป็ นคนช่างสังเกต
2. การตัง้ สมมติฐานเป็ นการคาดคะเนคาตอบก่อนการทาการทดลอง
3. การทดลองทางวิทยาศาสตร์สามารถสนับสนุนการเรียนรูท้ างทฤษฎีให้เข้าใจยิง่ ขึน้
4. การทดลองไม่ใช่สงิ่ สาคัญในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
5. ทาการทดลองตามทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
6. เมื่อทาการทดลองทาให้เกิดทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
7. ไม่ชอบให้สารเคมีเป็ นอุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์เพราะคิดว่ามันเป็ นอันตราย
8. ในการเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องเรียน เมื่อมีผคู้ ดั ค้านผลการทดลองของท่านว่าเชือ่ ถือ
ไม่ได้ท่านจึงยืนยันผลการทดลองของตนเองเพราะมีความมันใจในทุ
่
กขัน้ ตอนของการทดลอง
9. การทดลองวิทยาศาสตร์หลายๆครัง้ ทาให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
10. ทุกครัง้ ทีไ่ ด้รบั หน้าทีแ่ บ่งงานในกลุ่มเพื่อ ทาการทดลองจะตัง้ ใจทาอย่างดีเยีย่ ม
ฉบับที่ 5
1. ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์เพราะตื่นเต้นเร้าใจ
2. กิจกรรมเกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ทาให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณ
3. มีนกั วิทยาศาสตร์ในดวงใจ
4. ไม่ชอบอาชีพนักวิทยาศาสตร์เพราะต้องอยู่ในห้องทดลองเป็ นเวลานาน
5. ชอบชมนิทรรศการความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์
6. สนุกและท้าทายทุกครัง้ เมื่อทาสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์
47. ไม่ชอบทาสิง่ ประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์เพราะสิน้ เปลืองและเสียเวลา
48. ชอบดูรายการโทรทัศน์ทใ่ี ห้ความรูเ้ กีย่ วกับวิทยาศาสตร์เป็ นประจา
49. วิทยาศาสตร์มกี จิ กรรมทีท่ า้ ทายความสามารถและสามารถนามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้
50. ไม่เชือ่ ว่าวิทยาศาสตร์สามารถแก้ปญั หาทุกสิง่ ทุกอย่างได้ เพราะในชีวติ ประจาวันไม่ได้ใช้ความรู้
วิทยาศาสตร์ในการดารงชีวติ

ตอนที่ 3 กำรหำค่ำควำมเชื่ อมันของแบบวั
่
ดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
ตารางที่ 2 ค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับ (Reliability) ทัง้ 5 ด้าน
ฉบับที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะ
เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์
ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์

ค่ำควำมเชื่ อมัน่
0.89
0.82
0.85
0.86
0.90

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าความเชือ่ มันมี
่ ค่าตัง้ แต่ 0.82 ถึง 0.90
ตอนที่ 4 กำรสร้ำงเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบวัด
จะพบได้วา่ เกณฑ์ปกติของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 24 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 20 ถึง 78
ด้านที่ 2 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 26 ถึง 47 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80
ด้านที่ 3 ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 20 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 78
ด้านที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 23 ถึง 44 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่
24 ถึง 75
ด้านที่ 5 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 25 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 25 ถึง 78
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3. สรุปผลและอภิ ปรำยผล
1. สรุปผลกำรวิ จยั
1.1 กำรสร้ำงแบบวัดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ ซึ่งแบ่งออกเป็ นด้านคุณลักษณะ ได้ 5 ด้าน ดังนี้ เห็นความสาคัญและประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์ ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ ด้านละ 10 ข้อ รวม 50 ข้อ
1.2 กำรหำคุณภำพของแบบวัดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
1) กำรหำค่ำควำมเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหำ (IOC)
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ได้ผา่ นการประเมินคุณภาพขัน้ ต้นโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างพฤติกรรมบ่งชี้ พฤติกรรมชีว้ ดั และนิยามเจตคติทางวิทยาศาสตร์ในแต่
ละด้าน รวมถึงพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของภาษา มีขอ้ คาถามจานวนด้านละ 16 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
Consistency : IOC) ซึง่ มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 ทุกข้อ และผูว้ จิ ยั ได้นาข้อคาถามรวมทัง้ หมด 80 ข้อ ไปทดสอบกับกลุ่มทดลอง
จานวน 2 ครัง้ ครัง้ ละ 100 คน
2) กำรคัดเลือกข้อคำถำมในกำรวิ เครำะห์คณ
ุ ภำพรำยข้อของแบบวัด
ค่าอานาจจาแนกของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ซึง่ จานวนด้านละ 16 ข้อ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อของ
แต่ละด้าน ซึง่ มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ -0.14 ถึง 8.57 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อคาถาม ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การพิจารณาค่าอานาจจาแนก
ความครอบคลุม ซึง่ กะประมาณจากข้อคาถามทีจ่ ะคัดเลือกไว้เพื่อกาหนดว่าจะคัดเลือกไว้จานวนด้านละ 10 ข้อ ซึง่ มีค่าอานาจจาแนก
ตัง้ แต่ 3.38 ถึง 8.57
3) กำรควำมเชื่ อมันของแบบวั
่
ดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
การประมาณค่าความเชือ่ มัน่ (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha coefficient) ของครอ
์
นบาค (Cronbach) มีค่าความเชือ่ มันมี
่ ค่าตัง้ แต่ 0.82 ถึง 0.90
1.3 เกณฑ์ปกติ (Norms)
พบว่าเกณฑ์ปกติของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ทัง้ 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 เห็นความสาคัญและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 24 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 20 ถึง 78
ด้านที่ 2 ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 26 ถึง 47 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 26 ถึง 80
ด้านที่ 3 ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 20 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 23 ถึง 78
ด้านที่ 4 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 23 ถึง 44 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่
24 ถึง 75
ด้านที่ 5 ความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ มีคะแนนดิบตัง้ แต่ 25 ถึง 45 คะแนน T ปกติ ตัง้ แต่ 25 ถึง 78
2. กำรอภิ ปรำยผล
2.1 แบบวัดเจตคติ ต่อวิ ทยำศำสตร์
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ทส่ี ร้างขึน้ ซึ่งแบ่งออกเป็ นด้านคุณลักษณะ ได้ 5 ด้าน ดังนี้ เห็นความสาคัญและประโยชน์
ของวิทยาศาสตร์ ความสนใจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ความสามารถในด้านความมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านหรือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และความนิยมชมชอบในวิทยาศาสตร์ ด้านละ 10 ข้อ รวม 50 ข้อ ซึง่ การสร้างเป็ นไปซึง่
สอดคล้องกับการสร้างมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร์ทมีขนั ้ ตอนการสร้าง ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี นพภาภาคย์ (2543 : 89 : 93)
และสอดคล้องกับภัทรจันทร์ ใจสว่าง, เดชา ศุภพิทยาภรณ์ และสิรพิ ร จันทวรรณ (2552 : 75 - 80)
2.1 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การประเมินคุณภาพขัน้ ต้นของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จานวน 5 คน ข้อคาถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 – 1.00 จานวน 80 ข้อ แล้วจึงนาไปทดสอบกับกลุ่ม
ทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อสอบเพื่อให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าข้อสอบในแบบวัด
เจตคติกล่าวคือมีดชั นีความสอดคล้องมีค่าตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป (ไพศาล วรคา. 2554 ) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี นพภาภาคย์
(2548 : 73) และสอดคล้องกับงานวิจยั ของนารีนารถ นาคหลวง
2.2 กำรหำค่ำอำนำจจำแนกรำยข้อ
แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์มคี ่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 3.38 ถึง 8.57 และอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.2 ขึน้ ไป ถือว่ามีอานาจ
จาแนกใช้ได้แต่ละข้อมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัญชลี นพภาภาคย์ (2548 : 73) และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของนารีนารถ นาคหลวง
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2.3 กำรประมำณค่ำควำมเชื่อมัน่ (Reliability)
การหาคุณภาพของแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ผูว้ จิ ยั ได้หาค่าความเชือ่ มันโดยการ
่
หาความสอดคล้องภายใน (Internal consistency) ใช้สตู รสัมประสิทธิแอลฟา
(Alpha coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีค่า
์
ความเชือ่ มันมี
่ ค่าตัง้ แต่ 0.82 ถึง 0.90 ซึ่งถือว่าเป็ นค่าความเชือ่ มันสู
่ ง สอดคล้องกับคากล่าวของ ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ
(2543 : 209) ซึง่ กล่าวไว้วา่ ค่าความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดควรมีค่ามากกว่า 0.70 จึงจะเป็ นแบบวัดทีม่ คี วามเชือ่ มันได้
่ ซึง่ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของอัญชลี นพภาภาคย์ (2548 : 73)
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ประการแรก เพือ่ สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ประการทีส่ อง เพือ่ หาคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับ
นักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และประการสุดท้าย เพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนักเรียนที่
กาลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2554 จานวน 5 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 324 คน จากจานวนโรงเรียนทัง้ หมด 5 โรงเรียน ได้มาโดยวิธกี ารสุ่ม
แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ใช้สถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่
ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการหาเกณฑ์ปกติโดยใช้คะแนนทีปกติ (Normalized T-score) และ
เปอร์เซ็นไทล์
ผลการวิจยั พบว่า
1. การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการ
สือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
และการนาเสนอเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบ
วัดความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆเป็นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบวัดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เป็นแบบอัตนัย
จานวน 2 ข้อ
2. คุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า
2.1 มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบอยู่ตงั ้ แต่ 0.80 ถึง 1.00
2.2 แบบวัดมีความยากและค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ ได้ผลดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบวัด
ความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่
0.55 – 0.73 ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.25 – 0.73
และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.82 ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์และการนาเสนอ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.39 – 0.71 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.27 – 0.80 ฉบับที่
4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีค่า
ความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73 ฉบับที่ 5 แบบวัดความคิดริเริม่
สร้างสรรค์มคี ่าความยาก คือ 0.59 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.54 – 0.58
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2.3 แบบวัดมีความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดฉบับที่ 1 – 4 โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของ
่
คะแนนแบบทดสอบอิงเกณฑ์ โดยใช้สตู รคูเดอร์ – ริชาดร์สนั (Kuder – Richardson) ฉบับที่ 5 ข้อสอบแบบอัตนัย
หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของคะแนนแบบทดสอบอิ
่
งกลุ่ม โดยใช้สตู ร ราชู ได้ค่าความ
เชือ่ มันของแบบวั
่
ดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จาแนกเป็นฉบับได้ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ด้านความสามารถในการแก้ปญั หา 0.86 ฉบับที่ 2 ด้านความสามารถในการให้เหตุผล 0.89 ฉบับที่
3 ด้านความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ 0.91 ด้าน ฉบับที่ 4
ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ 0.93 และ
ฉบับที่ 5 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 0.95
3. เกณฑ์ปกติของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทกั ษะที่ 1 ความสามารถในการ
ั
แก้ปญหามีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T30 – T70 ทักษะที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลมีชว่ งคะแนน
มาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T28 – T67 ทักษะที่ 3 ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการสือ่ ความหมายและ
การนาเสนอมีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T29 – T67 ทักษะที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T20 – T67
ทักษะที่ 5 ความสามารถในด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มชี ว่ งคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ 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 5 th 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
บทนำ
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการคิดและเป็นเครือ่ งมือสาคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมองโดย
ปรับเปลีย่ นจากการเน้นให้จดจาข้อมูลทักษะพืน้ ฐาน เป็นการพัฒนาให้ผเู้ รียนได้มคี วามเข้าใจในหลักการและ
ั
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีทกั ษะพืน้ ฐานทีเ่ พียงพอในการนาไปใช้แก้ปญหาในสถานการณ์
ใหม่ๆผูเ้ รียนจะต้อง
ได้รบั รูป้ ระสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายทีจ่ ะช่วยให้เกิดความเข้าใจจากการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น การสืบค้น การคาดเดา การตรวจสอบ และให้เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปญั หาทีม่ กี ารแลกเปลีย่ น
ความคิด ได้อธิบาย อภิปราย นอกจากจะเป็ นการพัฒนาความสามารถและกระบวนการในการแก้ปญั หาแล้ว ยังช่วย
ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาความสามารถในการแก้ปญั หา การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการสือ่ สาร การ
เชือ่ มโยงความรูท้ างคณิตศาสตร์ และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ (วรณัน ขุนศรี. 2546 : 73) คณิตศาสตร์ยงั เป็น
เครือ่ งมือสาคัญในการพัฒนาศักยภาพทางสมองของผูเ้ รียนในด้านความคิด การให้เหตุผล และการแก้ปญั หาอย่าง
เป็นระบบ (สุวร กาญจนมยูร และคณะ. 2544 : 6)
การประเมินผลทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มคี วามสาคัญเทียบเท่ากับการวัดความรูค้ วามเข้าใจใน
เนื้อหา การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ซึง่ ให้มกี ารวัดความสามารถของนักเรียนทีค่ รอบคลุม
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปญั หา การให้เหตุผล การสือ่ สาร การ
สือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาค้นคว้า
พบว่านักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 เป็นระดับชัน้ สุดท้ายของการเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ทีจ่ ะต้องมี
การประเมินผลระดับสถานศึกษาและการประเมินผลระดับชาติตามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนด
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 10) ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินจะนาไปพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนและคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไปซึง่ การวัดผลและประเมินผลด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ใน
ั บนั เครือ่ งมือยังมีน้อย
ปจจุ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นความจาเป็นทีจ่ ะพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ขึน้ ผลการวิจยั จะทาให้ได้เครือ่ งมือในการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ชนั ้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3ทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐานนอกจากนี้ผลการวัดสามารถใช้เป็นแนวทางการพัฒนาระบวนการจัดการเรียนรูข้ อง
ครูผสู้ อนและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จะได้ทราบว่าตนเองมีทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มากน้อย
เพียงใดเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจเรียนต่อชัน้ ทีส่ งู และเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของตนให้เต็มศักยภาพ
วัตถุประสงค์การวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพือ่ สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
2. เพือ่ หาคุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
3. เพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
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ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2554 ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 9 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 1,693 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ปีการศึกษา 2554 จานวน 5 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
จานวน 324 คน จากจานวนโรงเรียนทัง้ หมด 7 โรงเรียน ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage
Random Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นี้ครอบคลุมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึง่ มี
5 ทักษะ คือ
ทักษะที่ 1 ความสามารถในการแก้ปญั หา
ทักษะที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผล
ทักษะที่ 3 ความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นาเสนอ
ทักษะที่ 4ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆได้
ทักษะที่ 5 ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
2. วิธดี าเนินการวิจยั
การสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
1. กาหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
2.ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
3. เขียนนิยามและกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้ ผูว้ จิ ยั รวบรวมแนวคิดเกีย่ วกับทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ทีไ่ ด้จากการศึกษาเอกสารการแลกเปลีย่ นทัศนะกับผูร้ นู้ ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์คดั เลือกมาแล้ว
นาเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพือ่ ตรวจสอบความเหมาะสมในการนิยาม และกาหนดพฤติกรรมบ่งชี้
4. กาหนดแผนผังการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้นิยาม และพฤติกรรมบ่งชีท้ กั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มาเป็นแนวทางกาหนด
ขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ของการพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5. สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับ
ร่าง นาแบบวัดฉบับร่างทีส่ ร้างขึน้ เสนอต่อกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ทาการปรับตามข้อเสนอแนะ
6. ตรวจสอบความตรงของแบบวัด โดยเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 คน เพือ่ ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหาของแบทดสอบ โดยข้อสอบทีผ่ ่านเกณฑ์และสามารถนาไปใช้วดั ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
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ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ ต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้ แต่ 0.60 ขึน้ ไป ผลการพิจารณาพบว่าค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์มคี ่าตัง้ แต่ 0.80 – 1.00
7. นาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไป
ทดลองใช้ครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพือ่ วิเคราะห์คุณภาพของ
ข้อสอบด้านค่าความยากและอานาจจาแนกแบบอิงกลุ่ม
8. นาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไป
ทดลองใช้ครัง้ ที่ 2 กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพือ่ วิเคราะห์ค่าความ
เชือ่ มันของแบบวั
่
ด
9.
สร้างเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ซึง่ ถ้าผูส้ อบตอบข้อสอบถูกจะได้คะแนนข้อละ 1
คะแนน และถ้าผูส้ อบตอบข้อสอบผิดจะได้คะแนน 0 คะแนนในข้อนัน้ และตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ข้อ
ละ 5 คะแนน
10. นาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเพือ่ สร้างเกณฑ์ปกติ
กำรวิ เครำะห์ผล
ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
การพัฒนาแบบวัดในครัง้ นี้ได้แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
3 ในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 5 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ เป็ นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์และการ
นาเสนอเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 4 แบบวัดความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชือ่ มโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
ฉบับที่ 5 แบบวัดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เป็นแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
ตอนที่
2
ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3
การตรวจสอบคุณภาพ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความยาก อานาจจาแนก และ
ความเชือ่ มัน่ ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด โดยจานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจานวน 2 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญทางคณิตศาสตร์จานวน 5
ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบระหว่าง 0.80 ถึง 1.00
2.การตรวจสอบความยากรายข้อและค่าอานาจจาแนกรายข้อของแบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดังนี้
ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยาก
ตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73
ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยาก
ตัง้ แต่ 0.25 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.82
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ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.39 – 0.71 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.27 – 0.80
ฉบับที่ 4 แบบวัดความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73
ฉบับที่ 5 แบบวัดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มคี ่าความยาก คือ 0.59 และมีค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 0.54 – 0.58
3. การตรวจสอบความเชือ่ มันของแบบวั
่
ด
ตารางที่ 1 ความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
ทักษะกระบวนการ
ฉบับที่ 1 ด้านความสามารถในการแก้ปญั หา
ฉบับที่ 2 ด้านความสามารถในการให้เหตุผล
ฉบับที่ 3 ด้านความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทาง
คณิตศาสตร์ และการนาเสนอ
ฉบับที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ
เชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ
ฉบับที่ 5 ด้านความคิดสร้างสรรค์

ความเชือ่ มัน่
0.86
0.89
0.91
0.93
0.95

จากตารางที่ 1 แบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ฉบับที่ 1
ด้านความสามารถในการแก้ปญั หามีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.86 ฉบับที่ 2 ด้านความสามารถในการให้เหตุผลมี
ค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.89 ฉบับที่ 3 ด้านความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และ
การนาเสนอมีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.91 ด้าน ฉบับที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ ทาง
คณิตศาสตร์และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีค่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.93 และฉบับที่ 5 ด้านความคิด
สร้างสรรค์มคี ่าความเชือ่ มันเท่
่ ากับ 0.95
ตอนที่ 3 ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้สร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ในรูปคะแนนมาตรฐานทีปกติ (Normalized TScores) โดยนาผลคะแนนจากแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ทีได้
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 324 คน มาสร้างเป็นเกณฑ์ปกติ ซึง่ เป็นเกณฑ์ทอ้ งถิน่ (Local Norms) โดยนาคะแนนดิบ
ทีไ่ ด้ไปคานวณหาตาแหน่งเปอร์เซนต์ไทล์ (Percentile Rank) แล้วเปรียบเทียบหาคะแนนที–ปกติ (Normalized T–
Score) ในการหาคะแนนที–ปกติ เกณฑ์ปกติของแบบวัดทักษะกระบวนการปรากฏได้ผลดังตารางที่
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ปกติของ ของแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทงั ้ 5 ฉบับ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
คะแนนดิบ
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

ฉบับที่ 1
คะแนน T ปกติ
70
63
58
54
51
44
28
34
30

ฉบับที่ 2
คะแนน T ปกติ
67
61
57
53
47
40
23
28

ฉบับที่ 3
คะแนน T ปกติ
67
61
57
53
49
44
39
35
29

ฉบับที่ 4
คะแนน T ปกติ
67
60
56
50
44
39
37
34
28
20

ฉบับที่ 5
คะแนน T ปกติ
59
49
42
34
30
27
23

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นเกณฑ์ปกติของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทกั ษะที่ 1 ความสามารถ
ในการแก้ปญั หามีช่วงคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T30 – T70 ทักษะที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลมีช่วง
คะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T28 – T67 ทักษะที่ 3 ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการสือ่
ความหมายและการนาเสนอมีชว่ งคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T29 – T67 ทักษะที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยง
ความรูต้ ่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีช่วงคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T20
– T67 ทักษะที่ 5 ความสามารถในด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มชี ว่ งคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T23 – T59
จากคะแนนทีปกติสามารถประเมินได้ดงั นี้ คะแนนมาตรฐานทีปกติทต่ี ่ากว่า 35 แปลว่า ความสามารถอยู่
ในระดับอ่อน คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ 35-44 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับยังไม่พอใช้ คะแนนมาตรฐาน
ทีปกติตงั ้ แต่ 45-54 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้ คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ 55-64 แปลว่า
ความสามารถอยู่ในระดับดี คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ 65 ขึน้ ไป แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก
สรุปผล
1. สรุปผลการวิจยั
1.1 การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้แบบวัดทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 5 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทาง
คณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการ
สือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10
ข้อ ฉบับที่ 4 แบบวัดความสามารถในการในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบวัด
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์เป็นแบบอัตนัย จานวน 2 ข้อ
1.2 การตรวจสอบคุณภาพแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
พบว่า
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1) แบบวัดทักษะกระบวนการทัง้ 5 ฉบับ มีความตรงเชิงเนื้อหา ซึง่ ตรวจสอบโดยวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง จากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบอยู่ตงั ้ แต่ .80 ถึง
1.00
2) แบบวัดมีความยากในเกณฑ์ใช้ได้ ซึง่ ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ความยากและค่า
อานาจจาแนกเป็นรายข้อ ได้ผลดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีค่าความ
ยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73 ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.25 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.82 ฉบับที่ 3
แบบวัดความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์
มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.39 – 0.71 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.27 – 0.80 ฉบับที่ 4 แบบวัด
ความสามารถในการในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆ มีค่า
ความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73 ฉบับที่ 5 แบบวัดความคิดริเริม่
สร้างสรรค์มคี ่าความยาก คือ 0.59 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.54 – 0.58
3) แบบวัดมีความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดฉบับที่ 1 – 4 โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของ
่
คะแนนแบบทดสอบอิงกลุ่ม โดยใช้สตู รคูเดอร์ – ริชาดร์สนั (Kuder – Richardson) ฉบับที่ 5 ข้อสอบแบบอัตนัย
หาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของคะแนนแบบทดสอบอิ
่
งเกณฑ์ โดยใช้สตู ร ราชู ได้ค่าความ
เชือ่ มันของแบบวั
่
ดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จาแนกเป็นฉบับได้ ดังนี้
ฉบับที่ 1 ด้านความสามารถในการแก้ปญั หา 0.86 ฉบับที่ 2 ด้านความสามารถในการให้เหตุผล 0.89 ฉบับที่
3 ด้านความสามารถในการสื่อสาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ 0.91 ด้าน ฉบับที่ 4
ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ 0.93 และ
ฉบับที่ 5 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 0.95
1.3 เกณฑ์ปกติของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทกั ษะที่ 1 ความสามารถในการ
ั
แก้ปญหามีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T30 – T70 ทักษะที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลมีชว่ งคะแนน
มาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T28 – T67 ทักษะที่ 3 ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการสือ่ ความหมายและ
การนาเสนอมีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T29 – T67 ทักษะที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีช่วงคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T20 – T67
ทักษะที่ 5 ความสามารถในด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มชี ว่ งคะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T23 – T59
2. อภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สาหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการวิจยั มีประเด็นที่
สาคัญทีน่ ามาอภิปรายดังนี้
2.1 ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ใน
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ผลการสร้างได้แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ จานวน 5 ฉบับ การพัฒนาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พบว่าในการสร้างแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้วางแผนการสร้างเครือ่ งมือ โดยการกาหนดวัตถุประสงค์
พฤติกรรมบ่งชีท้ ช่ี ดั เจนและรัดกุม สร้างตารางวิเคราะห์ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละทักษะ พฤติกรรมที่
บ่งชี้ สร้างข้อสอบให้ตรงกับพฤติกรรม การกาหนดจานวนข้อสอบของแบบวัด จะต้องกาหนดในภาพรวมที่
เหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และระดับชัน้ ของนักเรียนทีศ่ กึ ษา ซึง่ สอดคล้องกับนัฐพร ตื้อจันตา (2551 : 75 – 76)
2.2 คุณภาพของแบบวัดทักษะกระบวนการ
1) ความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด โดยจานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านวัดผลการศึกษาจานวน 2 ท่าน และผูเ้ ชีย่ วชาญทางคณิตศาสตร์จานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
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ความสอดคล้องของข้อสอบระหว่าง .80 ถึง 1.00 ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาข้อสอบเพือ่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาผูเ้ ชีย่ วชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าข้อสอบในแบบวัดมีความสอดคล้องกับนิยามพฤติกรรมบ่งชีข้ อง
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กล่าวคือมีดชั นีความสอดคล้องมีค่าตัง้ แต่
0.50 ขึน้ ไป (ไพศาล วรคา. 2554 : ) ซึง่ สอดคล้องกับกับนัฐพร ตื้อจันตา (2551 : 126 – 127) ทีส่ ร้างแบบวัด
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 1 ฉบับ สอดคล้องกับจริยาวิดี ชู
วงศ์ศริ กิ ุล (2549 : 77) ได้พฒ
ั นาแบบวัดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3
จานวน 1 ฉบับ ซึง่ ตรวจสอบโดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องจากความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ค่า
ดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบมีค่าตัง้ แต่ 0.80 – 1.00
2) ในการตรวจสอบความยากและอานาจจาแนก จากข้อสอบทีค่ ดั เลือกไว้ พบว่า ฉบับที่
1 แบบวัดความสามารถในการแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73 ฉบับที่ 2 แบบวัดความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ มีค่าความยากตัง้ แต่
0.25 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.82 ฉบับที่ 3 แบบวัดความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.39 – 0.71 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.27
– 0.80 ฉบับที่ 4 แบบวัดความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั
ศาสตร์อน่ื ๆ มีค่าความยากตัง้ แต่ 0.34 – 0.73 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.55 – 0.73 ฉบับที่ 5 แบบวัด
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มคี ่าความยาก คือ 0.59 และมีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.54 – 0.58 ซึง่ ค่าความยากของ
แบบวัดทัง้ 5 ฉบับ มีค่าตัง้ แต่ 0.25 – 0.73 ซึง่ มีค่าความยากอยู่ในช่วง 0.20 – 0.80 จึงถือว่ามีคุณภาพ และค่า
อานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.26 – 0.80 ซึง่ มีค่าตัง้ แต่ 0.20 – 1.00 จึงถือว่ามีคุณภาพ สามารถสรุปได้ว่าแบบวัดทักษะ
กระบวนการแต่ละฉบับนัน้ มีค่าความยากง่ายแตกต่างกันและค่าอานาจจาแนกใช้ได้จนถึงสามารถจาแนกได้ดซี ง่ึ
สอดคล้องกับซึง่ สอดคล้องกับกับนัฐพร ตื้อจันตา (2551 : 126 – 127) ทีส่ ร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 จานวน 1 ฉบับ ปรากฏว่า ทักษะที่ 1 มีค่าความเทีย่ งตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ตัง้ แต่ .67 ถึง 1.00 ทักษะที่ 2 มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตัง้ แต่ 0.60 ถึง 1.00 ทักษะที่ 3 มี
ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตัง้ แต่ 0.60 ถึง 1.00 ทักษะที่ 4 มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ตัง้ แต่ 0.60
ถึง 1.00 และทักษะที่ 5 มีค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00
3) การตรวจสอบความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดฉบับที่ 1 – 4 โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มัน่
ของคะแนนแบบทดสอบอิงกลุ่ม โดยใช้สตู รคูเดอร์ – ริชาดร์สนั (Kuder – Richardson) ฉบับที่ 5 ข้อสอบแบบ
อัตนัยหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยวิธปี ระมาณค่าความเชือ่ มันของคะแนนแบบทดสอบอิ
่
งกลุ่ม โดยใช้สตู ร ราชู ได้ค่า
ความเชือ่ มันของแบบวั
่
ดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จาแนกเป็นฉบับได้
ดังนี้ ฉบับที่ 1 ด้านความสามารถในการแก้ปญั หา 0.86 ฉบับที่ 2 ด้านความสามารถในการให้เหตุผล 0.89
ฉบับที่ 3 ด้านความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ 0.91 ด้าน
ฉบับที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ
0.93 และฉบับที่ 5 ด้านความคิดสร้างสรรค์ 0.95 ซึง่ แบบวัดทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าความเทีย่ งของแบบวัดเหมาะสม
ตามเกณฑ์แบบทดสอบทีม่ คี ุณภาพ กล่าวคือ ค่าความเทีย่ งทีม่ คี ่าใกล้ 1.00 แสดงว่าคะแนนผลการสอบแต่ละข้อ
หรือแต่ละตอนภายในฉบับให้ผลสอบสอดคล้องกันมาก ถือว่ามีความเทีย่ งสูง (ไพศาล วรคา. 2554 : 116)
สอดคล้องกับจริยาวิดี ชูวงศ์ศริ กิ ุล (2549 : 81) ผลการตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดมีค่าความเชือ่ มันในแต่
่
ละ
ด้านดังนี้ ด้านความสามารถในการแก้ปญั หาเท่ากับ 0.99 ด้านความสามารถในการให้เหตุผลมีค่าเท่ากับ 0.98
ด้านความสามารถในการสือ่ สาร การสือ่ ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนาเสนอ เท่ากับ 0.99 ด้าน
ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่างๆ ทางคณิตศาสตร์และเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อน่ื ๆ เท่ากับ 0.99
และด้านความคิดริเริมสร้างสรรค์ เท่ากับ 0.99 และค่าความเชือ่ มันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ 0.97
2.3 เกณฑ์ปกติของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทกั ษะที่ 1 ความสามารถในการ
ั
แก้ปญหามี
ช่วงคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T30 – T70 ทักษะที่ 2 ความสามารถในการให้เหตุผลมีชว่ งคะแนน
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มาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T28 – T67 ทักษะที่ 3 ความสามารถในการสือ่ สาร ความสามารถในการสือ่ ความหมายและ
การนาเสนอมีช่วงคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T29 – T67 ทักษะที่ 4 ความสามารถในการเชือ่ มโยงความรูต้ ่าง ๆ
ทางคณิตศาสตร์และการเชือ่ มโยงคณิตศาสตร์กบั ศาสตร์อ่นื ๆ มีช่วงคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T20 – T67 ทักษะ
ที่ 5 ความสามารถในด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์มชี ว่ งคะแนนมาตรฐานปกติตงั ้ แต่ T23 – T59 ซึง่ เป็นไปตาม
เกณฑ์การประเมินผลคะแนนมาตรฐานทีปกติของชวาล แพรัตนกุล (2520 : 53) ทีก่ าหนดไว้ว่า คะแนนมาตรฐานที
ปกติทต่ี ่ากว่า T35 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับอ่อน คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T35-T44 แปลว่า
ความสามารถอยู่ในระดับยังไม่พอใช้ คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T45-T54 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับพอใช้
คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T55-T64 แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับดี คะแนนมาตรฐานทีปกติตงั ้ แต่ T65 ขึน้ ไป
แปลว่า ความสามารถอยู่ในระดับดีมาก ถ้าคะแนนมาตรฐานทีปกติมคี ่าเท่ากับ T50 แปลว่า ความสามารถอยู่ใน
ระดับปานกลาง
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 2) เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 3) เพื่อศึกษา
ข้อบกพร่อง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
การทาวิจยั ครัง้ นี้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 5 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 333 คน
ซึง่ ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ใช้สถิตพิ น้ื ฐาน
ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า
1. ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อการสารวจจุดบกพร่อง ซึง่ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย หาโดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูป้ ระเมินด้วยแบบประเมินความสอดคล้องตามวิธขี อง โรวิเนลลี และ แฮมเบิลตัน ซึง่ ผลการประเมิน ปรากฏว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คนให้คะแนนข้อสอบ ทัง้ 4 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทัง้ 60 ข้อ
ดังนัน้ ข้อสอบ ทีส่ ร้างขึน้ จึงสามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหา และครอบคลุมจุดประสงค์ของเนื้อหาในหลักสูตรได้จริง
2. วิเคราะห์จดุ บกพร่องทีน่ กั เรียนตอบผิดในแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ สีฉ่ บับ ผลปรากฏว่า
1) แบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.40 ถึง 0.77 อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.29 ถึง
0.71 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.41 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 7.23 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5
คะแนน
2) แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 15 ข้อ ความยากมีค่าตัง้ แต่ 0.41 ถึง 0.67อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.49 ถึง
0.76 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.82 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.00 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.34 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5
คะแนน
3) แบบทดสอบฉบับที่ 3 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.49 ถึง 0.76 อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.31
ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.84 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.84 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.34 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5
คะแนน
4) แบบทดสอบฉบับที่ 4 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.32 ถึง 0.73อานาจจาแนกมีคา่ ตัง้ แต่ 0.34 ถึง
0.81 ค่าความเชื่อมันเถท่
่ ากับ 0.87 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.07 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 6.01 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.
คะแนน
3. ผลการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ ที่ 3 ทัง้ 4 ฉบับ เป็ นดังนี้
1) แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรื่องวงกลม นักเรียนมีขอ้ บกพร่อง คือ ไม่เข้าใจรูปแบบทัวไปของสมการ
่
วงกลมสับสนเครื่องหมายและคานวณผิดพลาด
2) แบบทดสอบฉบับที่ 2 เรื่องพาราโบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของพาราโบลาและ
่
สับสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลางและค่า c
3) แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรื่องวงรี คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของวงรี
่
ไม่ทราบแกนเอกหรือ
แกนโททาให้สลับค่า a และ b และสับสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลาง
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4) แบบทดสอบฉบับที่ 4 เรื่องไฮเพอร์โบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของไฮเพอร์
่
โบลา
กราฟขนานแกนใดทาให้สลับค่า a และ b และสับสนสูตรในการหาค่า 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. บทนำ
ภูมิหลัง
คณิตศาสตร์มบี ทบาทสาคัญยิง่ ต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทาให้มนุษย์มคี วามคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มี
แบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญั หาหรือสถานการณ์ได้อย่างถีถ่ ว้ นรอบคอบช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปญั หาและ
นาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคณิตศาสตร์เป็ นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์อ่นื ๆ คณิตศาสตร์จงึ มีประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดขี น้ึ และสามารถอยู่รว่ มกับผูอ้ ่นื ได้
อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) ซึง่ จะเห็นได้จากการนาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวติ ประจาวัน ใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพต่าง ๆ และยังเป็ นเครือ่ งมือพืน้ ฐานในการเรียนรูว้ ชิ าอื่นๆคณิตศาสตร์เป็ นศาสตร์ทช่ี ว่ ยพัฒนาผูเ้ รียนให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถในการคิดคานวณ เพราะโดยธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ชว่ ยเสริมสร้างเยาวชนให้เป็ นผูร้ จู้ กั คิด
วิเคราะห์ ช่างสังเกต มีความคิดเป็ นลาดับขัน้ ตอน มีระเบียบวินยั มีเหตุ มีผล สามารถคิดคานวณและกะประมาณได้อย่าง
สมเหตุสมผล นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยงั เป็ นศาสตร์ทช่ี ว่ ยพัฒนาผูเ้ รียนให้มศี กั ยภาพทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Power)
กล่าวคือ เป็ นผูท้ ม่ี คี วามสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความสามารถในการแก้ปญั หา มีความสามารถในการ
อุปนัยและนิรนัยสถานการณ์หรือปญั หาต่าง ๆ มีความสามารถในการคาดเดา มีความสามารถในการเชื่อมโยงและมี
ความสามารถในการให้เหตุผล ตลอดจนมีวสิ ยั ทัศน์และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ (ปานทอง กุลนาถศิร.ิ 2544 : 22) และ
คณิตศาสตร์ยงั ช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็ นคนทีส่ มบูรณ์ เป็ นพลเมืองดี เพราะคณิตศาสตร์ชว่ ยเสริมสร้างความมีเหตุผล
ความเป็ นคนช่างคิด ช่างริเริม่ สร้างสรรค์มรี ะบบระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการทางาน มีความสามารถในการตัดสินใจ
(สิรพิ ร ทิพย์คง. 2545 : 1)
ภาคตัดกรวย (Conic Sections) เป็ นเนื้อหาส่วนหนึ่งในเรขาคณิตวิเคราะห์ ซึง่ กล่าวถึงลักษณะและสมการของส่วน
โค้งอันเกิดจากการตัดกรวยกลมตรงด้วยระนาบในลักษณะต่าง ๆ กันซึง่ ทาให้ได้สว่ นโค้ง 4 ลักษณะ คือ วงกลม (Circle)
พาราโบลา (Parabola) วงรี (Ellipse) และไฮเพอร์โบลา (Hyperbola) ซึง่ เป็ นเนื้อหาพืน้ ฐานสาหรับการเรียนวิชาแคลคูลสั และ
เรขาคณิตวิเคราะห์ 1 แต่ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผูส้ อนจะเกิดปญั หาในการสอนวิชาคณิตศาสตร์เป็ นอย่างมาก
จากกรณีศกึ ษา ความคิดเห็นเกีย่ วกับปญั หาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของครูคณิตศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีเ่ ข้า
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รับการอบรมโครงงานคณิตศาสตร์ (สมวงษ์ แปลงประสพโชค และคณะ. 2551 : เว็บไซต์) พบว่า เกิดจากนักเรียนมีพน้ื ฐาน
คณิตศาสตร์ไม่ดี ไม่สามารถประยุกต์ความรูไ้ ปใช้แก้ปญั หาได้ ไม่ชอบคิดคานวณและไม่ชอบทาแบบฝึกหัด สับสนจาสูตรไม่ได้
ไม่สนใจเรียน และจากประสบการการเรียนการสอนตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมานัน้ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 สาระที่ 3 เรขาคณิต
โดยเฉพาะเรื่องภาคตัดกรวยเป็ นปญั หาต่อการเรียนการสอนมาก เนื่องจากนักเรียนมีความรูพ้ น้ื ฐานในเรื่องการกาลังสอง
สมบูรณ์ของพหุนาม การเลื่อนแกนและการย้ายแกนของวงกลม พาราโบลา วงรี และไฮเพอร์โบลาทีม่ กี ารเลื่อนแกนไปทีจ่ ดุ
(h,k) ซึง่ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงจุดทีเ่ ป็ นส่วนประกอบต่างๆ ซึง่ เป็ นเรื่องทีน่ กั เรียนไม่ค่อยถนัดเท่าทีค่ วร
จากความสาคัญและปญั หาดังกล่าวหน้าทีข่ องครูผสู้ อนต้องจัดการเรียนการสอนมีการแก้ไขข้อบกพร่องของผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
ต้องมีเครื่องมือทีส่ ามารถค้นหาสาเหตุขอ้ บกพร่องหรือจุดอ่อนในการเรียน เครื่องมือทีน่ บั ว่าสาคัญ และมีประโยชน์ในการค้นหา
สาเหตุขอ้ บกพร่องตลอดจนปญั หาของผูเ้ รียน แต่ละคน คือ แบบทดสอบวินิจฉัย (Diagnostic Test) ทัง้ นี้เพราะแบบทดสอบ
วินิจฉัยสามารถวิเคราะห์ขอ้ บกพร่องของนักเรียน ตลอดจนปญั หาของนักเรียนได้มากกว่าแบบทดสอบอื่น พร้อมทัง้ ช่วยให้นกั
เรียนรูถ้ งึ จุดบกพร่องของตน ทาให้สามารถปรับปรุงการเรียนได้ตรงจุด (ทองห่อ วิภาวิน. 2521 : 50 – 52) และเป็ นการช่วยให้
ครูได้ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึง่ ลินสควิสท์ (Linquist. 1966 : 37) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวินิจฉัยว่าสามารถวิเคราะห์
ข้อบกพร่องของนักเรียนได้มากกว่าแบบทดสอบอื่นช่วยให้ครูรอู้ งค์ประกอบทีส่ าคัญ กระบวนการทีจ่ าเป็ นตลอดจนอุปสรรคใน
การเรียนการสอน ประหยัดเวลา แรงงานครู ทาให้ครูมเี วลาเอาใจใส่เด็กแต่ละคนได้มากยิง่ ขึน้ พร้อมช่วยให้นกั เรียนได้รู้
ข้อบกพร่องของตน จึงสามารถปรับปรุงการเรียนได้ตรงจุด แบบทดสอบวินิจฉัย จึงเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างยิง่
ดังนัน้ การทดสอบแบบวินิจฉัย จึงเป็ นกระบวนการทีส่ าคัญ และควรทาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนเพื่อให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนรูส้ ูงขึน้ จึงเป็ นภาระหน้าทีข่ องครูผสู้ อนและผูบ้ ริหารการศึกษาจะต้องช่วยกัน
แสวงหาแนวทางในการพัฒนายกระดับคุณภาพการเรียนการสอน(สงัด อุทรานันท์. 2532 : 4) เพื่อเป็ นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะแก้ไข
ให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้ คือ การใช้แบบทดสอบแบบวินิจฉัย ซึง่ การวัดผลเพื่อวินิจฉัยนี้เป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่
ในการเรียนการสอนเพราะจะช่วยผูเ้ รียนเจริญงอกงามบรรลุตามจุดหมายทีว่ างเอาไว้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 8)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเพื่อหาข้อบกพร่องในการเรียน เรื่องภาคตัดกรวย ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 นอกจากทาให้ได้แบบทดสอบวินิจฉัยทีม่ คี ุณภาพทีส่ ามารถวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนได้แล้ว ยัง
สามารถส่งผลให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
2. เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
3. เพื่อศึกษาข้อบกพร่อง เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ปี การศึกษา 2554 ของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 2 จานวน 9 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 1,976
คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นนักเรียนทีก่ าลังเรียนอยู่ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ปี การศึกษา
2554 จานวน 5 โรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จานวน 333 คน จากจานวนโรงเรียน
ทัง้ หมด 5 โรงเรียน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi-Stage Random Sampling)
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
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2. วิธดี าเนินการวิจยั
1. วิธดี าเนินการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
1. กาหนดจุดมุง่ หมายในการสร้างแบบทดสอบ
2. ศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง คู่มอื และแบบเรียน ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาทฤษฎี งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง หลักสูตร
คู่มอื และหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2 กลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อหาขอบเขตของเนื้อหาใน
การสร้างแบบทดสอบ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกเรื่อง ภาคตัดกรวย มาเป็ นเนื้อหาในการสร้างแบบทดสอบ
3. วิเคราะห์เนื้อหาจุดมุง่ หมายของหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์และจุดประสงค์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัด
กรวย สร้างเป็ นตารางวิเคราะห์เนื้อหา สาระสาคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญดังกล่าวพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรูท้ ก่ี าหนดมาในนัน้ สอดคล้องกับเนื้อหาทีก่ าหนดให้หรือไม่
4. สร้างแบบทดสอบเพื่อหาจุดบกพร่องทางการเรียนโดยเป็ นข้อสอบแบบอัตนัยโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรูเ้ ป็ น
หลัก ซึง่ ประกอบด้วยแบบทดสอบย่อย 4 ฉบับ รวมทัง้ หมด 100 ข้อ
5. นาแบบสอบเพื่อสารวจทีส่ ร้างขึน้ พร้อมด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญชุดเดียวกับทีท่ าการพิจารณา
จุดประสงค์การเรียนรู้ ทาการพิจารณาว่าจุดประสงค์การเรียนรูน้ นั ้ สอดคล้องกับข้อสอบทีส่ ร้างขึน้ หรือไม่ ก่อนนาไปทดสอบ
6. นาแบบทดสอบเพื่อสารวจจุดบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทไ่ี ด้ไปทดสอบกับนักเรียน จานวน 50 คน
แล้วนาคาตอบทีน่ กั เรียนตอบผิดไปสร้างเป็ นตัวลวง
7. สร้างแบบทดสอบวินิจฉัย สร้างขึน้ โดยยึดเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็ นหลัก
8. นาแบบทดสอบวินิจฉัย ไปทาการทดสอบครัง้ ที่ 1 กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 100 คน เพื่อหาคุณภาพด้าน
ค่าความยากและอานาจาแนก
9. วิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อปรับปรุง
10. นาแบบทดสอบวินิจฉัยทีว่ เิ คราะห์ และปรับปรุง แล้วไปทาการทดสอบครัง้ ที่ 2กับนักเรียนกลุม่ ตัวอย่าง จานวน
100 คน
11. หาคุณภาพของแบบทดสอบจากการทดสอบครัง้ ที่ 2 เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
12. จัดทาคู่มอื ดาเนินการสอบและจัดพิมพ์รปู เล่ม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอนดังนี้
1. ติดต่อโรงเรียนทีจ่ ะใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อกาหนดวันเวลาในการสอบ
2. เตรียมข้อสอบให้เพียงพอกับนักเรียนทีจ่ ะสอบในแต่ละครัง้ และวางแผนการสอบไว้ลว่ งหน้า เช่นจัดกรรมการคุม
สอบ ชีแ้ จงขัน้ ตอนในการสอบและวิธดี าเนินการสอบต่อกรรมการคุมสอบ
3. อธิบายให้นกั เรียนกลุ่มตัวอย่างเข้าใจจุดประสงค์และคุณประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาแบบทดสอบ
4. นาแบบทดสอบไปทาการทดสอบกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
5. หาคุณภาพของแบบทดสอบ และวิเคราะห์จดุ บกพร่อง
5.1 หาค่าความยากของข้อสอบเป็ นรายข้อ
5.2 หาค่าอานาจจาแนกของข้อสอบเป็นรายข้อ
5.3 หาค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
5.4 วิเคราะห์หาจุดบกพร่องในแต่ละข้อทีน่ กั เรียนตอบผิด หาร้อยละของนักเรียน
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. หาค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ
2. สารวจหาจุดบกพร่องของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ
3. หาค่าสถิตพิ น้ื ฐานของคะแนนจากแบบทดสอบและค่าคุณภาพของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ
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กำรวิ เครำะห์ผล
แบบทดสอบวินิจฉัย เรื่อง ภาคตัดกรวย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4
1) ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยเป็ นแบบปรนัยชนิดเติมคาตอบ จานวน 4 ฉบับ ดังนี้
1. แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรื่อง วงกลม จานวน 15 ข้อ
2. แบบทดสอบฉบับที่ 2 เรื่อง พาราโบลา จานวน 15 ข้อ
3. แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรื่อง วงรี จานวน 15 ข้อ
4. แบบทดสอบฉบับที่ 4 เรื่อง ไฮเพอร์โบลา จานวน 15 ข้อ
2) ค่าความเทีย่ งตรงของแบบทดสอบวินิจฉัย
ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ ผูว้ จิ ยั หาค่าความเทีย่ งตรงตามเนื้อหาของ
แบบทดสอบวินิจฉัย โดยนาเนื้อหาจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและข้อสอบ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทางด้านคณิตศาสตร์เป็ น ผูพ้ จิ ารณา
จานวน 5 ท่าน ปรากฏว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญเห็นด้วยทุกข้อ ทาให้ขอ้ สอบทุกข้อได้คา่ เฉลีย่ 1.00
3) ค่าความยากและอานาจจาแนก
1. ค่าความยากและอานาจจาแนกของแบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าความยาก ค่าอานาจจาแนก และผลการคัดเลือกแบบทดสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3
ฉบับที่ 4
ข้อที่
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. ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวิ
่
นิจฉัย
ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวิ
่
นิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ
แบบทดสอบวินิจฉัย
ฉบับที่ 1 เรื่องวงกลม
ฉบับที่ 2 เรื่องพาราโบลา
ฉบับที่ 3 เรื่องวงรี
ฉบับที่ 4 เรื่องไฮเพอร์โบลา

ค่าความเชื่อมัน่
0.82
0.84
0.83
0.87
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4. สาเหตุของความบกพร่อง จานวนและเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทีเ่ ลือกคาตอบในแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 พบว่าสาเหตุของความบกพร่อง ไม่เข้าใจรูปแบบทัวไปของสมการวงกลมสั
่
บสนเครื่องหมายและคานวณ
ผิดพลาด ฉบับที่ 2 จะพบว่าสาเหตุของความบกพร่องคือนักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของพาราโบลาและสั
่
บสนเครื่องหมาย
ของจุดศูนย์กลางและค่า c ฉบับที่ 3 จะพบว่าสาเหตุของความบกพร่องคือนักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของวงรี
่
ไม่ทราบ
แกนเอกหรือแกนโททาให้สลับค่า a และ b และสับสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลาง ฉบับที่ 4 จะพบว่าสาเหตุของความ
บกพร่องคือนักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของไฮเพอร์
่
โบลากราฟขนานแกนใดทาให้สลับค่า a และ b และสับสนสูตรในการ
หาค่า c
สรุปผล
1. สรุปผลวิจยั
1.1 แบบทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของแบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ทีม่ าจากแบบสารวจจุดบกพร่องที่
นักเรียนตอบผิด ข้อถามจะเป็ นคาถามทีม่ าจากแบบทดสอบสารวจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการตอบของนักเรียน
แบบทดสอบทัง้ สีฉ่ บับทีส่ ร้างขึน้ โดยยึดเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 โดยแบ่งเป็ นฉบับย่อย ๆ ดังนี้
แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับที่ 1 วงกลม เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ
แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับที่ 2 พาราโบลา เป็ นแบบทดสอบ แบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ
แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับที่ 3 วงรี เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ
แบบทดสอบวินิจฉัย ฉบับที่ 4 ไฮเพอร์โบลา เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ
รวมแบบทดสอบวินิจฉัยทีส่ ร้างขึน้ ทัง้ หมด 60 ข้อ
1.2 คุณภาพของแบบทดสอบ
1.1 ค่าความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเพื่อการสารวจจุดบกพร่อง ซึง่ เป็ นแบบทดสอบแบบอัตนัย หาโดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็ นผูป้ ระเมินด้วยแบบประเมินความสอดคล้องตามวิธขี อง โรวิเนลลี และ แฮมเบิลตัน ซึง่ ผลการประเมิน ปรากฏว่า
ผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 คนให้คะแนนข้อสอบ ทัง้ 4 ฉบับ ๆ ละ 15 ข้อ รวม 60 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ทัง้ 60 ข้อ
ดังนัน้ ข้อสอบ ทีส่ ร้างขึน้ จึงสามารถวัดได้ตรงตามเนื้อหา และครอบคลุมจุดประสงค์ของเนื้อหาในหลักสูตรได้จริง
1.2 วิเคราะห์จดุ บกพร่องทีน่ กั เรียนตอบผิดในแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ สีฉ่ บับ ผลปรากฏว่า
1) แบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.40 ถึง 0.77 อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.29 ถึง
0.71 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.89 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.41
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 7.23 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5 คะแนน
2) แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 15 ข้อ ความยากมีค่าตัง้ แต่ 0.41 ถึง 0.67อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.49 ถึง
0.76 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.82 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 8.00
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.34 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5 คะแนน
3) แบบทดสอบฉบับที่ 3 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.49 ถึง 0.76 อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.31
ถึง 0.71 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.84 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.84
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.34 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.5 คะแนน
4) แบบทดสอบฉบับที่ 4 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.32 ถึง 0.73อานาจจาแนกมีคา่ ตัง้ แต่ 0.34 ถึง
0.81 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.87 คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 7.07 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 6.01 คะแนนจุดตัดเท่ากับ 7.
คะแนน
1.3 ผลการวิเคราะห์หาจุดบกพร่องของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ ที่ 3 ทัง้ 4 ฉบับ
เป็ นดังนี้
1) แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรื่องวงกลม นักเรียนมีขอ้ บกพร่อง คือ ไม่เข้าใจรูปแบบทัวไปของสมการวงกลม
่
สับสนเครื่องหมายและคานวณผิดพลาด
2) แบบทดสอบฉบับที่ 2 เรื่องพาราโบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของพาราโบลาและสั
่
บสน
เครื่องหมายของจุดศูนย์กลางและค่า c
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3) แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรื่องวงรี คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของวงรี
่
ไม่ทราบแกนเอกหรือแกนโท
ทาให้สลับค่า a และ b และสับสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลาง
4) แบบทดสอบฉบับที่ 4 เรื่องไฮเพอร์โบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของไฮเพอร์
่
โบลากราฟ
ขนานแกนใดทาให้สลับค่า a และ b และสับสนสูตรในการหาค่า c
2. อภิปรายผล
2.1 แบบทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของแบบทดสอบเป็ นแบบปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ทีม่ าจากแบบสารวจจุดบกพร่องที่
นักเรียนตอบผิด ข้อถามจะเป็ นคาถามทีม่ าจากแบบทดสอบสารวจเพื่อใช้ในการวินิจฉัยจุดบกพร่องในการตอบของนักเรียน
แบบทดสอบทัง้ สีฉ่ บับทีส่ ร้างขึน้ โดยยึดเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย ของชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ซึง่ แบบทดสอบดังกล่าวมีการสร้างตามจุดประสงค์การเรียนรูแ้ ละผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึน้ ตามลาดับขัน้ ตอนและวิธกี ารสร้าง
แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียน โดยครบถ้วนสมบูรณ์ เริม่ จากศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียด แล้วแบ่งเนื้อหานัน้ เป็ นเนื้อหา
ย่อย ๆ จากนัน้ ได้ศกึ ษาและรวบรวมสาเหตุขอ้ บกพร่อง
ทางการเรียนในแต่ละเนื้อหาย่อย สร้างแบบทดสอบ และผ่านการตรวจสอบด้านความเทีย่ งตรง ความเชื่อมัน่ และคุณภาพของ
ข้อสอบถึง 2 ครัง้ ซึง่ จากกระบวนการนี้ทาให้มนใจได้
ั่
ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยฉบับนี้จะสามารถวิเคราะห์หาข้อบกพร่องทางการ
เรียนของนักเรียนซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของญาณัจฉรา สุดแท้ (2551 : 96 - 99) สร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิตแิ ละสามมิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1
จานวน 4 ฉบับ และอุบล มีสมิ มา (2551 : 105 - 110)
2.2 คุณภาพของแบบทดสอบวินิจฉัย
1) ค่าความยากของข้อสอบในแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ
แบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.40 ถึง 0.77 แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 15 ข้อ
ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.41 ถึง 0.67 แบบทดสอบฉบับที่ 3 จานวน 15 ข้อ ความยากมีค่าตัง้ แต่ 0.49 ถึง 0.76
แบบทดสอบฉบับที่ 4 จานวน 15 ข้อ ความยากมีคา่ ตัง้ แต่ 0.32 ถึง 0.73 ซึง่ ค่าความยากดังกล่าวมีค่ ่าตัง้ แต่ 0.40 ถึง 0.77
พบว่าข้อสอบส่วนใหญ่ได้ค่าตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ทกุ ข้อ ซึง่ สอดคล้องกับสมการ ซึง่ ข้อสอบดังกล่าวเป็ นข้อสอบง่าย (ภัทราวดี
ศรีสุวรรณ. 2553 : 12, ญาณัจฉรา สุดแท้.2551 : 21, ดวงเดือน อ่อนน่วม. 2533 : 54-55, จงจิตร ปาลสินกุลกิจ. 2547 :12)
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุรพรรณ วีระสอน (2551 : 105 – 107)
2) ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบในแบบทดสอบในวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับ แบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 15 ข้อ อานาจจาแนกมี
ค่าตัง้ แต่ 0.29 - 0.87 แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 15 ข้อ อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.31 - 0.71 แบบทดสอบฉบับที่ 3 จานวน
15 ข้อ อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.42 - 0.85 และแบบทดสอบฉบับที่ 4 จานวน 15 ข้อ อานาจจาแนกมีค่าตัง้ แต่ 0.34 - 0.81
ซึง่ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบมีคา่ ตัง้ แต่ 0.20 – 1.00 สุรพรรณ วีระสอน (2551 : 103 – 107) มีค่าอานาจจาแนก 0.20 –
0.76 อุบล มีสมิ มา (2551 : 105 - 110) มีค่าอานาจจาแนก 0.20 – 0.81 ญาณัจฉรา สุดแท้ (2551 : 96 - 99) มีค่าอานาจ
จาแนกตัง้ แต่ 0.35 – 0.79 ภัทราวดี ศรีสุวรรณ (2553 : 80 - 83) มีค่าอานาจจาแนกตัง้ แต่ 0.22 – 0.81 สุรยิ าพร อดุลย์พงศ์
ไพศาล (2552 : 71 - 72)
3) ค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบวิ
่
นิจฉัยทัง้ สีฉ่ บับ
แบบทดสอบฉบับที่ 1 จานวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.82 แบบทดสอบฉบับที่ 2 จานวน 15
ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.84 แบบทดสอบฉบับที่ 3 จานวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.83 แบบทดสอบฉบับที่ 4
จานวน 15 ข้อ ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.87 ซึง่ ค่าความเชื่อมันที
่ เ่ ชื่อถือหมายถึงไม่ว่านักเรียนแต่ละคนจะทาการทดสอบกีค่ รัง้ ก็
ตาม คะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบนัน้ จะมีค่าใกล้เคียงกับคะแนนทีไ่ ด้จากการสอบครัง้ เดิมมาก (สมนึก ภัททิยธนี. 2549 : 51) ซึง่
แบบทดสอบวินิจฉัยทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มีค่าความเชื่อมันใกล้
่ เคียงกับแบบทดสอบวินจิ ฉัยทีเ่ คยมีผสู้ ร้างมา เช่น เพียงเพ็ญ นามวงศ์
(2550 : 83 – 85) มีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.76 - 0.92 สุรยิ าพร อดุลย์พงศ์ไพศาล (2552 : 71 – 72) มีค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ
0.86 และ 0.81 สุรพรรณ วีระสอน (2551 : 105 – 107) มีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.81 – 0.95 ขวัญใจ สายสุวรรณ (2554 : 118
– 120) มีค่าความเชื่อมันตั
่ ง้ แต่ 0.6729 - 0.9001 ดัง้ นัน้ ถือได้ว่าแบบทดสอบวินิจฉัยทัง้ 4 ฉบับทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ มี นันคื
่ อ
แบบทดสอบทัง้ 4 ฉบับสามารถจาแนกนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องและไม่บกพร่องได้
2.3 จุดบกพร่องของแบบทดสอบจากการสอบครัง้ ที่ 3 ทัง้ 4 ฉบับ เป็ นดังนี้ แบบทดสอบฉบับที่ 1 เรื่องวงกลม
นักเรียนมีขอ้ บกพร่อง คือ ไม่เข้าใจรูปแบบทัวไปของสมการวงกลมสั
่
บสนเครื่องหมายและคานวณผิดพลาด แบบทดสอบ
ฉบับที่ 2 เรื่องพาราโบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของพาราโบลาและสั
่
บสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลางและค่า
c แบบทดสอบฉบับที่ 3 เรื่องวงรี คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการทัวไปของวงรี
่
ไม่ทราบแกนเอกหรือแกนโททาให้สลับค่า a
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และ b และสับสนเครื่องหมายของจุดศูนย์กลาง แบบทดสอบฉบับที่ 4 เรื่องไฮเพอร์โบลา คือ นักเรียนไม่เข้าใจรูปสมการ
ทัวไปของไฮเพอร์
่
โบลากราฟขนานแกนใดทาให้สลับค่า a และ b และสับสนสูตรในการหาค่า c ซึงการทราบจุดบกพร่องของ
นักเรียนเป็ นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนสอดคล้องกับบลูม (Bloom. 1971 : 91 -101) ได้กล่าวถึงหน้าทีแ่ ละประโยชน์ของ
แบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนสรุปไว้ดงั นี้ ใช้วดั พืน้ ฐานความรูก้ ่อนเข้าเรียน .ใช้วดั ระดับความรู้ ใช้แยกนักเรียนเป็ นกลุ่มเป็ น
พวกเพื่อหาทางใช้วธิ สี อนทีเ่ หมาะสม และใช้คน้ หาสาเหตุของความผิดทีเ่ กิดขึน้ ซ้าซาก และสอดคล้องกับญาณัจฉรา สุดแท้
(2551 : 35) กล่าวว่าแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญและมีคณ
ุ ค่ามาก สาหรับการประเมินผลการเรียนใน
ปจั จุบนั เพราะให้ประโยชน์ทงั ้ ครูและนักเรียน ประโยชน์สาหรับครู คือ ช่วยปรับปรุงการสอนของครู ช่วยให้ครูเตรียมบทเรียน
ได้ตรงตามความต้องการของผูเ้ รียน ประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการวินิจฉัย ประโยชน์สาหรับนักเรียนคือผลการสอบ
จากแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนจะทาให้ผเู้ รียนได้ประเมินตนเองได้เป็ นเครื่องช่วยตัดสินว่าผูเ้ รียนมีความเข้าใจเนื้อหาหรือมี
ทักษะในเรื่องนัน้ หรือไม่ เป็ นแรงจูงใจในการเรียน ให้นกั เรียนเตรียมพร้อมในการเรียนอยู่เสมอ
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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.
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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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Public Participation in Using the Principles of Good Governance for Solid Waste Management
in Kalasin Town Municipality, Kalasin Province.
Supattar Photitan 1, Sanya Kenaphoom 2, Saovalak Kosulkitti-amporn 3, Watcharin Suthisai 4
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,
1

Solid Waste Management

M. P.A. (Public Administration) College of Law and Government, Rajabhat Maha Sarakham University
D.P.A. (Political Science) College of Law and Government, Rajabhat Maha Sarakham University
3
Ph.D. (Regional Development Strategies) College of Law and Government, Rajabhat Maha Sarakham
University
4
M.P.A. (Political Science) College of Law and Government, Rajabhat Maha Sarakham University
2

1666

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 Srisaard. 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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ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อภาวะผู้นาของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์
The People’s Opinion towards Leadership of Community Committee in Kalasin
Municipality, Kalasin Province.
พัชรินทร์ ถิตย์กุล1, ทรงศักดิ ์ จีระสมบัต2ิ , วิทยา เจริญศิร3ิ , ยุภาพร ยุภาศ4
Patcharin Thidkul1, Songsak Jeerasombat2, Witaya Charoensiri3, Yupaporn Yupas4

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และศึกษาข้อเสนอของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง (ประชากรมีจานวน 31,752 คน) ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่
ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปทีอ่ าศัยและมีช่อื ตามทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 396 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ จานวน 35 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกรายข้อเฉลีย่ ตัง้ แต่ .32 ถึง .85 และค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับเท่ากับ .95 สถิตทิ ใ่ี ช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ X ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิตทิ ดสอบค่า t (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี .05
ผลการวิ จยั พบว่า
1. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้าน
การติดต่อสือ่ สาร ด้านความรับผิดชอบ และด้านการตัดสินใจ
2. ประชาชนทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยูแ่ ตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของ
คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ได้แก่ ควรมีการแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ สุขมุ รอบคอบ การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
ควรคานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมเป็ นสาคัญ เพิม่ ทักษะด้านการสือ่ ความหมายด้วยวาจาทีส่ ภุ าพมีความถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่าย
และมีความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรมกับทุกคน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
คาสาคัญ : ความคิ ดเห็น, 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

บทนา
กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิน่ ควรเป็ นไปตามลาดับขัน้ ตอนเริม่ จากการพึง่ ตนเองในระดับ
ั ยสีแ่ ล้วจึงพัฒนาตนเองให้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียงด้วยการลดรายจ่าย เพิม่ รายได้และอดออมให้
ครอบครัวในเรื่องปจจั
พอมีพอกินพอใช้ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ่นื เมื่อมีความเข้มแข็งและเป็ นอิสระแล้ว จึงพัฒนาขึน้ มาเป็ นการแลกเปลีย่ นใน
ขัน้ พึง่ พากันและกัน นาไปสูก่ ารรวมกลุ่มในระดับชุมชนและท้องถิน่ และทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยมีการจัดการความรู้
และกระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนให้คน้ พบและพัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รบั อานาจและสิทธิในการเข้าถึงและจัดการ
ทรัพยากร สามารถตัดสินใจได้อย่างเป็ นอิสระและจัดการทุนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิน่ เพื่อบรรเทาปญั หาความยากจนในชุมชน และแล้วจึงพัฒนาเครือข่ายสูภ่ ายนอกกับชุมชนอื่น
ช่วยเหลือเกือ้ กูลกัน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549: ต)
เทศบาลซึง่ เป็ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบหนึ่งทีม่ ลี กั ษณะของความเป็ นชุมชนเมืองให้ประชาชนมีสทิ ธิมี
ส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ นรูปแบบทีเ่ รียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยและใกล้ชดิ ประชาชนมาก สภาพทัวไปในเขต
่
เทศบาลนัน้ จะมีลกั ษณะผสมผสานกันของความเป็ นเมืองและชนบทอยู่รวมกัน มีการอยู่รวมกันของประชาชนอย่าง
หลากหลายไม่ว่าจะเป็ นอาชีพฐานะหรือรายได้ สภาพแตกต่างกันดังกล่าวย่อมมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ั
การเมืองของเทศบาลเป็ นอย่างมาก โดยเทศบาลทีก่ าลังพัฒนาจะต้องประสบปญหาที
ต่ อ้ งให้บริการประชาชนอย่างมาก ไม่ว่า
ั
จะเป็ นเรื่องเกีย่ วกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึง่ จะเห็นได้ว่าเทศบาลมีภารกิจทีร่ บั ผิดชอบมาก แต่กย็ งั ประสบปญหาอื
่น
ๆ ตามมาอีก เช่น การไม่ได้รบั ความร่วมมือของประชาชน ปญั หารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย การขาดการประสานงานหรือ
การให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2533 : 36)
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จากแนวนโยบายดังกล่าว เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงได้มกี ารจัดตัง้ ชุมชนย่อยภายในเขตเทศบาลขึน้ จนปจั จุบนั
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีจานวนชุมชนย่อยทัง้ สิน้ จานวน 36 ชุมชน และได้ดาเนินการจัดทาระเบียบ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนและการบริหารกองทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็ น
แนวทางในการจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชน ประจาชุมชน ๆ ละ
1 คณะ โดยการเลือกตัง้ และการคัดเลือกจากตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนและประสานงาน
กับทางราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการทีม่ าจากการเลือกตัง้ จะ
ดาเนินการเลือกตัง้ เฉพาะตาแหน่งทีส่ าคัญ ได้แก่ ประธานชุมชน รองประธานชุมชน เลขานุการชุมชน และเหรัญญิกชุมชน
จากนัน้ ให้ประชาชนชุมชนคัดเลือกจากตัวแทนขององค์กรต่าง ๆ ทีม่ ใี นชุมชนร่วมคณะกรรมการชุมชน จานวนชุมชนละ 10
ชุมชน และให้นายกเทศมนตรีประกาศแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการชุมชน เพื่อทาหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนและประสานงานกับทาง
ราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ คณะกรรมการชุมชนจะร่วมกันดาเนินงานตาม
แนวทาง ดังนี้ 1) ธารงไว้ซง่ึ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) เป็ นตัวแทนประสานงานกับหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในอันทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 3) เป็ นตัวแทนในการดาเนินงานร่วมกับเทศบาล เริม่ ตัง้ แต่การ
สารวจข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ ภายในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริการพืน้ ฐาน โดยนาเอาความ
จาเป็ นแผนงานโครงการในการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพึง่ ตนเอง 4) รับฟงั ความคิดเห็นและและปญั หา
ความเดือดร้อนของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชนแล้วพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจาเป็ นและความเหมาะสม 5) เสริมสร้าง
ความสามัคคีของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน เพื่อร่วมกันรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเองและชุมชน ทัง้ ในด้านการพัฒนาชุมชน การ
รักษาความสะอาด ความจาเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัย 6) ส่งเสริมศีลธรรม
วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของชุมชน 7) ประสานและติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ ข้าไปปฏิบตั งิ านใน
ั
ชุมชน 8) ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปญหาต่
าง ๆ ภายในชุมชน โดยวิธกี ารตามระบอบประชาธิปไตย และยึดถือแผนของ
ชุมชนเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2551 : 2-8)
การเป็ นผูน้ าชุมชน ควรจะต้องมีภาวะผูน้ า ภาวะผูน้ า เป็ นกระบวนการทีผ่ นู้ าช่วยสร้างความชัดเจนแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้รบั รูว้ ่า อะไรคือความสาคัญให้ภาพความเป็ นจริงขององค์กรกับผูอ้ ่นื ช่วยให้มองเห็นทิศทางและ
จุดมุ่งหมายอย่างชัดเจนภายใต้ภาวการณ์เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ผูน้ าทีด่ คี วรมีวสิ ยั ทัศน์และทิศทางในการ
ปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจนและผูน้ าทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ ผูน้ าต้องแสดงความเชื่อมันศรั
่ ทธาในสิง่ ทีต่ นยึดถือต่อค่านิยมเชิงสร้างสรรค์
อย่างแท้จริง กระตุน้ และก่อให้เกิดความทะเยอทะยาน สามารถเป็ นแบบอย่างทีด่ ี หลีกเลีย่ งการหยิบยืมคาพูดหรือความคิด
ของผูอ้ ่นื มาโดยพราเพรื่อมีความเป็ นต้นแบบ ต้นฉบับในความคิด คาพูด และการกระทาทีส่ ร้างสรรค์ ต้องมีวสิ ยั ทัศน์ (Vision)
เห็นคุณค่าของประสบการณ์ทไ่ี ด้เรียนรู้ มุ่งสร้างผลกระทบทางบวกแก่อนุชน องค์การและสังคม การตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ทัน
การณ์ และต้องตัดสินใจภายใต้ขอ้ มูลและทรัพยากรทีม่ อี ยู่อย่างจากัดและสามารถเลือกตัดสินใจได้ดกี ว่า ผูน้ าทีฉ่ ลาดต้องเป็ น
ผูน้ าทีม่ คี วามกระตือรือร้นใส่ใจในการฟงั การฟงั คือ การได้โอกาสเรียนรูข้ า่ วสารมากขึน้ สามารถให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับอย่าง
สร้างสรรค์ และผูน้ าต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากผูน้ าต้องทางานหนักเครียด จึงต้องหาวิธที จ่ี ะพัฒนาซ่อมเสริมสุขภาพ
กายใจของตนอยู่เสมอให้มพี ลังร่วมเกือ้ หนุนทางกาย จิตใจ สมอง สังคม ศาสนา ชีวติ และครอบครัว เพื่อนามาปรับปรุงการ
ทางานได้ดยี งิ่ ขึน้ เสมอ (วีระวัฒน์ ปนั นิตามัย. 2544 : 25-26)
จากการดาเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทีผ่ ่านมาได้มกี ารประมวลและ
ประเมินผลจากทัง้ ฝา่ ยบริหารและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเทศบาล พบว่า คณะกรรมการชุมชนยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าทีข่ องตน
ในมิตภิ าวะผูน้ าของชุมชน ทัง้ ในข้อกฎหมายและวัตถุประสงค์ จึงมักมีการกล่างถึงพฤติกรรมด้านบุคลิกภาพ พฤติกรรมด้าน
การตัดสินใจ พฤติการณ์ดา้ นการติดต่อสือ่ สาร เป็ นต้น ซึง่ ในกรณีดงั กล่าวนี้ ผูบ้ ริหารและฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องเทศบาลตระหนัก
ั
ดีว่า อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาล รวมทัง้ อาจเป็ นปญหาอุ
ปสรรคของการบรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาพัฒนาชุมชน อันเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญของการพัฒนาเทศบาล (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2544 : 22)
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็ นเจ้าหน้าทีข่ องเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จึงมีความสนใจทีจ่ ะวิจยั ถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจะได้นาข้อสารสนเทศทีไ่ ด้จากการวิจยั
นาเสนอต่อผูบ้ ริหารใช้เป็ นข้อมูลในการวางแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ในระดับมาก
2. ประชาชนจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ า
ของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
1.1 ด้านบุคลิกภาพ
1.2 ด้านความรับผิดชอบ
1.3 ด้านการตัดสินใจ
1.4 ด้านการติดต่อสือ่ สาร
1.5 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง
2.1 ประชากร ได้แก่ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยและมีช่อื ตามทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนทัง้ สิน้ 31,752 คน (งานทะเบียนราษฎรสานักปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2554)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยและมีช่อื ตามทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 396 คน โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยา
มาเน่ (1973 : 727)
2.3 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
2.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปจั จัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ
ระดับการศึกษา เขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่
2.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน 5 ด้าน ดังนี้ ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ
ด้านการติดต่อสือ่ สาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
ข้อสนเทศทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถจะนาเสนอต่อผูบ้ ริหารใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนา
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อไป
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วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
มีวธิ ดี าเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยและมีช่อื ตามทะเบียนราษฎรในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวนทัง้ สิน้ 31,752 คน (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ.์ 2554)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีอ่ าศัยและมีช่อื ตามทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 396 คน โดยได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่
(1973 : 727)
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
ั ย
เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกีย่ วกับปจจั
ส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ ตอนที่ 2 เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ดเกีย่ วกับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสือ่ สาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกีย่ วกับข้อเสนอแนะของประชาชนต่อ
ภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
3. การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิ จยั
มีขนั ้ ตอนในการสร้างเครื่องมือ ดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อพิจารณาถึงปญั หาและสมมติฐานการวิจยั เพื่อใช้ใน
การเลือกทฤษฎีทม่ี คี วามเหมาะสมกับปญั หาทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการมากทีส่ ดุ
2. กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ทีป่ ระกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัย
อยู่ และตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นภาวะผูน้ า ด้านบุคลิกภาพ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตัดสินใจ ด้านการ
ติดต่อสือ่ สาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3. นาร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการทีป่ รึกษา เพื่อตรวจสอบ แก้ไขและเสนอแนะ ปรับปรุงเพือ่ ความเหมาะสม
และถูกต้องของแบบสอบถาม
4. นาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญให้พจิ ารณา และทาการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนื้อหา
ภาษา การวัดผลและประเมินผลและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยวิธหี าดัชนี ความ
สอดคล้อง (Item-Objective Congruence Index หรือ IOC)
5. นาแบบสอบถามทีผ่ ่านการตรวจสอบของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยนาข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ IOC ตัง้ แต่ .67 ไปทดลองใช้ (Try
out) กับประชาชนทีม่ ชี ่อื ตามทะเบียนราษฎร และมีอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เขตเลือกตัง้ ละ 10 คน จานวน
30 คน แล้วนามาหาค่าอานาจจาแนกรายข้อตัง้ แต่ .32 ถึง .85 และหาค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
(Reliability) โดยการ
หาค่าสัมประสิทธิแอลฟา
(Coefficient Alpha) ตามวิธขี องครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับเท่ากับ .95
์
จากนัน้ จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเป็ นขัน้ ตอน ดังนี้
1. ให้มผี ชู้ ่วยผูว้ จิ ยั ซึง่ ผูว้ จิ ยั ขอความร่วมมือจากประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเลือกตัง้ ทัง้ 3 เขตเลือกตัง้ เขตเลือกตัง้ ละ
3 คน รวม 9 คน เป็ นผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั
2. นัดประชุมผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ทัง้ 9 คน ใน
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วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เพื่อชีแ้ จงวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การชีแ้ จงเกีย่ วกับการตอบแบบสอบถาม และการกรอกข้อมูล
ซึง่ ผูช้ ่วยผูว้ จิ ยั เข้าใจดีทุกคน
3. ผูว้ จิ ยั แจกแบบสอบถามให้ผชู้ ่วยวิจยั แต่ละเขตเลือกตัง้ ตามจานวนกลุ่มตัวอย่างในตารางที่ 2 จานวน 396 ชุด
และแจกแบบสอบถามเพิม่ ตามเขตเลือกตัง้ เขตละ 10 ชุด จานวน 430 ชุด เพื่อให้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของแต่ละเขต
เลือกตัง้ ระหว่างวันที่ 20-25 ตุลาคม 2554 โดยผูว้ จิ ยั นัดเก็บแบบสอบถามส่งคืนหลังจากแจกแบบสอบถามภายใน 5 วัน
4. ผูว้ จิ ยั ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนผูช้ ว่ ยผูว้ จิ ยั ด้วยตนเอง โดยได้รบั แบบสอบถามกลับคืนครบตามจานวน 396
ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
5. การวิ เคราะห์ขอ้ มูล
เมื่อได้รบั แบบสอบถามคืน ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนทัง้ หมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้อง พบว่า มีความสมบูรณ์ถูกต้องทุกชุด
2. นาแบบสอบถามตอนที่ 1 มาลงรหัสตามตัวแปรทีศ่ กึ ษา คือ เพศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ เพื่อ
หาค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ
3. ตรวจให้คะแนนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็ นรายข้อตามเกณฑ์การให้คะแนน ซึง่ กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนใน
การตอบแบบสอบถาม ดังนี้ มีระดับความคิดเห็นมากทีส่ ดุ ให้ 5 คะแนน มีระดับความคิดเห็นมาก ให้ 4 คะแนน มีระดับความ
คิดเห็นปานกลาง ให้ 3 คะแนน มีระดับความคิดเห็นน้อย ให้ 2 คะแนน มีระดับความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ ให้ 1 คะแนน
4. นาคะแนนทีไ่ ด้จากข้อ 3 มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน โดยรวมเป็ นรายด้าน และรายข้อ
แล้วนาค่าเฉลีย่ มาแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 102-103)
5. ตรวจสอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 นาข้อเสนอแนะของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทัง้ 5 ด้าน มาวิเคราะห์รวบรวมเนื้อหาทีม่ ลี กั ษณะสอดคล้องกันและเรียงลาดับ
ความถีใ่ นแต่ละประเด็นแล้วนาเสนอในเชิงพรรณนา
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้สถิตใิ นการวิจยั ดังนี้
1. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคล ของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
2. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวัดระดับความคิดเห็น ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (X) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็น ได้แก่ เพศ ใช้ t-test (Independent
Sample) ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ ใช้ F-test (One Way ANOVA) กรณีพบความแตกต่าง ใช้วธิ กี าร
วิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ของ Scheffe
4. สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) การพรรณนาความตามเนื้อหา
(Content Analysis)

สรุปผลการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ดังนี้
1. ประชาชนทีต่ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 63.64 โดยส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 36.62 และส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นเขตเลือกตัง้ ที่ 2 และเขต
เลือกตัง้ ที่ 3 คิดเป็ นร้อยละ 34.85
2. ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านการติดต่อสือ่ สาร ด้านความรับผิดชอบ และด้านการตัดสินใจ
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3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่แตกต่างกัน พบว่า
ประชาชนทีม่ เี พศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
4. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ประชาชนมีขอ้ เสนอแนะต่อภาวะผูน้ าคณะกรรมการชุมชนว่า คณะกรรมการชุมชน ควรมีการ
แสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบ สุขมุ รอบคอบ การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ควรคานึงถึง
ประโยชน์สว่ นรวมเป็ นสาคัญ เพิม่ ทักษะ ด้านการสือ่ ความหมายด้วยวาจาทีส่ ภุ าพมีความถูกต้องชัดเจนเข้าใจง่าย และมี
ความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุตธิ รรมกับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

อภิ ปราย
จากผลการวิจยั ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีประเด็นทีน่ ่ายกมาอภิปราย ดังนี้
1. สมมติ ฐานที่ 1 ความคิ ดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
กาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ อยู่ในระดับมาก
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่า
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับ
มาก ผลการวิจยั ปรากฏเช่นนี้ อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุท์ ุกชุมชน ก่อนทีจ่ ะได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้เป็ นคณะกรรมการชุมชนจากเทศบาลเมืองกาฬสินธุน์ นั ้ จะต้องดาเนินการตามระเบียบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
ว่าด้วยการจัดตัง้ คณะกรรมการชุมชนและการบริหารกองบทุนพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2551 ซึง่ กาหนดไว้ว่า ให้มกี าร
ดาเนินงานของคณะกรรมการชุมชนจะต้องดาเนินงานภายใต้วตั ถุประสงค์ทส่ี าคัญ คือ 1) เป็ นผูน้ าและเป็ นกลางในการ
พัฒนาชุมชน 2) แก้ไขปญั หาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชน 3) เสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความสานึกและร่วมใจกันพัฒนาชุมชน 5) ส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงาม และสร้างความสามัคคีในชุมชน และ 6) ดาเนินการอื่น ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร จะเห็นได้
ว่าคณะกรรมการชุมชนมีภาระหน้าทีเ่ สมือนเป็ นผูช้ ่วยคณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ในการพัฒนาชุมชนภายในเขตเทศบาล
ดังนัน้ เทศบาลจึงได้กาหนดคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการชุมชนไว้ ว่า 1)
มีสญ
ั ชาติไทย 2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ นับถึงวันสมัครรับเลือกตัง้ 3) มีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านของชุมชนนัน้ ๆ
มาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตัง้ 4) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 5) ไม่เป็ นบุคคลไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 6) ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 7) ไม่ตดิ ยาเสพติดให้โทษ
และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง 8) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย 9) ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกและถูกคุมขัง
เว้นแต่เป็ นโทษ สาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาท หรือลหุโทษ จะเห็นได้ว่าการทีบ่ ุคคลจะได้รบั คัดเลือกเข้ามาเป็ น
คณะกรรมการชุมชน จึงจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ตามทีก่ าหนด
นอกจากนี้ยงั จะต้องเป็ นบุคคลผูม้ คี วามเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ดมี บี ุคลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีผลงานเป็ นที่
น่าเชื่อถือของประชาชนในชุมชน โดยทีผ่ ่านมาการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จะมีการแข่งขัน
กันสูงพอสมควร มีการจัดตัง้ กลุ่มหรือทีมของตนเองขึน้ เพื่อเสนอตัวเข้ามาเป็ นคณะกรรมการชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม มี
การประชาสัมพันธ์ และหาเสียงกับประชาชนในเขตชุมชนของตนเองอย่างกว้างขวาง เพื่อจะให้ประชาชนในเขตชุมชนของ
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ตนเองได้เลือกเข้ามาเป็ นคณะกรรมการชุมชน ซึง่ เมื่อได้รบั การคัดเลือกเข้ามาแล้ว คณะกรรมการชุมชนจะได้รบั การ
ฝึกอบรมเพื่อให้รบั ทราบถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละแนวทางการดาเนินงานตามทีเ่ ทศบาลกาหนดไว้ ทีส่ าคัญคือ 1) ธารงไว้ซง่ึ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2) เป็ นตัวแทนประสานงานกับหน่วยราชการ องค์กรเอกชนต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในอันทีจ่ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 3) เป็ นตัวแทนในการดาเนินงานร่วมกับเทศบาล เริม่ ตัง้ แต่การสารวจข้อมูลพืน้ ฐานต่าง ๆ
ภายในชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การบริการ พืน้ ฐาน โดยนาเอาความจาเป็ นพืน้ ฐานทีไ่ ด้
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพสังคมของชุมชนในเขตเทศบาลมากาหนดเป็ นแผนงานโครงการในการพัฒนาชุมชนภายใต้
ั
กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพึง่ ตนเอง 4) รับฟงั ความคิดเห็นและปญหาความเดื
อดร้อนของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชนแล้วพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามความจาเป็นและความเหมาะสม 5) เสริมสร้างความสามัคคีของผูอ้ ยู่อาศัยในชุมชน เพื่อร่วมกัน
รับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเองและชุมชน ทัง้ ในด้านการพัฒนาชุมชน การรักษาความสะอาด ความจาเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขอนามัย 6) ส่งเสริมศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีอนั ดีงามของชุมชน
7) ประสานและติดตามการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ ข้าไปปฏิบตั งิ านในชุมชน 8) ศึกษาหาแนวทางในการแก้ไข
ปญั หาต่าง ๆ ภายในชุมชนโดยวิธกี ารตามระบอบประชาธิปไตย และยึดถือแผนของชุมชนเป็นแนวทางปฏิบตั แิ ละเมื่อได้มี
การปฏิบตั งิ านจริงก็จะมีการประชุมพบปะเพื่อแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกันกับบุคคลและคณะกรรมการชุมชนอื่น ๆ
อยู่เสมอเป็ นประจาทุกเดือน ทาให้คณะกรรมการชุมชนได้มปี รับเปลีย่ นพฤติกรรมและมีการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ให้มี
ความเหมาะสมอยู่เสมอ ซึง่ หากคณะกรรมการท่านใด ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความเต็มใจมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีการตัดสินใจทีถ่ ูกต้องมีความเสียสละ มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี มีผลงานทีโ่ ดดเด่น เป็ นทีป่ ระจักษ์ และเป็ นทีพ่ งึ
พอใจแก่ประชาชนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง อาจจะได้รบั การวางตัวให้เป็ นผูส้ มัครสมาชิกสภาท้องถิน่ ในอนาคตซึง่ ทีผ่ ่าน
มาก็มคี ณะกรรมการชุมชนหลายรายทีป่ ระสบผลสาเร็จได้เป็ นสมาชิกสภาท้องถิน่ จึงทาให้คณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุม์ กี ารพัฒนาภาวะผูน้ าของตนเองให้ดขี น้ึ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของประชาชนในชุมชนของ
ตนเองด้วยเหตุน้ี จึงทาให้ประชาชนมีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึง่ ผลการวิจยั ในประเด็นนี้สอดคล้องกับผลการวิจยั ของจารุ
วรรณ หลักคาพันธ์ (2547 : 84-86) ทีไ่ ด้ศกึ ษาแบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ตามทรรศนะของผูบ้ ริหารและ
ครูผสู้ อน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า แบบภาวะผูน้ าของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของผูบ้ ริหารและครูผสู้ อน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุดใจ ศรีทอง (2543 : 73-86) ได้วจิ ยั เรื่องคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของข้าราชการครูสงั กัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนตามทัศนะของข้าราชการครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในองค์ประกอบหกด้าน
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

2. สมมติ ฐานที่ 2 ประชาชน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และเขตเลือกตัง้ ที่อาศัยอยู่ต่างกัน มี
ความคิ ดเห็นต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสิ นธุ์ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ แตกต่างกัน
1. จาแนกตามเพศ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อาจเป็ นเพราะเพศไม่ได้มี
ั บนั ทุกเพศมีสทิ ธิเสรีภาพในการดารงชีวติ อย่างเท่าเทียมกัน ผล
ความสาคัญต่อความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากปจจุ
วิจยั ในครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุวฒ
ั น์ พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร (2550 : 74) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะของนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลทีพ่ งึ ปรารถนาของประชาชน กรณีศกึ ษาตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า
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ประชาชนในตาบลหมอนนางพึงปรารถนานายกองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ คี ุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากทีส่ ดุ
รองลงมาคือ ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ น้อยทีส่ ดุ คือ ด้านความเป็ นผูน้ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสือ่ สารรับรูข้ า่ วสารทางการเมือง พบว่า
ประชาชนในตาบลหมอนนาง พึงปรารถนาต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกันตามอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้และสือ่ สารการรับรูข้ า่ วสารทางการเมือง สาหรับเพศต่างกันไม่ทาให้ประชาชนในตาบลหมอนนาง
พึงปรารถนาต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ คือ
สาหรับผูท้ จ่ี ะสมัครเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีจริยธรรม สาหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้
ความสาคัญในการกาหนดหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ะอบรมหรือพัฒนานายกองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้มคี ุณลักษณะในด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมากยิง่ ขึน้
2. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามระดับการศึกษาไม่แตกต่างกันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อาจเป็ น
ั บนั การแสดงออกทางความคิดทุก
เพราะระดับการศึกษาไม่ได้มคี วามสาคัญต่อความคิดเห็นของประชาชน เนื่องจากปจจุ
ระดับการศึกษาเท่าเทียมกัน ผลวิจยั ในครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของอนุวฒ
ั น์ พุทธิพพิ ฒ
ั น์ขจร (2550 : 74) ได้ศกึ ษา
คุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทีพ่ งึ ปรารถนาของประชาชน กรณีศกึ ษาตาบลหมอนนาง อาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่า ประชาชนในตาบลหมอนนางพึงปรารถนานายกองค์การบริหารส่วนตาบลทีม่ คี ุณลักษณะ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ด้านความรูค้ วามสามารถ ด้านบุคลิกภาพและด้านมนุษยสัมพันธ์ น้อย
ทีส่ ดุ คือ ด้านความเป็ นผูน้ า เมือ่ เปรียบเทียบกับตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสือ่ สาร
รับรูข้ า่ วสารทางการเมือง พบว่าประชาชนในตาบลหมอนนาง พึงปรารถนาต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลแตกต่างกันตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และสือ่ สารการรับรูข้ า่ วสารทางการเมือง สาหรับเพศต่างกันไม่
ทาให้ประชาชนในตาบลหมอนนาง พึงปรารถนาต่อคุณลักษณะของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการศึกษาในครัง้ นี้ คือ สาหรับผูท้ จ่ี ะสมัครเลือกตัง้ เป็ นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีจริยธรรม
สาหรับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ มีหน้าทีใ่ นการกากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรให้ความสาคัญในการกาหนดหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ะอบรมหรือพัฒนานายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อให้มคี ุณลักษณะในด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากยิง่ ขึน้
3. จาแนกตามเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จาแนกตามเขตเลือกตัง้ ทีอ่ าศัยอยู่ โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือ่ การนาไปใช้
ผลการวิจยั เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากก็จริง แต่ยงั มีประเด็นทีม่ คี ่าเฉลีย่ ต่ากว่าข้ออื่น ๆ ในแต่ละด้านสมควรนามา
พิจารณาวางแผนเพื่อพัฒนาให้ดขี น้ึ ต่อไป ดังนี้
1. ด้านบุคลิกภาพ การมีวฒ
ุ ทิ างสติปญั ญาเหมาะสม ความสุขมุ รอบคอบในการปฏิบตั งิ าน การใช้วาจาสุภาพต่อ
บุคคลทุกวัย
2. ด้านความรับผิดชอบ รับผิดชอบในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานในชุมชนให้ประสบผลสาเร็จ
เปิ ดใจกว้างและยอมรับในความผิดพลาดของตนเอง
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3. ด้านการตัดสินใจ ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้องในการตัดสินใจ แก้ไขปญั หาโดยการสร้างทางเลือกอย่าง
หลากหลาย และเลือกทางเลือกทีด่ ที ส่ี ดุ ในการตัดสินใจ
4. ด้านการติดต่อสือ่ สาร การสือ่ ความหมายด้วยการพูด การเขียน การสังการที
่
ช่ ดั เจนเข้าใจง่ายสามารถปฏิบตั ไิ ด้
การชีแ้ จงการปฏิบตั งิ านให้ชุมชนเข้าใจและสามารถปฏิบตั ไิ ด้
5. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม การมีความยุตธิ รรมไม่ลาเอียง การสร้างความเป็ นน้าหนึ่งใจเดียวในหมู่คณะ
ดังนัน้ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรนาไปเป็ นข้อสนเทศในการวางแผนใน
การปรับปรุงและพัฒนาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนในประเด็นทีย่ งั ด้อยกว่าข้ออื่น ๆ ให้ดขี น้ึ เพื่อให้เป็ นทีย่ อมรับของ
ประชาชน ซึง่ จะส่งผลให้การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการชุมชน ซึง่ เปรียบเสมือนผูช้ ่วยเหลือการดาเนินของผูบ้ ริหาร
ท้องถิน่ ได้ดาเนินงานตามภาระหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงู สุดกับประชาชน
และท้องถิน่ สืบไป ในส่วนของคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ควรนาข้อสนเทศนี้ไปพัฒนาตนเองใน
ประเด็นทีต่ นเห็นว่าด้อยอยู่ให้ดยี งิ่ ขึน้ เช่นกัน เพื่อเป็ นการสร้างภาพลักษณ์ของตนเองให้ดขี น้ึ เป็ นทีย่ อมรับ ศรัทธาของ
ประชาชน อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมันและไว้
่
วางใจในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้บรรลุผลได้อย่างประสิทธิภาพต่อไป
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครังต่
้ อไป
ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูน้ าของคณะกรรมการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัดกาฬสินธุ์
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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 (OneGroup) 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 (TeleCenter 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
Participation
Participation (%)
Number of
%
student
participation
36
36
100.00
58
161.24

1. Definition and property of
multimedia
2. Multimedia application
36
Average of student’s participation (%)

36

100.00
100.00

54

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
Classroom management performance
Activity
Evaluation criteria
(E1)
(E2)
Activity offered during the
class
80.07
Post-test
-

80
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)
S.D.
t-test
X
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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150.12
155.68

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
1. Content
1.1 Appropriate content
1.2 Clarity of the content
1.3 Knowledge body for the practical use
Average
2. Learning Activity
2.1 The student’s collaboration and assistance shared within a
group
2.2 Student’s confidence to question and show personal opinion
2.3 Student’s confidence to learn
2.4 Student’s participation in sharing and discussing within the
group
2.5 Better understanding toward the content
2.6 Student’s satisfaction for an opportunity to share personal
opinion
Average
3. Convenience for Use
3.1 All-time availability of the website’
3.2 Equality in receiving services on the website
3.3 Capability in work individually and as a team
3.4 Convinience for learning
Average
Total average

X

SD

4.64
4.53
4.64
4.60

0.59
0.77
0.64
0.67

Satisfaction levels
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Satisfied

4.50
4.44
4.56

0.70
0.69
0.88

4.58
4.92

0.65
0.28

4.61
4.61

0.90
0.68

5.00
4.67
4.33
4.92
4.73
4.64

0.00
0.63
0.83
0.37
0.46
0.61

Satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied
Very satisfied

Very satisfied
Very satisfied
Satisfied
Very satisfied
Very satisfied
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 E 1/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.

1696

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
Post test
33
22.45
* the significant .05
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t
-9.08

Sig
.000

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
Contents
1. Satisfaction of the course content.
2. Content that is not too difficult.
3. Application can be.
Learning activities
4. Using social networks to learn.
5. Exchange of ideas through social networks.
6. Communication / distribute news through social networking.
7. Opportunity to comment through social networks, friends and
teachers.
8. Access to information and knowledge in times of need.
Assessment
9. Appropriate test methods.
10. To get an appreciation for learning.
average

X

S.D.

level

4.61 0.50
4.58 0.50
4.55 0.51

highest
highest
highest

4.61 0.50
4.79 0.42
4.45 0.51

highest
highest
high
highest

4.52 0.51
4.64 0.49

highest

4.45 0.51
4.61 0.50
4.58 0.49

high
highest
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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EFFECT OF TRAINING COURSE IN TEACHING AND LEARNING WITH TABLET
FOR TEACHER IN PRIMARY OFFICE OF EDUCATION IN
MAHASARAKHAM PROVINCE
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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
E
That :
E
T1
T2
X

T1

X

T2

Mean The target groups.
Mean Testing before treatment.
Mean Testing after treatment.
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)
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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
Pre-test
Post-test
(N=60)
(N=60)
Score
t
Sig.
N
S.D.
S.D.
X
X
60
15
7.42
2.64
11.23
1.79
23.05 .000*
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
S.D. Meaning
X
1. The suitable training.
4.45 0.57
high
2. Procedures and Training course in
high
4.17 0.80
teaching and learning with tablet.
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) .
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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.
5. ACKNOWLEDGEMENTS
Thank you for Assisf.Dr.Pisutta Arreerard Asisf.Dr.Wittaya Arreerard and for all teachers
in Faculty of Information Technology , Rajabhat Maha Sarakham University. To assist in
research and as a result of this research was done.

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

6. REFERENCES
Narathip Thongpan. 2011. Training Model of Electronic Book Development. Maha
sarakham : Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University.
Boonchom Srisa-ard. 2002. Preliminary research. Volume 7. Bangkok : Suweeriyasan.
Pisutta Arreerard. 2008. Development of educational software. Maha sarakham :
Rajabhat Maha Sarakham University.
Pitoon Srifa. 2011. Open Tablet direction of research in educational communications
and technology : The process from concept to implementation, Thaksin University.
Sukree Rodpothong. 2000. Computer Literacy of Processing technology on learning
for the teacher education reform. Bangkok : Faculty of Education, Chulalongkorn
University.
Center for Educational Innovation and Technology. 2010. Trends in the teaching and
learning in 2011, Suranaree University of Technology.
“Statement of Government Policy (26 Aug 54)”, Retrieved from http://www.sobkroo.com
,(online) April 25, 2012.
Effect of a Tablet PC in the school. (Tablet PSs in Schools : Case Study Report)”,
Retrieved from http://www.moe.moe.go.th.pdf ,(online) April 20, 2012.

1705

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Nichols , M. (2002). “Principles of Best Practice for 21st Century Education”
Retrieved from http://www.ifets.info/journals/5_2/discuss_summary_april2002.html,(online)
April 21, 2012.
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Wax_tablet ,(online) April 24, 2012.
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Tablet_computer ,(online) April 24, 2012.
http://www.tabletd.com/articles/289 ,(online) April 24, 2012
http://www.it24hrs.com/2011/tablet-for-education/ ,(online) April 24, 2012
http://www.okanation.net/blog/print.php?id=743685 ,(online) April 24, 2012

1706

การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุริยะของเรา ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
ด้วยเทคนิ คการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบที มแข่งขัน (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

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยเทคนิคการเรียน
แบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัด
์
กิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนบนเครือข่ายด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) และกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนด้วยวิธปี กติ
3) ศึกษาความพึงพอใจ ของกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนบนเครือข่ายเรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
รูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสามขาราษฎร์บารุง จานวน 2 ห้อง
จานวน 29 คน โดยการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธกี ารจับฉลาก เครื่องมือทีใ่ ช้ ได้แก่ บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ ์ แบบประเมินคุณภาพบทเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รียน สถิตทิ ใ่ี ช้ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และร้อยละ ผลการวิจยั พบว่า 1) บทเรียนมีประสิทธิภาพ 87.81/82.38 สูงกว่าเกณฑ์ E1/E2 ทีก่ าหนดคือ 80/80 2) ผูเ้ ชีย่ วชาญมีความ
คิดเห็นในด้านคุณภาพของบทเรียนในระดับมากทีส่ ุด ( X = 4.52, S.D= 0.54) 3) ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนในระดับมากทีส่ ุด
( X = 4.56, S.D = 0.46)

คาสาคัญ การจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย, ระบบสุรยิ ะของเรา, การเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน
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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คานา
ในปจั จุบนั ได้มกี ารนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็ นผูส้ อนอย่างกว้างขวาง ผลจากการสังเคราะห์งานวิจยั ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2547 : 2-3) พบว่า การเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์มบี ทบาทเป็ นผูส้ อนทาให้ผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของนักเรียนสูงขึน้ เมื่อเทียบกับวิธสี อนแบบปกติทใ่ี ช้ครูเป็ นผูส้ อน จากการอบรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐาน (Computer Based
Training : CBT) และการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aided Instruction : CAI) ซึง่ เป็ นสื่อทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้ เพื่อพยายามนา
ั
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาทีบ่ รรจุเป็ นสื่อนัน้ ในปจจุบนั จะเป็ นแบบสื่อประสมหรือมัลติมเี ดีย (Multimedia)
เนื่องจากมัลติมเี ดียเป็ นสื่อทีท่ นั สมัย มีลกั ษณะพิเศษ และมีพลังการสื่อสารอย่างมีชวี ติ ชีวา ดึงดูดความสนใจของนักเรียนด้วยภาพกราฟิก
ภาพเคลื่อน ไหวและเสียง ช่วยในการสื่อสารระหว่างนักเรียนด้วยเหตุผลทีน่ กั เรียนบางคนไม่กล้าถามข้อสงสัย การใช้มลั ติมเี ดียจะช่วย
แก้ปญั หาในส่วนนี้ได้ โดยตอบสนองความต้องการในลักษณะการศึกษารายบุคคล และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้มากขึน้
ขณะเดียวกันจะประหยัดเวลาได้มาก (ไทยสมุทร พลหงส์. 2554 : 1) โดยผูส้ อนไม่ตอ้ งเสียเวลาซ้าแล้วซ้าอีกนอกจากนัน้ ยังถือว่า เป็ นสื่อที่
สามารถสื่อความคิด ไปยังผูอ้ ่นื เพราะสามารถรับได้ทงั ้ การอ่าน การฟงั การเห็นภาพเคลื่อนไหวทีส่ มจริง การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอนถือเป็ นสิง่ ใหม่ทจ่ี ะช่วยให้นกั เรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิง่ ขึน้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถนาเสนอเนื้อหาได้รวดเร็ว
และน่าสนใจกว่า สามารถนาเสนอภาพ เคลื่อนไหวได้มเี สียงประกอบ สามารถควบคุมไม่ ให้นกั เรียนดูเฉลยก่อนได้ สามารถประเมินและ
บันทึกผลการเรียนได้ทนั ทีทน่ี กั เรียน เรียนจบ และผูส้ อนสามารถเปิ ดดูผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคนได้ (พิเชษฐ พิศวง. 2549 : 1)
นอกจากนี้ยงั ตอบสนองข้อมูลทีน่ กั เรียนป้อนเข้าไปได้ทนั ที ซึง่ เป็ นการช่วยเสริมแรงนักเรียน (กิดานันท์ มลิทอง. 2548 : 157)
ปจั จุบนั ได้มกี ารนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในบทบาทเป็ นผูส้ อนอย่างกว้างขวาง และพบว่าการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ทา
ให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนสูงขึน้ เมื่อเทียบกับวิธสี อนแบบปกติทใ่ี ช้ครูเป็ นผูส้ อน คอมพิวเตอร์จงึ ถือเป็ นเทคโนโลยีทม่ี บี ทบาท
์
โดยตรงกับระบบการศึกษา โดยสามารถนาเสนอและการแสดงผลด้วยระบบสื่อต่าง ๆ ทัง้ ในด้านข้อมูล รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ
วีดโิ อ สามารถสร้างระบบการมีปฏิสมั พันธ์แบบโต้ตอบทาให้การเรียนรูย้ ุคใหม่ประสบความสาเร็จ ด้วยดี การใช้ส่อื ประสมในการเรียนการ
สอนและการทางานมีมานานแล้ว เดิมเป็ นการนาสื่อหลายอย่างมาใช้ร่วมกัน แต่ในปจั จุบนั มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมและผลิต
ชิน้ งานสื่อประสม รวมทัง้ พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทาให้มกี ารใช้ส่อื ประสมในลักษณะทีแ่ ตกต่างไป สามารถนามาใช้ในการ
เรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นเรื่องสาคัญอย่างยิง่ ทีผ่ สู้ อน ผูเ้ รียนและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็ นต้องทราบถึงรายละเอียดของสื่อ
ประสม เพื่อการสอนและการเรียนรู้ ซึง่ จะเป็ นแนวทางหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้สามารถนาไปประยุกต์ปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ดุสติ ขาวเหลือง. 2549 : 29)
การจัดการเรียนการสอนทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนสามารถค้นพบความรู้ตอ้ งใช้เทคนิควิธกี ารสอนทีห่ ลากหลายทีจ่ ะทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียน
อย่างมีความสุข สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ โดยเทคนิคการสอนทีน่ ่าสนใจคือ วิธกี ารเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึง่ เป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนวิธหี นึ่ง ทีม่ กี ารจัดกิจกรรมการเรียนทีเ่ น้นผูเ้ รียนสาคัญทีส่ ุดในการเรียนรู้ โดยนักเรียนอยู่ร่วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ มี
กระบวนการทางานกลุ่มเป็ นแบบทุกคนร่วมมือกัน จัดให้นกั เรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีบทบาททีช่ ดั เจนในการเรียน
หรือการทากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน มีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ กันและกันอย่างแท้จริงได้พฒ
ั นาทักษะ ความร่วมมือใน
การทางานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานขณะเดียวกันก็ตอ้ งช่วยกันรับผิดชอบการเรียนรูใ้ นงาน
ทุกขัน้ ตอนของสมาชิกในกลุ่ม นักเรียนจะบรรลุถงึ เป้าหมายของการเรียนรูไ้ ด้กต็ ่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นกัน (วิชณ
ุ ี
ั
สารสุวรรณ. 2551 : 1) การเรียนเป็ นกลุ่มจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแก้ปญหา โดยส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบทัง้ ในรูปแบบของกลุ่ม
และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ซึง่ การเรียนแบบร่วมมือ(Cooperative Learning) มีเทคนิคย่อย 5 เทคนิคดังนี้ STAD, TGT, TAI, CIRC
และJIGSAW (Slavin. 1987 : 8-26) โดย 1) เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ ์ (Student Teams-Achievement Divisions หรือ STAD) และ 2)
เทคนิคการแข่งขันเป็ นกลุ่มด้วยเกม (Teams-Games-Tournamentsหรือ TGT) เป็ นเทคนิคทีข่ นั ้ ตอนทางการเรียนทีค่ ล้ายคลึงกัน ได้แก่
การนาเสนอบทเรียนต่อทัง้ ชัน้ การเรียนกลุ่มย่อย การวัดผลทางวิชาการ โดยเทคนิค STAD ใช้วธิ กี ารสอบย่อยแต่เทคนิค TGT ใช้วธิ กี าร
แข่งขันทางวิชาการ และขัน้ สุดท้ายคือ การยกยกทีมประสบผลสาเร็จ โดยทัง้ 2 เทคนิคเป็ นเทคนิคทีเ่ หมาะกับการเรียนการสอนทีม่ ี
จุดประสงค์ทต่ี อ้ งการให้กลุ่มผูเ้ รียนได้ศกึ ษาประเด็นหรือปญั หาทีม่ คี าตอบทีถ่ กู ต้องเพียงคาตอบเดียว โดยมีคาตอบทีถ่ กู ต้องชัดเจน เช่น
การคานวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษา ภูมศิ าสตร์ ทักษะการใช้แผนที่ และความคิดรวบยอดทางวิทยาศาสตร์ มีการจัดกลุ่มนักเรียนตาม
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีม่ คี วามแตกต่างกันออกเป็ นกลุ่มเพื่อทางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-6 คน ประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน เด็กปาน
์
กลาง2 คน เด็กอ่อน 1 คน 3) เทคนิคการสอนเป็ นกลุ่มทีช่ ่วยเหลือเป็ นรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) เป็ น
รูปแบบการสอนทีผ่ สมผสานแนวความคิดระหว่างการร่วมมือกันเรียนรูก้ บั การสอนรายบุคคลรูปแบบของ TAI จะเป็ นการประยุกต์ใช้กบั การ
สอนคณิตศาสตร์ 4) เทคนิคการอ่านและการเขียนเป็ นกลุ่ม (Cooperative Integrated Reading and Composition : CIRC) เป็ นเทคนิคที่
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มุ่งพัฒนาขึน้ เพื่อสอน การอ่านและการเขียนสาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะ และ 5) เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw)
เป็ นรูปแบบการสอนทีเ่ หมาะสมกับวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับการบรรยายทีเ่ น้นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจมากกว่าพัฒนาทักษะและเป็ นวิชาที่
ผูเ้ รียนสามารถศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองได้เป็ นอย่างดี (สุนิศา โชติกลาง. 2547 : 1) จาการศึกษาเทคนิคต่าง ๆ ของการเรียนแบบร่วมมือจาก
ทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น เทคนิคทีเ่ หมาะสมนามาใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ อยู่ 2 เทคนิค ได้แก่เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ ์ (STAD) และ เทคนิค
การแข่งขันเป็ นกลุ่มด้วยเกม (TGT) จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ พบว่า เทคนิคการแข่งขันเป็ นกลุ่มด้วยเกมช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนศึกษา
ค้นคว้าหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่มทักษะการเป็ นผูน้ า ฝึกความรับผิดชอบ และ
ฝึกการช่วยเหลือผูอ้ ่นื ด้วยความเต็มใจ (นครินทร์ โสแก้ว. 2548 : 2) และนอกจากนี้ผเู้ รียนยังได้ความตื่นเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ การ
แข่งขันแบบ TGTไม่เหมือนกับการแข่งขันทางการเรียนแบบอื่นทีม่ กั เน้นแต่นกั เรียนทีเ่ ก่งเท่านัน้ จึงมีโอกาสแข่งขันแต่ TGT ทัง้ ผูเ้ รียนเก่ง
และไม่เก่งทีร่ ่วมทีมต่างต้องเข้าแข่งขันและได้รบั คาชมเชยในผลสาเร็จเท่าเทียมกัน และจากงานวิจยั ของ (อรทัย นพนิยม. 2548 : 89-92)
ได้ศกึ ษาเรื่องการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูส้ าระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์เรื่อง โครงสร้างและหน้าทีข่ องเซลล์ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
1 โดยใช้เทคนิค TGT พบว่า เทคนิค TGT มีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมของครู ยังส่งผลให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนดีขน้ึ ช่วยให้
์
นักเรียนเกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน มีปฏิสมั พันธ์ต่อกัน มีการช่วยเหลือซึง่ กันและกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
จากการศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของโรงเรียนในกลุ่มตาบลสามขา ได้แก่โรงเรียนสามขาราษฎร์บารุง, โรงเรียนบ้านคุย, โรงเรียน
์
คาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บารุง, โรงเรียนบ้านบึงทอง และโรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ ปจั จุบนั มีผเู้ รียนในระดับช่วงชัน้ ที่ 1-2 จานวน 3,319
คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 250 คน เป้าหมายคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2553 โรงเรียนในกลุ่มตาบลสามขาได้
กาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของทุกระดับชัน้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ ก็มี
์
เป้าหมายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ในปี การศึกษา 2553 โดยคิดเป็ นร้อยละ 75 (โรงเรียนในกลุ่มตาบลสามขา. 2553 : 5) แต่จากการรายงาน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ไม่ถงึ เป้าหมายทีท่ างโรงเรียนกาหนดไว้
์
กล่าวคือในปี การศึกษา 2553 คะแนนเฉลีย่ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เท่ากับ 69.15 ซึง่ ยังไม่ถงึ เกณฑ์ทก่ี าหนด
ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒ
ั นาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีม
แข่งขัน (TGT) ทีม่ คี ุณภาพและประสิทธิภาพ และคาดหวังว่า ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่ายในครัง้ นี้ ซึง่ เป็ นการจัดกิจกรรม
ทีม่ ที งั ้ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และประกอบด้วยเนื้อหาทีส่ มบูรณ์ครบถ้วน มีการโต้ตอบกับผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย ผ่านการตรวจสอบ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่าง ๆ จะสร้างความเร้าใจให้ผเู้ รียนเกิดความอยากเรียนมีความสุขกับการเรียน ทาให้ผเู้ รียนมีความรู้ มีความเข้าใจ
ในเนื้อหามากยิง่ ขึน้ และส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้
์
วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน
(TGT) ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ ยบทเรียนบนเครือข่ายด้วยเทคนิคการเรียน
์
แบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) และกลุ่มควบคุมทีเ่ รียนด้วยวิธปี กติ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของกลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนบนเครือข่ายเรียนด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT) ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 นักเรียนโรงเรียนสามขา
ราษฎร์บารุง อากุฉินารายณ์ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ซึง่ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) ด้วยวิธกี ารจับสลากหน่วยห้องเรียน จานวน 2 ห้องเรียน รวมทัง้ หมด 29 คน กลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบน
เครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จานวน 1 ห้องเรียน ได้จากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ก จานวนนักเรียน 15 คน กลุ่มควบคุมทีเ่ รียนด้วยวิธกี าร
สอนปกติ จานวน 1 ห้องเรียน ได้จากนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ข จานวนนักเรียน 14 คน
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
1. บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือรูปแบบทีมแข่งขัน (TGT)
2. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่าย
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
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เนื้อหาทีน่ ามาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นเนื้อหาสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรื่องระบบสุรยิ ะของเรา ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
1. ดาวฤกษ์
2. ดาวเคราะห์
3. ดาวพุธ ดาวศุกร์
4. โลก ดวงจันทร์
5. ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี
6. ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
7. ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ
8. ดาวหาง อุกกาบาตและดาวตก
กรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั ครัง้ นี้ อธิบายโดยแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น และตัวแปรตาม
ดังแสดงในแผนภูมทิ ่ี 1

ตัวแปรตาม
ด้านการทดลองใช้บทเรียนบน
เครือข่ายอิ นเทอร์เน็ต
- ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2
- ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
- ความพึงพอใจ

ตัวแปรต้ น
บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง
ระบบสุรยิ ะของเรา

1. การวิเคราะห์

ขัน้ ตอนการพัฒนาตามแนวคิดวิธกี ารระบบ
2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การทดลองใช้

5. การประเมินผล

แผนภูมทิ ่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
จากแผนภูมทิ ่ี 1 ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนวิธกี ารระบบ (System Approach) 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล โดยในการวิจยั ตัวแปรต้นได้แก่ บทเรียนบนเครือข่าย เรื่อง
ระบบสุรยิ ะของเรา ส่วนตัวแปรตามจัดแบ่งเป็ น 2 ด้าน ดังนี้
ด้านการสร้างบทเรียนบนเครือข่าย ได้แก่ คุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
ด้านการทดลองใช้บทเรียนบนเครือข่าย ได้แก่ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน และความพึงพอใจ
์
ของนักเรียน
วิธกี ารทดลอง การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามแบบแผนการทดลอง One group Pre-test – Post-test
Design (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551 : 158) ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจยั
กลุ่มตัวอย่าง

สอบก่อน

E
C
ความหมายของสัญลักษณ์
E
หมายถึง
C
หมายถึง
หมายถึ
ง
1

T

ทดลอง

T1
T1

X
-

กลุ่มทดลองทีเ่ รียนด้วยบทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
กลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธกี ารสอนปกติ
ทดสอบก่อนการทดลอง
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สอบหลัง

T2
T2

T2
X

หมายถึง
หมายถึง

ทดสอบหลังการทดลอง
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เครื่องมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

ผลการวิ จยั
จากการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นผลให้ได้บทเรียนบทเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา ซึง่ ประกอบด้วย บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาด้วยโปรแกรม Adobe
Flash CS นาขึน้ สู่เว็บไซต์ท่พี ฒ
ั นาขึน้ แล้ว ซึ่งมีคุณสมบัตคิ รอบคลุมทางด้านมัลติมเี ดีย ได้แก่ มีขอ้ ความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
บรรยาย เสียงดนตรีประกอบ และมีการโต้ตอบกับผูเ้ รียนทีห่ ลากหลายรูปแบบ

ภาพที่ 1
นาเข้าสู่บทเรียน - เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้ Education dek TGT

ภาพที่ 2
แบบทดสอบก่อนเรี ยนบนระบบ
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ภาพที่ 3
บทเรี ยนที่พฒั นาด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS นาขึน้ สู่เว็บไซต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้

ภาพที่ 4
กระดานสนทนาเรี ยนรู ้ร่วมกันภายในกลุ่ม

ภาพที่ 5
ข้อมูลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
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จากการวิ จยั พบว่า
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่าย ตามเกณฑ์ E1/E2 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการแสดงประสิทธิภาพของบทเรียนบทเครือข่าย
เกณฑ์ E1/E2

ค่าประสิทธิภาพ

การแปลผล

E1

87.81

ดีพอใช้

E2

82.38

ดีพอใช้

จากตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายตามเกณฑ์ E1/E2 บทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.81 /82.38 สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ (80/80)
2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนบนเครือข่ายโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั ได้นาบทเรียนบนเครือข่ายไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน
ประเมินคุณภาพ ผลการประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

X

รายการประเมิน
1. การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร

4.58

S.D.
0.51

2. เนื้อหาทีใ่ ช้ในการเรียนการสอน

4.49

0.53

มาก

3. รูปแบบเว็บไซต์เพื่อการเรียน e-Learning

4.47

0.59

มาก

4. การประเมินผลการเรียน

4.53

0.51

มากทีส่ ุด

4.52

0.54

มากทีส่ ุด

เฉลีย่ รวม

ความหมาย
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 4.52 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.47 – 4.58 และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.51 –
0.59 แสดงว่าผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย และบทเรียนบนเครือข่าย ในระดับเหมาะสม
มากทีส่ ุด
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังได้รบั การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย ผูว้ จิ ยั ได้ทาการ
สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช้แบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจของนักเรียน

X

S.D.

ความหมาย

1. เนื้อหาและการ ดาเนินเรื่อง

4.64

0.40

มากทีส่ ุด

2. ภาพ ภาษา และเสียง

4.60

0.45

มากทีส่ ุด

3. ด้าน ตัวอักษรและสี

4.56

0.55

มากทีส่ ุด

4. การจัดการบทเรียน

4.60

0.40

มากทีส่ ุด

5. วัดและประเมินผล

4.68

0.51

มากทีส่ ุด

4.62

0.46

มากทีส่ ุด

รายการประเมิน

เฉลีย่ รวม

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม 4.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.46 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4..56 - 4.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.40 - 0.55 แสดงว่าผูเ้ รียน
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บนเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเราในระดับมากทีส่ ุด
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อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้อภิปรายผลการวิจยั เนื่องมาจากประเด็นต่าง ๆ ได้ดงั นี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายโดยรวมเท่ากับ 87.81 /82.38 หมายความว่า ผูเ้ รียนทาคะแนนจากการทดสอบ
ระหว่างเรียนเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 87.81 และมีประสิทธิภาพในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูเ้ รียนคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน
เฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ 82.38 ซึง่ มีค่าประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือข่ายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เนื่องจากในการพัฒนาบทเรียนบน
เครือข่ายในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาบทเรียนอย่างเป็ นระบบ โดยเนื้อหาในบทเรียนมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับ
ระดับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน การเรียนบทเรียนสามารถโต้ตอบได้ภายในกลุ่มและครูผสู้ อนโดยการตัง้ กระทูส้ อบถามทาให้บทเรียน
มีความสมบูรณ์เหมาะสาหรับการเรียนแบบใหม่ทต่ี อ้ งการให้ผเู้ รียนค้นหาคาตอบและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนมี
การตรวจสอบคุณภาพโดยอาจารย์ทป่ี รึกษาและผูเ้ ชีย่ วชาญ มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อให้ได้บทเรียนที่มี
ความสมบูรณ์มากทีส่ ุด ทาให้บทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ (สิงหา โพธิแท่น. 2549 : 78) ได้วจิ ยั บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.44/81.08 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้
2. คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม
4.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.47 – 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า
ระหว่าง 0.51 – 0.59 แสดงว่าผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นในด้านประสิทธิภาพของบทเรียนในระดับมากทีส่ ุด เนื่องจากผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินตาม
ขัน้ ตอนเชิงระบบ 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ ขัน้ การวิเคราะห์ ขัน้ การออกแบบ ขัน้ การพัฒนา ขัน้ การทดลองใช้ และขัน้ การประเมินผล ในการ
ดาเนินการในด้านเนื้อหา ด้านสื่อและแบบทดสอบเพื่อให้มคี วามสมบูรณ์ถกู ต้อง โดยผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา
จุดประสงค์เพื่อนาไปใช้ในการออกแบบบทเรียน อีกทัง้ บทเรียนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ผ่านการทดลองใช้แบบหนึ่งต่อหนึ่ง การทดลองใช้กบั กลุ่มเล็ก
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ทป่ี รึกษาแล้วประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ โดยการประเมินโครงสร้างบทเรียน ประเมินองค์ประกอบ และ
ประเมินผลลัพธ์ ทาให้บทเรียนบนเครือข่ายทีผ่ วู้ จิ ยั พัฒนาขึน้ มีเนื้อหาทีเ่ หมาะสมกับผูเ้ รียน มีการจัดการเนื้อหาและองค์ประกอบใน
บทเรียนทีเ่ หมาะสม ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กัลยาณี ยะสานติทพิ ย์.
2552 : 165) ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีส่ ุด
(  = 4.72, S.D. = 0.45)
3. ความพึงพอใจของ ผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย โดยรวมอยู่ในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่าเฉลีย่ รวม
4.62 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าค่าเฉลีย่ ระหว่าง ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 4.56 - 4.68ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าระหว่าง 0.40 ถึง 0.55 แสดงว่าผูเ้ รียน มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย เรื่อง ระบบสุรยิ ะของเรา
ในระดับมากทีส่ ุด เนื่องจากบทเรียนมีลกั ษณะเป็ นมัลติมเี ดีย มีภาพ เสียง สีสนั สวยงาม มีความเร้าใจ ดึงดูดความสน เหมาะสมกับวัยของ
ผูเ้ รียน สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผเู้ รียนได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ (กัลยาณี ยะสานติทพิ ย์. 2552 : 165)
ผลการวิจยั พบว่า ความพอใจของผูเ้ รียนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน พบว่า ผูเ้ รียนมีความพอใจในระดับมากทีส่ ุด ( Χ = 4.69,
S.D. = 0.47)

สรุปผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั สรุปได้วา่ บทเรียนบนเครือข่าย ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพในระดับพอใช้ ผลประเมินจากผูเ้ ชีย่ วชาญ อยู่ในระดับมาก
ทีส่ ุด และจากผลการทดลองใช้กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่าย ดังนัน้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่ายทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นาขึน้ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ นเครือข่ายทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการ
จัดการเรียนรูไ้ ด้

การนาผลการวิ จยั ไปใช้ประโยชน์
บทเรียนบนเครือข่ายทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถทาให้นกั เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในสาระทีเ่ รียนและส่งผลให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
สูงขึน้ ครูผสู้ อนได้จดั ทานวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รวมทัง้ เป็ นแนวทางสาหรับครูคนอื่น ๆ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรูอ้ ่นื ๆ สถานศึกษาได้แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ และนาเทคโนโลยีการศึกษามาพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เพื่อส่งผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนต่อไป
์
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กิ ตติ กรรมประกาศ
การวิจยั ในครัง้ นี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ ดร. สายชล จินโจ ผศ.สิทธิชยั บุษหมัน่ อาจารย์กาญจนา คาสมบัติ
อาจารย์จติ เกษม พัฒนาศิริ อาจารย์ดวงอุไร สระเพ็ชร อาจารย์จนั ทรา สุระพร อาจารย์ไพวัลย์ นิลผาย นายวิชาญ เอีย่ มรัศมีกุล
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคุย นายเฉลิมชัย หาญกุล และผูอ้ านวยการโรงเรียนสามขาราษฎร์บารุง นายยงยุทธ ดลกุล เจ้าของบทความ
เอกสาร ตารา และงานวิจยั ตลอดจนผูเ้ ชีย่ วชาญและผูท้ รงคุณวุฒิ ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ ให้คาปรึกษา แนะนาและให้ขอ้ เสนอแนะในการ
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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 fiberoptic 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 will 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).

1718

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
the sum total of the points
N
full marks
before study
the back studies

percentage

E.I.
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.
before study

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
D
achievement
N
S.D.
X
before study
27
3.00
0.87
179
2.68
The back studies
27
8.56
** Imply important statistics way that .01 (.01 t 18 = 2.552), df = 18 level
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2

2

D

(D)

t - test

1,787

32,041

17.368**

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
1
2
3

Text
The student has the understanding in education substance
from a lesson the conspiracy learns work knowledge.
The student has canto learn the substance from computer
lesson convenient and fast.
The substance of a lesson liketo train, the knowledge be
appropriate

4

Lesson substance
interestedness.

like

to train minister have the

5

The student has can to read and try to understand in the
substance with oneself have can to create the work efficiently.

6

X

S.D.

Contentment level

4.65

0.49

most

4.55

0.60

most

4.35

0.67

the very

4.60

0.60

most

4.55

0.51

most

Lesson substance has that to train minister with a
computer make a little exhausted education more than the
4.50
0.61
most
education normally.
7
The student there is the carefulness builds the education
more and more cause the knowledge from the practice and learn
4.85
0.37
most
with oneself more and more.
8
Training ministers readymade program from a computer
4.65
0.59
most
entirely the knowledge and expert skill.
9
Training ministers readymade program from the computer
4.55
0.60
most
helps to repair the education at can don't understand.
10
Training ministers readymade program from the computer
4.65
0.67
most
helps to repair the education that can don't understand.
11
Training ministers from the computer helps to enhance the
4.65
0.59
most
skill in knowledge seeking.
12
Training ministers from the computer helps to enhance the
4.65
0.49
most
skill in the remedy systematically.
13
Training skill from a computer helps to enhance the skill
4.60
0.68
most
and apply the advantage in the life daily and earning a living.
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
4.60
0.60
most
education.
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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Course administration training learns with tablet
for
way education personnel and general person.

Thanet Yuensook, Pisuta Areerat, Wittaya Areerat
Information technology faculty Rajabhat Mahasarakham university

(thanet_y@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 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.

E

T1

X

T2

By

E
T1
T2
X

Mean

Target group.

Mean

Test before the experiment.

Mean

Test experiment back.

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
The average equals to
The average equals to
The average equals to
The average equals to

4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

Mean Please very most.
Mean Please very.
Mean Please moderate.
Mean Please a little.
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).
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N
175

full marks

15

the points before
the training

back training
points

(N=175)
S.D.
X
6.56
0.86

(N=175)
S.D.
X
10.10
0.84

t

Sig.

19.67

.000*

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

1.
2.
3.

X

A suitability training side.

4.28

The substance side in the training.

4.10

The contentment side builds [ wasp ] the training.

4.36

Share generally

4.24

S.D.

0.60
0.68
0.65
0.64

Meaning
Please very
Please very
Please very
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
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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
o
acid was 1% V/V, temperature as 25 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)
Figure 2.

(b)
(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
o
of acetic acid were used to prepare chitosan solution at various temperature; 25, 30, 35, 40, 45 and 50 C 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
2

The Mulberry papers with dimension 2 × 3 in were dipped with chitosan solution, which prepared with optimum
o
condition from prior part, in 30 min. The dipped Mulberry papers dried at 45 C 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
0.50
1.00
2.00

420.0
357.5
376.7
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
30
35
40
45
50

367.7
99.0
93.3
73.5
62.2
59.4

Table 3. The viscosity of chitosan solution at various times of solution stirring.

Time (Hours)

Viscosity (Poise)

6
12
18
24

376.7
376.7
376.7
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)
1.0

Temperature ( oC)
25

Time (Hours)
6

Appearance
light-yellowed viscous liquid

After preparing the chitosan solution with optimum condition as in Table 4. The thickness testing of The Mulberry
2
papers, with dimension 2 × 3 in , 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
1
2
3
4
5
6
7
8

Thickness before dipping
(mm)
0.19
0.28
0.26
0.23
0.24
0.22
0.20
0.28

Thickness after dipping
(mm)
0.22
0.28
0.32
0.25
0.27
0.24
0.22
0.31

Thickness of chitosan layer
(mm)
0.03
0.03
0.06
0.02
0.03
0.02
0.02
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
Dipped with Chitosan solution
Non-dipped

Time (min)
210.0
0.5

Table 7. Tensile stress testing of the dipped and non-dipped Mulberry paper.
The Non-dipped Mulberry paper
Time (min)
Weight (g)
2.13
1634.13

The Dipped Mulberry paper
Time (min)
Weight (g)
600.00
2134.13

1732

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
The chitosan solution could prepared by dissolve chitosan fakes in acetic acid in optimum concentration, 1% (V/V) at
o
temperature 25 C 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 (MrIAG) 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 CaCl 2 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 MagneHis TM 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
3
1 2application
to remove any insoluble material before
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).

20 KDa

Coomassie staining

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)

Mr-IAG
MW
S

Control

Coomassie staining

Figure 3. Purification of Recombinant Mr-IAG with MagneHisTM Protein Purification (Promega) from E. coli BL-21.
These proteins were stained with Coomassie.

20 KDa

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
5.2418764  10 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.
8
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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  27 04'01.7' ' 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).
0
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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 +6958243-1 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.

TYC +6958-243-1

RW PsA
TYC +6958-519-1

Fig1 the RW Piscis Austini photograph

Star
RW PsA
TYC+6958-243-1
(comparison)
TYC +6958-519-1
(check)

Table 1 The star of the third .epoch 2000
 (2000)
 (2000)
22 h 09 m 46.92 s

 27 d 04'01.7"

22 h10 m 20.544 s

 26 d 59 ' 37.30"

B
11.93
13.41

22 h 09 m 36.1439 s

 27 d 09 '16.788"

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)
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3. RESULTS

1.0
0.9
0.8
0.7

Light

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

fillter V
fillter R

0.1
0.0
0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

HJD 2455856+

Fig 2 the light curves of a binary system RW PsA in V and R fillter.
… (1)

HJD.MinI  2434328.4553  0.36045074E

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)
2455856.696
2455858.680
2455857.591

Epoch
59726
59731.5
59731.5

(C )

(O  C )

2455857
2455858
2455859

-0.0617
-0.06783
-0.06018

0.02

O - C (days)

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08
0

10000

20000

30000

40000

Epoch (cycles)

1745

50000

60000

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).
(O  C)  (0.01282)  (8.12127 10 7 ) Epoch  (2.5865 10 11 ) Epoch 2

=

 5.2418764  10 8

… (2)

days/year

The rate of orbital period change of the binary system RW Piscis Austini is equal to
 5.2418764  10 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.
8
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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
(O  C)  (0.01282)  (81217 10 7 ) Epoch  (2.5865 10 11 ) Epoch 2 

0.00668 sin((5.87282 10 5 ) Epoch  85.96344306)

… (.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 interAmerican Observatory (CTIO) in Chile on 22nd , 25 nd and 27 nd October, 2011. The rate of the orbital period change
is decreasing 5.2418764 10 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
8
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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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under Kalasin Primary Educational Service Area Office 1
ทวิทชัย ราวะรินทร์1 วรวรรณ อุบลเลิศ2 สุทศั น์ แก้วคา3
Thawitchai Rawarin1 Worawan Ubonlert2 Suthat Kaewkham3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 80 คน ครูผสู้ อน 202 คน และครูวชิ าการ 80 คน รวมทัง้ สิน้ 362 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม ซึง่ มีค่าสัมประสิทธิ ์ความเชื่อมันเท่
่ ากับ .99 การ
เก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่าง 362 ชุด และ
ได้รบั คืนมา 362 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100 นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( X ) และค่า
เบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.) เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครู
วิชาการ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) สถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบคือ Ftest
ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 ) พิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ ทีม่ รี ะดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 3.50 ) สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.98 ) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ( X = 3.96 ) และด้านการแนะแนว ( X = 3.94 )

1

นักศึกษาปริ ญญาโท (การบริ หารการศึกษา) คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
และครูวชิ าการในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. ผลวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน และครูวชิ าการมีขอ้ เสนอแนะ 5 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สถานศึกษาควรสนับสนุ น ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นารูปแบบหรือออกแบบกระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควร
สนับสนุ นให้ครูส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง มีทกั ษะการทางานที่เป็นกระบวนการ
กลุ่ม และให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา สถานศึกษาควรกาหนดนโยบาย การจัด พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยจัดให้ม ี
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่อื การเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพทัง้ ใน
สถานศึกษาและชุมชน ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มกี ารนิเทศการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และเป็นกระบวนการทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน และด้านการวัดผลประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุ นให้ครูพฒ
ั นาเครือ่ งมือในการวัดและประเมินผล
ทุกปีการศึกษา และจัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรูท้ ุกชัน้ เรียนตลอดทัง้ สอนซ่อมเสริมกรณีทผ่ี เู้ รียนไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คาสาคัญ : สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, การปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
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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บทนา
การศึกษานับว่ามีความสาคัญมากต่อการพัฒนาคนในชาติให้มคี วามรูค้ วามสามารถ
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาเห็นได้จาก
อารยประเทศทีป่ ระชากรนัน้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี เพราะมีการจัดระบบการศึกษาทีม่ มี าตรฐาน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ด้านคุณภาพของผูเ้ รียนเป็นอย่างยิง่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 33)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (2540-2544) เป็ นแผนทีไ่ ด้กาหนดให้
คน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา แม้กระทังแผนพั
่
ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(2545-2549) และฉบับที่ 10 (2550-2554) ก็ยงั คงยึดคนเป็นศูนย์กลาง และได้น้อมนาแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลางเพื่อให้ประเทศรอดพ้นวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้ดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงน
่ าไปสู่การพัฒนาทีส่ มดุลมีคุณภาพและยังยื
่ น
ภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ ท่ามกลางสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 จึงเป็นแผนยุทธศาสตร์ทช่ี ก้ี รอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะปานกลางทีส่ อดคล้องกับวิสยั ทัศน์ระยะยาวทีด่ าเนินต่อเนื่องกัน
มา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 1)กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทและภารกิจสาคัญในการจัด
และส่งเสริมสนับสนุ นการจัดการศึกษา ได้จดั ทาแผนปฏิบตั ริ าชการ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555)
เป้าหมายหลักเพื่อพัฒนาคนให้เป็ นคนดีมคี ุณธรรม นาความรูม้ คี ุณภาพ มีศกั ยภาพในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และยังเป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินการตามนโยบาย
ด้านการศึกษาของรัฐ โดยการปฏิรปู การศึกษาทัง้ ระบบทัง้ โครงสร้างและการบริหารจัดการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ การจะดาเนินการ
ดังกล่าวให้บรรลุผลจะต้องมีการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดการศึกษาทีเ่ ป็น
เงือ่ นไข สาหรับด้านกระบวนการทีส่ าคัญ คือ กระบวนการสอน กระบวนการนิเทศและ
กระบวนการบริหาร (ทิศนา แขมมณี, 2553 : 10) ใน 5 ทศวรรษทีผ่ ่านมา สารบบหรือ
ข้อความรูท้ างการสอนได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง อันเป็นผลมาจากการตระหนัก
ถึงความสาคัญของการศึกษา การขยายตัวของการศึกษา และความก้าวหน้าทางวิทยาการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ นักการศึกษา นักคิด และนักพัฒนาจานวนมากได้ให้แนวคิดและ
แนวทางทีห่ ลากหลายทีส่ ามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ตอบสนองต่อความ
แตกต่างทีห่ ลากหลายของผูเ้ รียน การรวบรวมและการนาเสนอสารบบหรือข้อความรูด้ งั กล่าวใน
ลักษณะทีง่ า่ ยแก่การเข้าใจและสามารถนาไปใช้งานได้สะดวก จะเกิดประโยชน์อย่างยิง่ ต่อครู
อาจารย์ การจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศโดยส่วนรวม
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กาหนดให้สถานศึกษามีบทบาท และ
หน้าทีใ่ นการจัดการศึกษาให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตนเองได้และเป็นไปตามหลักสูตรกาหนด
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรที่
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เกีย่ วข้อง ทุกฝา่ ยในการจัดการศึกษา และพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 14 ) นอกจากนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึง่ เป็ นหลักสูตรแกนกลางของประเทศไทยทีม่ มี าตรฐานเป็ นตัวกาหนด
คุณภาพของผูเ้ รียน เพื่อให้สถานศึกษาได้นากรอบแนวคิด หลักสูตร จุดหมายและโครงสร้างที่
สาคัญนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สาหรับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานมุ่งพัฒนาให้ผเู้ รียน
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้พร้อมทีจ่ ะทาประโยชน์ให้กบั สังคม ส่วนรวมตามบทบาทหน้าที่
ของตน งานวิชาการจึงถือได้ว่าเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษา ทีพ่ ระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ มุง่ กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปยังสถานศึกษาให้มากทีส่ ุด ด้วย
เจตนารมณ์ทจ่ี ะให้สถานศึกษาดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รียน ชุมชน ท้องถิน่ และการมีส่วนร่วมทุกฝา่ ย ซึง่ เป็ นปจั จัยทีส่ าคัญทาให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนางานหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทัง้ การจัดปจั จัยเกือ้ หนุ นการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ
, 2546 : 33)
สถานศึกษานับว่าเป็ นหน่วยงานหลักทีม่ หี น้าทีพ่ ฒ
ั นาผูเ้ รียนและสังคมภายใต้
บทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ มีความมุง่ หมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุ ษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปญั ญา ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวติ และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องตระหนัก และพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพสอดคล้องกับความสนใจความถนัด โดยยึดถือความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายในอันทีจ่ ะส่งผลให้สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษา ซึง่ งานวิชาการเป็นงานหลักทีส่ าคัญทีส่ ุด ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ผูบ้ ริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในขอบข่ายของเนื้อหาและหลักการ ในการบริหารงาน
วิชาการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนของขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอานาจไปสู่สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 8)
(สันติ บุญภิรมย์, 2552 : 257) กล่าวถึงบทบาทหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ตี ่อการ
บริหารงานวิชาการว่า การจัดการศึกษาของประเทศถือว่าเป็นบทบาทหน้าทีร่ ว่ มกันทัง้ ผูบ้ ริหาร
การศึกษา บุคลากรการศึกษาอื่นๆ และประชาชนโดยทัวไป
่ กาหนดว่าเป็นหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบโดยแบ่งเป็นสัดส่วนทีเ่ หมาะสมหรือเรียกว่า การบูรณาการ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็น
บุคลากรทีม่ คี วามสาคัญทีส่ ุดในการจัดการศึกษา นอกจากนัน้ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์,
2543 : 120) ยังได้กล่าวถึงผูบ้ ริหารว่า ผูบ้ ริหารเป็นผูท้ ม่ี หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการวางแผนวิชาการ
เพราะว่างานวิชาการในสถานศึกษาถือได้ว่าเป็นหลักทีเ่ ป็นหัวใจสาคัญโดยผูบ้ ริหารควรมีความ
รับผิดชอบวางแผนงานทุกงานทุกระดับ ตัง้ แต่งานวิชาการจนถึงการเรียนการสอนของครู จัดให้
มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อจะได้รว่ มงานวางแผนได้อย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วม
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การวางแผนในสถานศึกษามิใช่เป็ นเพียงผูก้ าหนดแผน แต่ตอ้ งมีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกันระหว่างผูร้ บั ผิดชอบงานอื่นๆต้องมีความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการวางแผน ซึง่
สามารถชีน้ าครูได้ตลอดถึงควรทีจ่ ะรูจ้ กั การวางแผนในการบริหารงาน ซึง่ งานวิชาการเป็ นงานที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการวางแผนให้เป็นไปตามขัน้ ตอนเพื่อการก้าวไปสู่
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
สภาพปจั จุบนั ของการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับ
ประถมศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีผลการ
ดาเนินการในการบริหารงานวิชาการไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด ดังจะเห็นได้จากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระดับประเทศ National Test (NT) ในระดับชัน้ ประถมศึกษา
ปีท่ี 3 และผลสรุปประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขนั ้ พืน้ ฐาน Ordinary National
Education Testing (O-NET) ในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 อยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้างต่า
จากผลการทดสอบระดับชาติเมือ่ ปีการศึกษา 2552 พบว่าใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก มี
คะแนนเฉลีย่ ทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
คือ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 3 วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 39.18 วิชาคณิตศาสตร์
ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 41.53 วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 33.34 วิชาสังคมศึกษา
ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 35.90 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 40.27 ส่วนในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาไทย ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 37.78 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน
เฉลีย่ ร้อยละ 40.16 วิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 38.34 วิชาสังคมศึกษา ได้
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 33.63 วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 35.48 (สานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1, 2553 : 3) ปจั จัยสาคัญอีกปจั จัยหนึ่งทีจ่ ะทาให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูใ่ นระดับทีน่ ่ าพอใจ บรรลุตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือไม่
ย่อมขึน้ อยูก่ บั การดาเนินงานด้านวิชาการของแต่ละโรงเรียนว่ามีการดาเนินงานมากน้อย
เพียงใดแม้สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จดั ให้มโี ครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ 2551 จากการนิเทศติดตาม
ผลการดาเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า โรงเรียนได้ประสบปญั หาสาคัญหลายด้าน
ได้แก่ การมีครูไม่ครบชัน้ เรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ครูมวี ุฒ ิ
ความรู้ ความเชีย่ วชาญ ไม่ครบทุกกลุ่มประสบการณ์ ครูไม่มขี วัญกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ า
ทีก่ ล่าวมา จะเห็นได้ว่า งานวิชาการเป็นงานทีม่ คี วามสาคัญและมีผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามทีค่ าดหวังหรือตัง้ เป้าหมายเอาไว้ และผูบ้ ริหารสถานศึกษาเป็น
บุคคลทีม่ คี วามสาคัญเป็ นอย่างมากในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความสาเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ จากเหตุผลและความสาคัญ
ดังกล่าว ทาให้ผวู้ จิ ยั ซึง่ เป็นผูท้ ป่ี ฏิบตั งิ านในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
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การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เห็นว่า สภาพปจั จุบนั และความต้องการในการ
บริหารงานวิชาการเป็นอย่างไร ควรจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร เพื่อสามารถนาผล
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขนาดเล็กให้มปี ระสิทธิภาพและความต้องการชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
2.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ
3.เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
สมมติ ฐานการวิ จยั
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 1 แตกต่างกัน
ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากร ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จานวนทัง้ สิน้
628 คน จากโรงเรียน 100 โรงเรียน ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 100 คน
ครูผสู้ อนจานวน 428 คน และครูวชิ าการจานวน 100 คน
2. กลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอร์แกน
(Krejcie and Morgan ; อ้างจาก ยุทธ ไกยวรรณ์,2549 : 101) กาหนดขอบเขตความคลาด
เคลื่อนที่ .05 โดยนากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้มาเทียบอัตราส่วนร้อยละของประชากรในแต่ละเขต
อาเภอทัง้ 6 อาเภอ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ในปี
การศึกษา 2553 และใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
(ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549 : 110) ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 80 คน ครูผสู้ อน จานวน
202 คน และครูผรู้ บั ผิดชอบงานวิชาการ จานวน 80 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 362 คน
3. ตัวแปรทีศ่ กึ ษา
ตัวแปรทีศ่ กึ ษาในครัง้ นี้ คือ
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ ใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เล็กตามขอบข่ายงานวิชาการ 17 ด้านตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
กระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (ราชกิจจานุเบกษา, 2550 : 24)
4. ระยะเวลาดาเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ และเปรียบเทียบระดับปฏิบตั ิ
เกีย่ วกับการบริหารงานด้านวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เล็ก ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกกกกกกกก
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และครูวชิ าการ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2553 จานวน 628 คน จากโรงเรียน
100 โรงเรียน
2. กลุ่มตัวอย่าง สาหรับกลุ่มตัวอย่างได้จากการกาหนดโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของ
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2549 : 101) กาหนดขอบเขต
ความคลาดเคลื่อนที่ .05 นากลุ่มตัวอย่างทีไ่ ด้มาเทียบอัตราส่วนร้อยละของกลุ่มประชากรในแต่
ละเขตอาเภอทัง้ 6 อาเภอโดยใช้วธิ กี ารสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling)ได้แก่
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 80 คน ครูผสู้ อน จานวน 202 คน และครูผรู้ บั ผิดชอบงาน
วิชาการ จานวน 80 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทัง้ สิน้ 362 คน
3. กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ ผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครัง้ นี้เป็นผูท้ ก่ี าลัง
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานศึกษาขนาดเล็กทีม่ ผี ลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติใน 5 กลุ่ม
สาระการเรียนรูห้ ลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
และวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทส่ี านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
กาหนดไว้และผูบ้ ริหารในระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาในสังกัด รวมทัง้ สิน้ จานวน11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Selection) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2542 : 102)
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เครื่องมือการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ สร้างเครือ่ งมือโดยศึกษา
หลักการ ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อทราบสภาพ
จริงในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก นาข้อมูลมากาหนดเป็นประเด็นในการ
สร้างเครือ่ งมือ สร้างแบบสอบถามตามหลักการสร้างเครือ่ งมือ นาแบบสอบถามทีส่ ร้างเสนอต่อ
อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม นา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขนาแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้ว ให้ผเู้ ชีย่ วชาญ 3 คน
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แล้วนาไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่า IOC
(Item Objective Congruence Index) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ แล้วพิจารณาเลือกข้อ
คาถามทีม่ คี ่า IOC มากกว่า 0.67 ขึน้ ไป (ไพศาล วรคา, 2552 : 257) หาค่าความเชื่อมัน่
ของเครือ่ งมือโดยได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน
10 ฉบับ ครูผสู้ อน จานวน 10 ฉบับ และครูวชิ าการจานวน 10 ฉบับทีไ่ ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวม
ทัง้ สิน้ จานวน 30 ฉบับ ในสถานศึกษาขนาดเล็ก 10 แห่ง สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 แล้วนาไปหาค่าความเชื่อมันตามวิ
่
ธขี องครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2543 : 96) โดยแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ .99 แบบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการใน 2 ระยะ ระยะแรก ใช้แบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการ ใน
สถานศึกษาขนาดเล็กและเปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ิ เกีย่ วกับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะแนวทางเป็ นผูท้ ก่ี าลังปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นสถานศึกษาขนาดเล็กทีม่ ผี ลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับชาติใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรูห้ ลัก คือ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์
วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ทส่ี านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กาหนดไว้จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโนนป่างิว้
วิจติ รวิทยา อาเภอสหัสขันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภปู อ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
และโรงเรียนท่าลาดวนประชาบารุง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ และผูบ้ ริหารในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษาทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรงเกีย่ วกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในสังกัด รวมทัง้ สิน้
จานวน11 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา,
2542 : 102) ในการไปสัมภาษณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ขอหนังสือขออนุญาตให้ผวู้ จิ ยั เข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั พร้อมขออนุญาตสัมภาษณ์จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
1 ผูท้ ใ่ี ห้ขอ้ มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกในครัง้ นี้ ได้แก่
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1.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จานวน 3 คน
1.2 ครูผสู้ อน จานวน 3 คน
1.3 ครูวชิ าการ จานวน 3 คน
1.4 รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
จานวน 2 คน
การวิ เคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามและแบบประเมิน ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้
สถิตภิ าคบรรยาย (Descriptive Statistics) เช่น หาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและ
ค่าร้อยละ ตามลักษณะของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลและตัวแปรทีศ่ กึ ษา
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ใช้วธิ กี ารตีความสร้างข้อสรุป เป็ นความ
เรียง
ผลการวิ จยั
1. ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 ) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
ทีม่ รี ะดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.50 ) สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไป
น้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.98 ) ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา ( X = 3.96 ) และด้านการแนะแนว ( X = 3.94 )
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
และครูวชิ าการในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05
3. ผลวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการมีขอ้ เสนอแนะ 5 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรสนับสนุ น ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นารูปแบบหรือออกแบบ
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรสนับสนุ นให้ครูส่งเสริมให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเอง มีทกั ษะการทางานทีเ่ ป็นกระบวนการกลุ่ม และให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรกาหนด
นโยบาย การจัด พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยจัดให้มแี หล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่อื การ
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เรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในสถานศึกษาและชุมชน
ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควรจัดให้มกี ารนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง
และเป็นกระบวนการทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน และด้านการวัดผลประเมินผลและการเทียบ
โอนผลการเรียน สถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุ นให้ครูพฒ
ั นาเครือ่ งมือในการวัดและ
ประเมินผลทุกปีการศึกษา และจัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรูท้ ุกชัน้ เรียนตลอดทัง้ สอนซ่อม
เสริมกรณีทผ่ี เู้ รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีขอ้ ค้นพบดังนี้
1. ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.81 ) พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน
มีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ
ทีม่ รี ะดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.50 ) สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไป
น้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.98 ) ด้านการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาและด้านการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา ( X = 3.96 ) และด้านการแนะแนว ( X = 3.94 ) พิจารณาตามสถานภาพ พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษามีระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =
3.83 ) และเมือ่ พิจารณารายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา ( X = 4.01 ) ด้านการแนะแนว ( X = 4.00 ) และด้านงานด้านการวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน ( X = 3.93 ) ครูผสู้ อนมีระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.21) และเมือ่ พิจารณารายด้าน ทุกด้านอยูใ่ นระดับ
มาก สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่ จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน ( X = 4.34 )
ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.33 ) และด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรูแ้ ละด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น ( X = 4.28 ) ครูวชิ าการมีระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานวิชาการ
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.83 ) และเมือ่ พิจารณารายด้าน สามารถเรียงลาดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้านงานด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผล
การเรียน ( X = 4.01 ) ด้านการแนะแนว ( X = 3.96 ) และด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
( X = 3.92 )
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2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
และครูวชิ าการในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และครูวชิ าการ มี
ระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมและรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ ทดสอบรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับครูผสู้ อน
และครูผสู้ อนกับครูวชิ าการ มีระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับครูวชิ าการ มีระดับการปฏิบตั ใิ นการ
บริหารงานวิชาการไม่แตกต่างกัน
3. ผลวิเคราะห์ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการมีขอ้ เสนอแนะ 5 ลาดับแรก คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรสนับสนุ น ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นารูปแบบหรือออกแบบ
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรสนับสนุ นให้ครู ส่งเสริมให้นกั เรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเอง มีทกั ษะการทางานทีเ่ ป็นกระบวนการกลุ่ม และให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาควรกาหนด
นโยบาย การจัด พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยจัดให้มแี หล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่อื การ
เรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในสถานศึกษาและชุมชน
ด้านการนิเทศการศึกษา สถานศึกษาควร จัดให้มกี ารนิเทศการศึกษาอย่างเป็ นระบบ ต่อเนื่อง
และเป็นกระบวนการทีม่ ปี ระโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทียบ
โอนผลการเรียน สถานศึกษาควร ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพฒ
ั นาเครือ่ งมือในการวัดและ
ประเมินผลทุกปีการศึกษาและจัดให้มกี ารประเมินผลการเรียนรูท้ ุกชัน้ รวมทัง้ สอนซ่อมเสริมกรณี
ผูเ้ รียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการวิจยั สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีประเด็นสาคัญทีค่ วรนามา
อภิปรายผล ดังนี้
1. ระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน และครูวชิ าการในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นี้เนื่องจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้จดั ทาแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ระยะ 3 ปี ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 4 ยุทธศาสตร์ คือ พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ พัฒนาระบบการเรียน
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การสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของ
โรงเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กทีพ่ บว่าปจั จัยตัวป้อนไม่
เพียงพอต่อการพัฒนา รวมทัง้ มีปญั หาในด้านประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารจัดการและ
กระบวนการเรียนการสอนส่งผลให้ผเู้ รียนมีระดับคุณภาพค่อนข้างต่า สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ(สังคม คาดี,2548 : 156-170) ได้ศกึ ษาการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ(ชาลี สะตะ,2549 : 68-70) ได้ศกึ ษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในเขตอาเภอเขาสวนกวาง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ขอนแก่น เขต 4 พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ(ปรีชา กระจ่างโพธิ ์,2550 :
105-106) ได้ศกึ ษาการบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาปราจีนบุร ี พบว่า ระดับการปฏิบตั กิ ารบริหารงานวิชาการของผูบ้ ริหารโรงเรียนตาม
ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 12 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ(กุลฑรี พิกุลแกม,2551 : 104-105) ได้ศกึ ษาการบริหารงาน
วิชาการทีส่ ่งผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบว่า การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ (วีระ
สุบตั คิ า ,2552 : 165-166) ได้ศกึ ษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ช่วงชัน้ ที่ 1-2 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า สภาพการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1-2 สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีระดับการปฏิบตั อิ ยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นด้านการส่งเสริมชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งทางวิชาการ ทีม่ รี ะดับการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ทัง้ นี้เนื่องจากการเป็ นสถานศึกษาขนาดเล็กทีย่ งั ขาดปจั จัยสนับสนุ นหลายอย่าง เช่น
ขาดแคลนบุคลากร ขาดงบประมาณ ขาดอุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน
ผูบ้ ริหารยังขาดทักษะด้านการบริหารจัดการ เปลีย่ นผูบ้ ริหารบ่อย ครูยงั ขาดทักษะและเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ ขาดการวางแผน ขาดการใช้ส่อื นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูใ้ หม่ๆ และครู
ยังมีภาระงานทีม่ ากเกินไป การระดมทุนและทรัพยากรน้อยเนื่องจากเป็ นชุมชนขนาดเล็กทีม ี
สภาพเศรษฐกิจต่า สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2553-2555 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
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(วันชัย พงสุพนั ธ์,2553 : 102-103) ได้วจิ ยั เรือ่ ง การศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 3 ผลการวิจยั พบว่าสภาพ
ปญั หาต่างๆในการดาเนินงานวิชาการ ครูผสู้ อนยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในด้านวัดผล
ประเมินผลตามสาระการเรียนรู้ สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรทีท่ าการสอนประจา
ชัน้ เรียน บุคลากรทาการสอนไม่ตรงตามวิชาความถนัดของตนเอง ขาดงบประมาณทีจ่ ะมา
สนับสนุ นงานวิชาการ และยังขาดอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เพียงพอ
กับจานวนนักเรียนขาดสื่อการสอนทีท่ นั สมัย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาขาดความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ ให้ความสาคัญต่องานวิชาการน้อยเกินไป มีการพัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนให้ทนั สมัย บุคลากรทีท่ าการสอนขาดความกระตือรือร้นในการทา
ความเข้าใจหลักสูตรใหม่ และขาดเทคนิคในการสอนทีท่ นั สมัย
2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อน
และครูวชิ าการในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า โดยรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และเมือ่ ทดสอบรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษากับครูผสู้ อน และ
ครูผสู้ อนกับครูวชิ าการ มีระดับการปฏิบตั ใิ นการบริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ ทัง้ นี้เนื่องจากผูบ้ ริหาร
ครูผสู้ อน และครูวชิ าการ ยังมีขอบข่ายและบทบาทหน้าทีใ่ นการบริหารงานวิชาการบางด้าน
แตกต่างกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในการบริหารงานวิชาการ สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ(ศุภมิตร นาถมทอง,2552 : 193-194) ได้ศกึ ษา ปญั หาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครู มีความ
คิดเห็นแตกต่างจากประธานกรรมการสถานศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ส่วน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูมคี วามคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
3. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 พบว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ครูผสู้ อน และครูวชิ าการมีขอ้ เสนอแนะเรียงความถี่จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก คือ ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สถานศึกษาควรให้ครูจดั เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรม
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบตั ใิ ห้ทาเป็น คิดเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
เรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนรู้ จะต้องจัดผสมผสานสาระการเรียนรู้ดา้ นต่างๆอย่างได้
สัดส่วนและสมดุล รวมทัง้ ปลูกฝงั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมทีด่ งี าม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูควรศึกษาค้นคว้าพัฒนารูปแบบหรือออกแบบ
กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา สถานศึกษาควรให้ครูจดั ทาแผนการจัดการเรียนรูท้ อ่ี งิ มาตรฐานการ
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เรียนรู้ และตัวชีว้ ดั ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง มี
ทักษะการทางานทีเ่ ป็ นกระบวนการกลุ่ม และให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ใช้ส่อื การเรียนการสอน เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย และสถานศึกษาควร
ส่งเสริมการวิจยั ในชัน้ เรียน และนาผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้ นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาและใช้ส่อื เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สถานศึกษาจะต้องกาหนด
นโยบาย การจัดพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยจัดให้มแี หล่งเรียนรู้ ศูนย์ส่อื การ
เรียนรู้ ระบบสารสนเทศ และเครือข่ายการเรียนรูท้ ม่ี ปี ระสิทธิภาพทัง้ ในสถานศึกษาและชุมชน
มีการประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรูร้ วมทัง้ ศึกษาค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูใ้ ห้
สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิ จยั ไปใช้
จากผลการวิจยั สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1. สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานควรร่วมกันกาหนด
วัตถุประสงค์ และทิศทางในการวางแผนงานด้านวิชาการทีช่ ดั เจน มีการรวบรวมข้อมูล กากับ
ดูแล นิเทศและติดตามการบริหารงานวิชาการในทุกขัน้ ตอนอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจดั ทาแผนการ
จัดการเรียนรูท้ อ่ี งิ มาตรฐานและตัวชีว้ ดั ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูโ้ ดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนสร้างองค์
ความรูด้ ว้ ยตนเอง ใช้ส่อื เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย ส่งเสริมการ
วิจยั ในชัน้ เรียน นาผลการวิจยั มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
3. สถานศึกษาควรให้คาปรึกษา ให้ความรูท้ างวิชาการ ทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ แก่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีการศึกษาแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารรูจ้ กั เลือกสรร
ภูมปิ ญั ญามาใช้ในชีวติ ประจาวัน และสถานศึกษาควรจัดให้มกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ์กบั
ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้ รียน
กิ ตติ กรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จสมบูรณ์ได้ดว้ ยความกรุณาให้คาปรึกษาแนะนาจากท่าน
อาจารย์ ดร. วรวรรณ อุบลเลิศ ประธานกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์สุทศั น์
แก้วคา กรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.จาเนียร พลหาญ ผูแ้ ทนบัณฑิตวิทยาลัยสอบ
วิทยานิพนธ์ และดร.ธีระวัฒน์ เยีย่ มแสง ผูท้ รงคุณวุฒสิ อบวิทยานิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาให้คาแนะนา
ตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงในการทาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็นอย่าสงสูงยิง่ มา
ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูเ้ ชีย่ วชาญทุกท่าน ทีไ่ ด้กรุณาตรวจสอบปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ และให้คาแนะนาในการสร้างเครือ่ งมือการวิจยั
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ขอขอบพระคุณ นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ นายสุจนิ ต์ วิชยั วงค์ รองผูอ้ านวยการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายคมสันต์ ก้านจักร
ผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโนนป่างิว้ วิจติ วิทยา นายสหรัตน์ ประทุมตา
ผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรค์ภูปอ นายสุขะ กองอุดม
ผูอ้ านวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนท่าลาดวนประชาบารุง ทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ในการ
สัมภาษณ์
ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหาร และคณะครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ทุกท่านทีใ่ ห้ความกรุณาให้ขอ้ มูลในงานวิจยั ในครัง้ นี้
คุณค่าและประโยชน์จากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็นเครือ่ งบูชาแด่บุพการี
และบูรพาจารย์รวมทัง้ ผูท้ ม่ี พี ระคุณทุกท่าน
บรรณานุกรม
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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
-8
solution shows that VY Ceti is a semi-contact binary system. The period change is increasing with 4.806420697x10 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.
o
The VY ceti is a semi-detached binary system. The position of this is R.A. 01h 49m 33.694s Dec.-19 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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VY Ceti
BD-20 346
TYC 5857-1297-1

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
V
 (2000)
 (2000)
h m
s
VY Cet
01 49 33.69
-19d 37' 29.3"
11.16
h m
s
BD-20 346
01 49 39.3806
-19d 38' 37.536"
11.52
(comparison)
h m
s
TYC 5857-1297-1
01 49 38.722
-19d 40' 04.79"
12.35
(check)
*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.

1.0
0.9
0.8
0.7

Light

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

filter B
filter V
filter R

0.1
0.0
0.8

1.2

1.6

2.0

HJD 2455859+

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
HJDMinI  2441645.3902  0.340809368E
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(1)

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.

o-c (day)

0.03

0.00

-0.03

-30000

0

30000

Epoch (cycles)

Fig.3. O-C diagram of a binary systems VY Ceti
The relation between the O-C and Epoch used the Quadratic Polynomial is
O  C  8.88293 10 4  3.72795 10 7 Epoch  2.2424  10 11 Epoch 2 .

… (2)

From this equation, the orbital period change of the VY Ceti binary system is
dP
 2(2.2424  10 11 )
dE
 4.4848  10 11
 4.806420697  10 8

days / cycle
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

OC

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
-8
binary system. The period change is increasing with 4.806420697x10 days / year that the evolution is explained by Thermal
Relaxation Oscillation (TRO).
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ABSTRACT
2-

-

-

Flux decline and rejection affected by metallic co-ions (SO4 , 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
2manganese shown greater on flux decline according to co-ion of SO4 , 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,
2+
2+
2+
2+
high hardness from the composition of calcium (Ca ) and magnesium (Mg ), and high iron (Fe ) and manganese (Mn )
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
2+
filtration. This may cause an increased concentration polarization that exceeds solubility limit, resulting precipitation (i.e. Ca ,
2+
223Mg , CO3 , SO4 , and PO4 ). 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
2+
2+
both Cu and Cd 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
2to investigate flux decline and rejection affected by metallic co-ions (SO4 , 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
3
is 600 psi (or 4,137.6 kPa), maximum feed flow rate is 16 gpm (3.6 m /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)
0
and kept in refrigerator at 4 C 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
2
were calculated using a correlation between conductivity and ionic strength of NaCl standards, I.S.[M]=0.5∑CiZi (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
2
fitted to the cell. The membrane active area is 41.38 cm . 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
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2.4 Analysis of Results
The parameters taken into account were:
2
- The volumetric flux Jv (L/m /h or LMH) was determined by measuring the volume of permeate collected in a given time
interval divided with membrane area by the relation:
Qp
(1)
J  L (P   ) 
v

p

A

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:
Cp
(2)
% R  (1 
) 100
Ci
Where Cp and Ci are the solution concentrations in the permeate and in the initial feed solution, respectively.
.

3. RESULTS
2-

-

-

Effect of metallic cations (i.e. lead, manganese and zinc) with equal coions (i.e. SO4 , 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
2flux decline according to co-ion of SO4 , 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)
2+

2+

% Metallic cations rejection

The effects of pH on the rejection of divalent cations (Ca and Mg ) 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
2+
2+
through it, while divalent cations permeated through membrane easily. The rejection of Mg was higher than that of Ca over a
2+
2+
wide pH range. This is probably because the hydrated ion radius of Mg is larger than that of Ca , 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
2-

-

-

The effect of of metallic cations (i.e. lead, manganese and zinc) with equal coions (i.e. SO4 , 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
2shown greater on flux decline according to co-ion of SO4 , 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 650oC 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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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.
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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 CeM 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

RHA100µm

RHA200µm

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

0.9969

0.9972

0.9997

0.983

0.9983

0.9988

R

2

Effici
ency
[%]

Time [min]
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
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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+, Pb2+, Ni2+ 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 tetrahydrated 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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การวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันความเข้มแข็งทางจิ ตใจของนักกีฬาระดับชาติ ในโรงเรียนกีฬา
A CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS OF MENTAL TOUGHNESS OF THE ATHLETES
สุเทพ เมยไธสง และคณะ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Suthep Maythaisong
Bootsaya Sangkawe
Institute Physical Education Mahasarakham
บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียน
กีฬา สังกัดสถาบัน การพลศึกษา กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling)
เฉพาะนักกีฬาทีอ่ ยู่ในระดับชาติ จานวน 200 คน ในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลคือแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ โดยบูรณาการจากแนวคิดของ โลเออร์ (Loehr) สโตนท์ (Stoltz) และจูง (Jung)
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.50
ผลการวิจยั ปรากฏว่า องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจมี 9 ด้าน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.11 ถึง
0.29 เรียงลาดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดงั นี้ การควบคุมสมาธิหรือความตัง้ ใจ ความมันใจในตนเอง
่
กา ร
ควบคุมเจตคติ การจินตภาพ การควบคุมพลังงานเชิงลบ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟนั
อุปสรรค และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีค่าของน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.29, 0.26, 0.26, 0.25, 0.24, 0.24, 0.23, 0.15
และ 0.11 ตามล าดับ และผลการตรวจสอบความสอดคล้อ งของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก โดย
พิจารณาจากค่า χ2/df มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึง่ มีค่าไม่เกิน 2, ค่า χ2 ไม่มนี ัยสาคัญ, ค่า RMSE ต่ากว่า 0.05, ค่า GFI เท่ากับ 0.97
และค่า AGFI เท่ากับ 0.94
คาสาคัญ : องค์ประกอบเชิงยืนยัน, ความเข้มแข็งทางจิตใจ, นักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา

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. ความเป็ นมา
้
การกีฬาจะประสบผลสาเร็จตามเปาหมายได้มากน้ อยเพียงใด องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ ตัวของนักกีฬา ซึ่งต้องมี
ลักษณะของนักกีฬาที่ดี ผู้ฝึ กสอนรู้จกั นักกีฬาที่ต นฝึ กสอนในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิต ใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปญั ญา รู้จกั ลักษณะนิส ยั ของนักกีฬา เพื่อ การพัฒนานักกีฬาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการ ผู้ฝึ กสอนกีฬาเป็ นผู้ท่มี ี
ความสาคัญและเป็นหัวใจของการฝึกกีฬา นักกีฬาจะประสบผลสาเร็จด้านกีฬาและชีวติ ได้นนั ้ อยู่ทก่ี ารช่วยเหลือหรือการทางาน
ของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ช่วยให้นักเรียนเป็ นนักกีฬาอย่างแท้จริง ช่วยปลูกฝงั ควบคุมพฤติกรรมของนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย
ความสุภาพอ่อนโยน ความเคารพต่อกฎระเบียบ กติกา มารยาท ความเข้มแข็งให้เป็ นทีช่ ่นื ชมต่อผูท้ พ่ี บเห็น ชนะทัง้ เกมกีฬา
ชนะทัง้ คู่แข่งขัน และใจของคู่แข่งขันตลอดจนทุก ๆ คน การฝึ กกีฬาที่จะให้บรรลุ ตามเป้าประสงค์ท่ตี ้องการ ผู้ฝึกสอนและ
นักกีฬาจึงต้อ งพยายามค้น หากลวิธีก ารฝึ ก หรือ ปจั จัย ต่ าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬา ผลัก ดัน ให้ประสบ
ความสาเร็จในด้านกีฬา ดังจะเห็นได้จากการกีฬาในยุคนี้ ความสมบูรณ์เฉพาะด้านสมรรถภาพทางกายเพียงอย่างเดียว ไม่
สามารถสู่ชยั ชนะได้ ด้วยเหตุน้ีผฝู้ ึ ก สอนและนักกีฬาจึงจาเป็ นต้องศึกษาเรียนรูค้ วามก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ ๆ รูจ้ กั นาเอา
หลักทฤษฎีและวิธกี ารต่าง ๆ ทีม่ าจากการศึกษาค้นคว้าวิจยั มาใช้ในการฝึกกีฬา การคัดเลือกตัวนักกีฬาตลอดจนการจัดทาแบบ
การฝึกซ้อม โดยใช้เทคนิควิธตี ่าง ๆ ทุกรูปแบบ เพือ่ จุดมุง่ หมายทีห่ วังไว้ คือชัยชนะ และนอกจากจะใช้กลวิธตี ่าง ๆ ในด้านการ
ฝึกร่างกายแล้ว การพัฒนาและการปรับปรุงด้านอื่น ๆ จะต้องถูกนามาใช้ควบคู่กนั ไปด้วย เช่น การพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นต้น
ในการพัฒนาวงการกีฬาของไทยให้มมี าตรฐานสูงขึน้ ทัดเทียมกับอารยประเทศได้นนั ้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อ งกับวงการกีฬา
จะต้องพยายามค้นหากลวิธหี รือปจั จัยต่ าง ๆ เพื่อมาเสริมสร้างความสามารถของนักกีฬา โดยการประยุกต์หลักการทางด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ตลอดจนสาขาวิชาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาเพื่อใช้พฒ
ั นาการฝึ กกีฬา ให้นักกีฬามี
ความสามารถสูงสุดมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญั ญา กับความสาเร็จตามที่
มุง่ หวังไว้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาองค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา โดย
บูรณาการจาก 3 แนวคิดของ Loehr (1995) Stoltz (1997) และ Jung (1939) ทัง้ นี้เพื่อให้ผลการวิจยั เป็ นการสนเทศแก่ผทู้ ่ี
เกีย่ วข้องกับวงการกีฬา สามารถนาองค์ความรูท้ ไ่ี ด้ไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาต่อไปใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์
1.เพือ่ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา
2.เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬากับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
3. วิ ธีดาเนิ นการ
1. การสังเคราะห์องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิ ตใจ
การสังเคราะห์องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจ มีขนั ้ ตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทางจิตใจของโลเออร์ (Loehr.
1995) การเผชิญปญั หาและฝา่ ฟนั อุปสรรคของ สโตลท์ซ (Stoltz. 1997) และบุคลิกภาพของ จูง (Jung. 1939)
1.2 คัดเลือกตัวแปรและองค์ประกอบเกีย่ วกับความเข้มแข็งทางจิตใจตามแนวคิดของ โลเออร์ (Loehr) สโตลท์ซ
(Stoltz) และจูง (Jung. 1921) ได้องค์ประกอบ 9 ด้าน ได้แก่ การจินตภาพ ความมันใจตนเอง
่
การควบคุมพลังงานเชิงลบ การ
่
ควบคุมสมาธิหรือความตัง้ ใจ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก การควบคุมเจตคติ การเผชิญและฝาฟนั อุปสรรค และบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว
1.3 น าแนวคิด ความเข้ม แข็ง ทางจิต ใจ การเผชิญ และฝ่ า ฟ นั อุ ป สรรค และบุ ค ลิก ภาพแบบแสดงตัว ซึ่ ง
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั โดยเสนอโมเดลเชิงสมมติฐานองค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจ
ทีส่ ร้างขึน้ เป็นสมมติฐานของการวิจยั
1.4 นาผลการสังเคราะห์ไปสร้างแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจเพือ่ ใช้ในการศึกษาต่อไป
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2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ทางการวิจยั นี้คอื โรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา โดยมีนักเรียนทีม่ ี
ผลการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับชาติเป็นหน่วยการสุ่ม (Random Unit) ซึง่ มีรายละเอียดในการกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
1. ประชากร ได้แก่ นักกีฬาโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษาทีม่ ผี ลการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับชาติ
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักกีฬาโรงเรียนกีฬาของสถาบัน การพลศึกษาที่มผี ลการแข่งขันกีฬาอยู่ในระดับชาติ
ประกอบด้วย กีฬาระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ ปีการศึกษา 2552 จานวน 220 คน โดยกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ทีน่ ามาศึกษาควรมีประมาณ 20 คนต่อตัวแปร 1 ตัว (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542) ในการวิจยั ครัง้ นี้มตี วั แปรทัง้ หมด 9 ตัว
ดังนัน้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องมีไม่น้อยกว่า 180 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากเกณฑ์การแข่งขันกีฬาโรงเรียน
กีฬา ทีไ่ ด้ลาดับที่ 1-6 ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี โรงเรียนกีฬาจังหวั ดลาปาง โรงเรียน
กีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
3. เครื่องมือที่ ใช้ในการวิ จยั
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็นแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาโรงเรียนกีฬา แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพืน้ ฐานของนักกีฬา มีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
ตอนที่ 2 เป็นข้อความวัดความเข้มแข็งทางจิตใจครอบคลุมองค์ประกอบทัง้ 9 ด้าน จานวน 55 ข้อ มีลกั ษณะเป็ น
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง นักกีฬาเห็นด้วยกับข้อความนัน้ ทุกประการ
เห็นด้วย
หมายถึง นักกีฬาค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อความนัน้
ไม่แน่ใจ
หมายถึง นักกีฬาไม่อาจตัดสินใจได้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความนัน้
ไม่เห็นด้วย
หมายถึง นักกีฬาค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อความนัน้
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หมายถึง นักกีฬาไม่เห็นด้วยกับข้อความนัน้ เลย
มาตรประมาณค่าทัง้ 5 ระดับ มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้ 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้ 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้ 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ให้ 1 คะแนน
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้เทคนิควิธแี ละค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเบือ้ งต้นโดยใช้สถิตพิ น้ื ฐานบรรยายให้ทราบค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของตัวแปรแต่ละ
ตัวทีใ่ ช้ในการศึกษา ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis) เพื่อตรวจสอบความตรงของโมเดล
องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ดังนี้
1)วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยการคานวณค่าสัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์แบบเพียร์สนั เพื่อ
สร้างเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทงั ้ หมด ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
2)นาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลทีม่ คี ุณสมบัตติ ามการพิจารณาข้างต้นมาดาเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืน
ระหว่างโมเดลทีส่ ร้างขึน้ กับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากค่าสถิตดิ งั ต่อไปนี้
ค่าสถิติวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness for Fit Measures) เป็ นค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ตรวจสอบความตรงใน
ภาพรวมทัง้ หมดของโมเดล (นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542) มีดงั นี้
2.1) ค่าสถิตไิ ค-สแควร์ (Chi-Square Statistic : χ2) เป็ นค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ทดสอบสมมติฐานทีว่ ่า ฟงั ก์ชนั ความ
กลมกลืนมีค่ าเป็ น ศูนย์ ถ้าค่ าไค-สแควร์ มีค่ าต่ ามาก ยิง่ เข้าใกล้ศูนย์แสดงว่าโมเดลลิสเรลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์
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2.2) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ดัชนี GFI มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00
ถ้าค่าดัชนี GFI มีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.3) ดัชนีวดั ระดับความกลมกลืนทีป่ รับแก้แล้ว (Adjust Goodness of Fit Index : AGFI) เป็ นค่าทีไ่ ด้จาก
การปรับแก้ดชั นี GFI โดยคานึงถึงขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวนตัวแปร และขนาดขององศาอิสระ ถ้าดัชนี AGFI มีค่าเข้าใกล้ 1.00
แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
2.4)
ดัช นีร ากของค่าเฉลี่ย กาลังสองของเศษเหลือ (Standardized Root Mean Square
Residual : SRMR) เป็นดัชนีทใ่ี ช้เปรียบเทียบระดับความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลสองโมเดลเฉพาะกรณีทเ่ี ป็ น
การเปรียบเทียบโดยใช้ขอ้ มูลชุดเดียวกัน ค่าดัชนี SRMR อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าต่ากว่า .08 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
2.5) ค่ารากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of
Approximation : RMSEA) ค่า RMSEA อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 ถ้ามีค่าต่ากว่า .06 แสดงว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดี
4. สรุปผลการวิ จยั
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติใน
โรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ โดยนาเสนอโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจ ตามภาพประกอบ ดังนี้
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ATTI

0.15*
0.11*

ADVER

Chi-Square=27.31, df=21, P-value=0.00000, RMSEA=0.039. *P<.05
0.09
EXTRA

จากภาพประกอบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจทัง้ 9 องค์ประกอบ
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ความเข้มแข็งทางจิต ใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาทัง้ 9
องค์ประกอบ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ระดับดีมาก โดยพิจารณาจากค่า χ2/df มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งค่าไม่
เกิน 2 ค่า χ2 ไม่มนี ยั สาคัญ และค่า RMSE ต่ากว่า 0.05, ค่า GFI เท่ากับ 0.97 และค่า AGFI เท่ากับ 0.94
น้าหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชีห้ รือตัวแปรมีค่าเป็ นบวก มีค่าตัง้ แต่ 0.11 ถึง 0.29 และมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05 ทุกตัว โดยมีน้าหนักองค์ประกอบทัง้ 9 องค์ประกอบจากต่ามากไปหาน้อย ดังนี้
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1. การควบคุมสมาธิหรือความตัง้ ใจ (Attentional Control) เท่ากับ 0.29
2. ความมันใจในตนเอง
่
(Self-Confidence) เท่ากับ 0.26
3. การควบคุมเจตคติ (Attitude Control) เท่ากับ 0.26
4. การจินตภาพ (Imagery) เท่ากับ 0.25
5. การควบคุมพลังงานเชิงลบ (Negative Energy Control) เท่ากับ 0.24
6. แรงจูงใจ (Motivation) เท่ากับ 0.24
7. พลังงานเชิงบวก (Positive Energy) เท่ากับ 0.23
8. ความสามารถในการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรค (Adversity) เท่ากับ 0.15
9. บุคลิกภาพแบบแสดงตัว (Extravert) เท่ากับ 0.11
เมือ่ พิจารณาว่าองค์ประกอบของตัวบ่งชีห้ รือตัวแปร มีความสัมพันธ์ระหว่ างกัน ดังนี้
1. การควบคุมพลังงานเชิงลบมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพแบบเปิด เท่ากับ 0.05
2. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพแบบเปิด เท่ากับ 0.04
3. แรงจูงใจมีความสัมพันธ์กบั สามารถในการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรค เท่ากับ 0.04
4. พลังงานเชิงบวกมีความสัมพันธ์กบั บุคลิกภาพแบบเปิ ดเท่ากับ 0.05
5. การควบคุมเจตคติมคี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรค เท่ากับ 0.04
6. การควบคุมสมาธิหรือความตัง้ ใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจ เท่ากับ 0.01
5. ข้อเสนอแนะการนาไปใช้
จากการวิจยั ครัง้ นี้ใช้การบูรณาการ 3 แนวคิดของโลเออร์ (Loehr) แนวคิดของสโตลท์ (Stoltz) และแนวคิดของจูง
(Jung) ซึง่ แต่ละขององค์ประกอบตามแนวคิดของสโตลท์ (Stoltz) และกล่าวคือการเผชิญและฝา่ ฟนั อุปสรรคและบุคลิกภาพแบบ
แสดงตัว จะมีน้ าหนักองค์ประกอบน้อ ยกว่าน้ าหนักขององค์ประกอบของโลเออร์ (Loehr) ที่มตี ่ อความเข้มแข็งทางจิต ใจ
นอกจากนัน้ การเผชิญ และฝ่ า ฟ นั อุ ป สรรคและบุ ค ลิก ภาพแบบแสดงตัว องค์ ป ระกอบทัง้ 2 แนวคิด มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ
องค์ประกอบตามแนวคิดของโลเออร์ (Loehr) หรือในแนวคิดทางคณิตศาสตร์เรียกว่า Intersection กัน ดังนัน้ นักวิจยั ทีจ่ ะศึกษา
ด้านความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา ควรเลือกใช้องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจของโลเออร์ (Loehr) ก็สามารถวัดได้
เนื่องจากมีตว้ บ่งชีห้ รือตัวแปรทีส่ ามารถวัดได้ทุกองค์ประกอบ
เอกสารอ้างอิ ง
[1]
[2]
[3]
[4]

นงลักษณ์ วิรชั ชัย. 2542. โมเดลลิสเรล : สถิตวิ เิ คราะห์สาหรับการวิจยั . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Jung, C.G. 1939. Psychological Types. London : Rutledge’s Kegan Paul Ltd.
Loehr, E. J. 1995. The New Toughness Training for Sport. New York : Penguin Group Publishing.
Stoltz, P.G. 1997. Adversity Quotient : Turning Obstacles into Opportunities. The United States of Amarica : John
Wiley & Sons.
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การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่ มเติ มกลุ่มสาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
ศาสนา และ วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5
เรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของ
จังหวัดมหาสารคาม
Supplementary Book Development of 5th Grade Social Study, Religion and Culture
Learning Strand Entitled “Historical Places and Antiques in Maha arakham”
ดลรวี สุขศรีตรี1
Dolrawee Suksrithree

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เรื่องโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทีย บผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5 โรงเรีย นชุม ชนบ้านหนองจิก ท่า แร่ สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2549 จ านวน 10 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการศึก ษาค้น คว้า ครัง้ นี้ คือ หนั ง สือ อ่ า นเพิ่ม เติม เรื่อ ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม และแบบประเมิน
หนัง สืออ่ านเพิ่มเติม ของผู้เชี่ยวชาญ สถิติท่ีใช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
1. หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67 / 83.60 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ที่เรียนรู้จากหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทัง้ 9 เล่ม มีค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน
์
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
โดยสรุป หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5 เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม เป็ นนวัตกรรมทางการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เหมาะสม สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพยิง่ ขึน้
คาสาคัญ : หนังสืออ่านเพิม่ เติม, โบราณสถาน , โบราณวัตถุ
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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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บทนา
จังหวัดมหาสารคามเป็ นจังหวัดหนึ่งทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ความเป็ นมาทีเ่ ก่าแก่และสาคัญอีกจังหวัดของภาค
อีสาน (รัศมี ก่องพงศ์พนา. 2543 : 4) มีเอกสารอ่านเพิม่ เติมเกีย่ วกับท้องถิน่ มหาสารคามไม่มาก ส่วนใหญ่จะ
เป็ นหนังสือ เอกสารโบราณบันทึกลงบนในลาน ไม่สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้า และเป็ นเอกสารแนะนาสถาน
ท่องเทีย่ วภายในจังหวัด หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนการสอนเกีย่ วกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่ มีไม่
เพียงพอ ซึง่ ข้อมูลมักกระจัดกระจายอยูต่ ามทีต่ ่าง ๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ วัด หมู่บา้ น เป็ นต้น ก่อให้เกิดปญั หาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึง่ ความมุ่งหมายของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด
9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีมาตราทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารผลิตและ
พัฒนาแบบเรียน ตารา หนังสือทางวิชาการ สือ่ สิง่ พิมพ์ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น และมาตรา
65 ให้มกี ารพัฒนาบุคลากรทัง้ ด้านผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา เพื่อให้มคี วามรู้ ความสามารถและทักษะ
ในการผลิตสือ่ รวมทัง้ การใช้เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เทคนิคและกลวิธใี นการสอน โดยนาสือ่
เข้ามาช่วยในการสอนซึง่ เป็ นวิธกี ารหนึ่งทีจ่ ะกระตุน้ ให้นกั เรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อบทเรียน อีกทัง้ จะช่วยให้นกั เรียน
มีความเข้าใจบทเรียนได้ดี สือ่ การเรียนการสอนมีความสาคัญมากในกระบวน การเรียนการสอนของครู ครูผสู้ อน
ควรพิจารณาเลือกสรรหรือสร้างสือ่ ขึน้ มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุตามผลการเรียนรู้
ทีค่ าดหวังตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ. 2544 : 68)
จากการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาสาระการเรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1
ปี การศึกษา 2547 - 2548
พบว่ามีคะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 70.20 และ 71.80 ต่ากว่าเป้าหมายทีก่ าหนดของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มหาสารคาม เขต 1 ทีก่ าหนดไว้สาหรับกลุ่มสาระ การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คือ ร้อยละ
75.00 และเป้าหมายของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 80.00
ดังนัน้ จากความสาคัญของสือ่ การเรียนการสอน และสภาพปญั หาในการขาดสือ่ การเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิทางการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจึงสนใจจัดทาหนังสืออ่าน
์
เพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม จานวน 9 เรื่อง คือ เรื่องที่ 1 กู่สนั ตรัตน์ เรื่อง
ที่ 2 กู่บา้ นเขวา เรื่องที่ 3 พระธาตุนาดูน
เรื่องที่ 4 วัดมหาชัย เรื่องที่ 5 วัดสุวรรณวาส เรื่องที่ 6 พระ
วัชรธร เรื่องที่ 7 ศิลาจารึกศาลานางขาว เรื่องที่ 8 สถูปบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุและเรื่องที่ 9 พระพุทธมงคลและ
พระพุทธมิง่ เมือง โดยได้ศกึ ษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรูน้ ามารวบรวมและเรียบเรียงจัดทาเป็ นหนังสืออ่านเพิม่ เติม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เพื่อแก้ปญั หาการขาดแคลนเอกสารสาหรับศึกษาค้นคว้าและยังส่งเสริมปลูกฝงั นิสยั รักการอ่าน
ของนักเรียนและเห็นคุณค่าเกีย่ วกับวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ สืบไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
1.
เพื่อสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง
์
เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
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สมมติ ฐานการศึกษาค้นคว้า
1. หนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนัก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 ที่เ รีย นโดยใช้ห นั ง สือ อ่ า นเพิ่ม เติม
โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่
สร้างขึน้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของ
จังหวัดมหาสารคาม กลุม่ สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษา
ค้นคว้าสร้างขึน้
ขอบเขตการศึกษา
1. กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
จานวน 10 คน ปี การศึกษา 2549
2. เนื้อหา ทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่หนังสืออ่านเพิม่ เติมทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้ สาหรับใช้สอนนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 จานวน 9 เรื่อง ดังนี้
2.1 โบราณสถานสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : กู่สนั ตรัตน์
2.2 โบราณสถานสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : กู่บา้ นเขวา
2.3 โบราณสถานสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : พระธาตุนาดูน
2.4 โบราณสถานสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : วัดมหาชัย
2.5 โบราณสถานสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : วัดสุวรรณาวาส
2.6 โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : พระวัชรธร
2.7 โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : ศิลาจารึกศาลานางขาว
2.8 โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : สถุปบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ
2.9 โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม : พระพุทธมงคลและพระพุทธมิง่ เมือง
3. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549
4. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
4.1 ตัวแปรต้น คือการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โบรารณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัด
มหาสารคามชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้
4.2 ตัว แปรตาม คือ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้สงั คมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การสร้า งหนัง สือ อ่ า นเพิ่ม เติม โบราณสถาน โบราณวัต ถุ สาคัญ ของจัง หวัด มหาสารคาม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาเนินการสร้าง จานวน 9 เล่ม
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาเนินการสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม ซึง่ มีขนั ้ ตอนการสร้าง ดังนี้
ขัน้ ที่ 1 การสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม
ขัน้ ที่ 2 พัฒนาปรับปรุงหนังสืออ่านเพิม่ เติม
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ขัน้ ที่ 1 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่ มเติ ม
ในการสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญจังหวัดมหาสารคาม ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 5 จานวน 9 เล่ม ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้ดาเนินการสร้างดังนี้
1. ศึกษาหลักสูตร คู่มอื แบบเรียน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม จากสภาพปจั จุบนั ปญั หาจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2. วิเคราะห์หลักสูตร สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และผูเ้ รียน
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ซึง่ กาหนดให้มี 5 สาระได้แก่
สาระที่ 1
:
ศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม
สาระที่ 2
:
หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวติ ในสังคม
สาระที่ 3
:
เศรษฐศาสตร์
สาระที่ 4
:
ประวัตศิ าสตร์
สาระที่ 5
:
ภูมศิ าสตร์
3. วางแผนการสร้างหนังสือ่านเพิม่ เติม โดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธี การสร้างหนังสืออ่าน
เพิม่ เติมจากเอกสาร ตารา เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดเนื้อหาและสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติมอย่างถูกต้อง
4. ลงมือสร้างหนังสืออ่านเพิม่ เติม ดังนี้
4.1 เขียนหนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ทัง้ 9 เล่ม
ดังนี้ สังเคราะห์และวิเคราะห์กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระประวัตศิ าสตร์ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
หน่วยที่ 4 สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ของเราอย่างละเอียดว่า เนื้อหาองค์ความรูท้ ป่ี ระสงค์จะจัดให้แก่ผเู้ รียนนัน้
ได้แก่ อะไรบ้าง มีความโดดเด่น สอดคล้อง อย่างไร กาหนดฉาก ตัวละคร วิถีชวี ติ และเหตุการณ์ต่าง ๆ ลงใน
หนังสืออ่านเพิม่ เติม
4.2 วิธสี ร้างเครื่องมือ
4.2.1 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการ
์
เขียนข้อสอบและวัดผลการศึกษา จากหนังสือเทคนิคการวัดผลการเรียนรู้ ของ ล้วน สายยศ และอังคนา สายยศ
(2539 : 85 – 208) ศึกษาหนังสือการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาของ บุญชม ศรีสะอาด, นิภา ศรีไพโรจน์
และนุชวนา ทองทวี (2528 : 49 – 232) ศึกษาการเขียนคาถามแบบเลือกตอบของ ชวาล แพรัตกุล (ม.ป.ป. :52 –
386) และศึกษาเทคนิค การเขียนข้อทดสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 99 – 402)
4.2.2 วิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
สาระประวัตศิ าสตร์ หน่วยที่ 4 สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ ของเรา
4.2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
์
จานวน 1 ฉบับ แล้วนาแบบทดสอบทีส่ ร้างขึน้ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบแบบทดสอบแต่ละข้อ
ว่าสามารถวัดจุดประสงค์ได้ครอบคลุมเนื้อหา (ค่า IOC) เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ท่สี าคัญของจังหวัด
มหาสารคาม หรือไม่
4.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนที่ผู้ศึก ษาค้น คว้าสร้า งขึ้น ไปทดสอบ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ปี การศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียน
วันครู 2502 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน และโรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า จานวน 120
คน แล้วนาผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ

1792

4.2.5 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตัง้ แต่
.20 ขึน้ ไป และค่าความเชื่อมันของแบบทดสอบทั
่
ง้ ฉบับโดยใช้สตู ร KR20 ตัง้ แต่ .80 ขึน้ ไป แล้วคัดเลือกเอา
ข้อสอบทีเ่ ข้าเกณฑ์ จานวน 50 ข้อ แล้วจัดพิมพ์แบบทดสอบทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว เพื่อนาไปใช้กบั กลุ่ม
ตัวอย่าง
ขัน้ ที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงหนังสืออ่านเพิ่ มเติ ม
5. นาหนังสืออ่านเพิม่ เติมทีส่ ร้างขึน้ จานวน 9 เล่ม เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และความเทีย่ งตรงทางโครงสร้างและเนื้อหา
6. นาหนังสืออ่านเพิม่ เติมไปปรับปรุง แก้ไขตามทีไ่ ด้รบั คาแนะนา เพื่อให้ได้หนังสืออ่านเพิม่ เติ มทีม่ ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
7. ทดลองใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
5 โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม นักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านเม่น
ใหญ่ ปี การศึกษา 2549 จานวน 19 คน เพื่อหาข้อบกพร่องและนาไปปรับปรุงแก้ไข
8. นาหนังสืออ่านเพิม่ เติมทีป่ รับปรุงแล้วเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน ตรวจความ ถูกต้อง
9. นาแบบประเมินหนังสืออ่านเพิม่ เติมทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญตรวจให้คะแนนมาหาค่าเฉลีย่ โดยยึดเกณฑ์การ
ตัดสินระดับคะแนนเฉลีย่ อยู่ระหว่าง 3.50 - 5.00 เป็ นเกณฑ์การตัดสินจึงจะถือว่าผ่าน
10. นาหนังสืออ่านเพิม่ เติมทีไ่ ด้รบั การแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปสอนนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จานวน 10 คน
กลุ่มเป้ าหมายในการศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ ปี
การศึกษา 2549 จานวน 19 คน สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามหาสารคาม เขต 1 และ ใช้กบั นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2549 จานวน 10 คน
เครือ่ งมือการวิจยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้มดี งั นี้
1. หนังสืออ่านเพิม่ เติมกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพิม่ เติม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม จานวน 9 เล่ม
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
์
เพิม่ เติม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 เป็ นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 50 ข้อ
3. แบบประเมินหนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม สาหรับ
ผูเ้ ชียวชาญ
4. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้ หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพิม่ เติม โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้า ได้นาหนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ใช้กบั
นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 10 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2549 ดังรายละเอียด ดังนี้
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1. ทดสอบก่อนเรียน
1.1 ทดสอบก่อนเรียน เป็ นการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน เรื่องโบราณสถาน
์
โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ฉบับรวมใหญ่ จานวน 50 ข้อ เพื่อวัดความรูพ้ น้ื ฐานเดิมของนักเรียน
แล้วทาการเก็บข้อมูลทีไ่ ด้ไว้วเิ คราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ต่อไป
1.2 ทดสอบก่อนเรียน เป็ นการทดสอบด้วบแบบทดสอบวัดแบบวัดผลสัมฤทธิท้์ ายเล่มหนังสืออ่าน
เพิม่ เติมแต่ละเล่มก่อนทาการสอน เพื่อวัดความรูพ้ น้ื ฐานเดิมของนักเรียน
2 ขัน้ สอน โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติมโบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้ จานวน 9 เล่ม มีขนั ้ ตอน
ดังนี้
2.1 ขัน้ นาเข้าสู่บทเรียน เป็ นการกระตุ้นเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มคี วามกระตือรือร้น และสร้าง
ความพร้อมในการเรียน มีการทดสอบก่อนเรียน ซักถามด้ วยวาจา เล่าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับประโยชน์และ
คุณค่าของเรื่องว่ามีประโยชน์ต่อชีวติ ของนักเรียนอย่างไร แล้วแจ้งจุดประสงค์ของเรื่องทีจ่ ะเรียนให้ทราบ
2.2 ขัน้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นกั เรียนมีบทบาทในการปฏิบตั จิ ริง เพื่อบรรลุถงึ จุดประสงค์การ
เรีย นรู้ ท่ีว างไว้ ใช้วิธีท่ีห ลากหลาย เช่ น การสอนที่เ น้ น ผู้เ รีย นเป็ น ส าคัญ ผู้เ รีย นศึก ษาค้น คว้า ด้ว ยตนเอง
กระบวนการกลุ่ม การเรียนรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ การสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง แลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน
วิเคราะห์บทเรียน การรายงาน และอื่น ๆ
2.3 ขัน้ สรุป เป็ นการสรุปความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนัน้ โดยร่วมกันชีแ้ นะและเพิม่ เติมความรู้ นา
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
3. ขัน้ ทดสอบหลังเรียน แบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี้
3.1 ทดสอบหลังเรียน เมื่อจบการทดลองใช้แต่ละเล่ม จานวน 9 เล่ม ของแผนการเรียนรู้ เพื่อ
วัดผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง และปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ หากไม่ผ่านผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังจะต้องสอนซ่อมเสริม
ต่อไป
3.2 ทดสอบหลังเรียน เมื่อเรียนจบทุดเรื่อง (ทุกเล่ม) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
ชุดใหญ่ จานวน 50 ข้อ ฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียน หลังจากนัน้ ตรวจให้
คะแนนทัง้ สองครัง้ เพื่อนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ และดูความก้าวหน้าของนักเรียน
4. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
์
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามขัน้ ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบประเมินผลการทดลองใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม
์
โดยหาค่าสถิตพิ น้ื ฐานได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบประเมินผลการทดลองใช้หนังสืออ่าน
์
เพิม่ เติม
2. วิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก ( r ) และค่าความเชื่อมัน่ ( rtt) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
3. วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิม่ เติม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยหาค่าสถิตพิ น้ื ฐาน
ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2)
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทดลองใช้
์
หนังสืออ่านเพิม่ เติมโดยใช้ค่า t – test แบบ (Dependent sample) (บุญชม ศรีสะอาด. 2543 : 109 - 111)
5. วิเคราะห์ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อหนังสืออ่านเพิม่ เติม
6. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม

ผลการวิ จยั
วิเคราะห์เปรียบเทีย บผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นของนักเรียนก่ อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือ อ่า น
เพิม่ เติม
กลุ่ม
ทดลอง
ก่อนเรียน

S.D
2
x . D D t
10 25.0 7.1
0
5
9.9
168 3078
7**
หลังเรียน 10 41.8 2.3
0
5
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
N

จากตาราง พบว่า คะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนฉบับรวมใหญ่ 50 ข้อ กลุ่มสาระการ
์
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่าน
เพิม่ เติม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
1. หลัก สืออ่ า นเพิ่ม เติมที่สร้า งขึ้น ได้ผ่ า นกระบวนการสร้า งตามขัน้ ตอนอย่ างเป็ น ระบบ และวิธีใ ช้ท่ี
เหมาะสม คือ ศึกษาหลักสูตร คู่มอื เอกสารหลักฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการ
เรียนรูท้ ค่ี าดหวัง สาระการเรียนรู้ และคาอธิบายรายวิชา การจัดทากาหนดการเรียนรู้ การศึกษาวิธสี อน หลักการ
และทฤษฎีทเ่ี ป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ม่ี ุ่งให้นกั เรียนได้สร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รียน การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนได้ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ
ของผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม มีความสมบูรณ์ในตัวเอง และได้ผ่านการทดลองใช้
มาแล้ว จึงได้ปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
3. หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5
เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม ทาให้นักเรียนเกิดความสนใจ กระตือรือร้นในการใช้
หนังสืออ่านเพิม่ เติม ทัง้ ขนาดพอเหมาะ มีภาพประกอบทีส่ วยงามน่าสนใจเนื้อหาก็อยู่ในท้องถิน่ อ่านง่ายได้เนื้อหาทา
ให้มคี วามรูเ้ พิม่ พูนขึน้
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สรุปผลการวิ จยั
1. หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าพัฒนาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67/83.60 สูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน
80/80 ทีต่ งั ้ ไว้
2. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ทีเ่ รียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง โบราณสถาน โบราณวัตถุท่สี าคัญของจังหวัดมหาสารคาม ทัง้ 9 เล่ม มี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
์
3. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิง่ ทุกข้อในภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.83
ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานโดยรวมปรากฏว่ามีค่าเฉลีย่ .52 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิม่ เติม
มีความเหมาะสมทีจ่ ะนาไปสอนได้เป็ นอย่างยิง่
4. ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชีย่ วชาญต่อหนังสืออ่านเพิม่ เติม กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 ภาพรวมมีค่าเฉลีย่ 4.73 ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ .25
ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องโบราณ โบราณวัตถุสาคัญของจังหวัดมหาสารคาม มีระดับความ
เหมาะสมมากทีส่ ดุ และสามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในเรียนการสอนได้เป็ นอย่างดี

กิ ตติ กรรมประกาศ
รายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้สาเร็จได้ดว้ ยความกรุณาและเอาใจใส่ดแู ลให้คาปรึกษาตรวจแก้ไข
ข้อบกพร่อง ตลอดจนคาแนะนาช่วยเหลือเป็ นอย่างดี จากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์รตั นา ศิรนิ าม อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์สรุ พล จิตต์อาไพ อาจารย์สภุ กิจ ศรีเสน ผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่า
แร่ อาจารย์คมั ภีร์ สุดแท้ ผูอ้ านวยการโรงเรียนวันครู 2502 อาจารย์ช่นื สุข สุชยั ชิต ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
พิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ อาจารย์อมิ่ ใจ แสนบุดดา ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองจิกท่าแร่ อาจารย์สงั วาลย์ ศิรปิ ระภานนท์กุล ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
จิกท่าแร่ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอกราบขอบพระคุณ คณะครู นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ทุกท่าน ที่กรุณาให้คาแนะนา
ช่วยเหลือทุก ๆ ด้านให้ผศู้ กึ ษาค้นคว้าในครัง้ นี้
ขอขอบคุณ คุณพ่อประสิทธิ ์ สุขศรีตรี ญาติพ่นี ้องทุกคน และขอขอบใจเด็กหญิงจิรภัทร สุขศรีตรี เด็ก
หญิงปณิชา สุขศรีตรี ทีค่ อยให้กาลังใจ อานวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ดว้ ยดีตลอดมา
ประโยชน์และคุณค่าอันพึงมีจากรายงานการศึกษาค้นคว้าฉบับนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าขอมอบเป็ นเครื่องบูชา
พระคุณบิดา มารดา ผู้ให้ชวี ติ ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนบูรพาจารย์ ที่ได้อบรมสังสอนให้
่
ผู้ศกึ ษาค้นคว้า
สามารถดารงตนมาถึงทุกวันนี้
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บทคัดย่อ
การจัดกิจกรรมตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐาน เป็ นการจัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ กี รูปแบบหนึ่งทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การจัดการศึกษาสาหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3–5 ปี เป็ นสิง่ จาเป็ นมากและสาคัญอย่างยิง่ ถือเป็ น
การศึกษาทีใ่ ห้แก่วยั เริม่ ต้นของชีวติ มนุษย์ เพราะเด็กปฐมวัยจะมีพฒ
ั นาการทุกด้านย่างรวดเร็วมาก และเด็กจะ
เกิดการเรียนรูม้ ากกว่าวัยอื่นๆ การเลือกประสบการณ์เพื่อจัดให้กบั เด็กในวัยนี้จงึ จาเป็ นอย่างยิง่ การให้เรียนรู้
ประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมและถูกต้องแก่เด็กวัยนี้จงึ เท่ากับว่าได้สร้างพืน้ ฐานทีส่ าคัญต่อการเรียนรูใ้ นระดับที่
สูงขึน้ การศึกษาครัง้ นี้ มีความมุง่ หมายเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิด
การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ทีม่ ตี ่อการเรียนด้วย
แผนการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อศึกษาผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ าม
แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่นกั เรียน
ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จานวน 23 คน จาก 1 ห้องเรียน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้มี
ได้แก่แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมตะกร้าของหนู และแบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 3
ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ มีค่าความยากรายข้อ ตัง้ แต่ 0.52 ถึง 0.76 และค่าอานาจจาแนกรายข้อ ตัง้ แต่ 0.24 ถึง
0.60 ค่าความเชื่อมันทั
่ ง้ ฉบับ เท่ากับ 0.91
ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้
1. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับปฐมวัย มี
ประสิทธิภาพ 82.50/85.87 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทก่ี าหนด
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็ก
ปฐมวัย เท่ากับ 0.66 แสดงว่าเด็กมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 66
3. การใช้แผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย พบได้ว่าได้ผลดี
ั
เป็ นทีน่ ่าพอใจ เด็กมีความพร้อมคณิตศาสตร์ซง่ึ นันหมายถึ
่
งความพร้อมด้านสติปญญาของเด็
กปฐมวัย มี
กิจกรรมทีห่ ลากหลายในการจัดประสบการณ์ เป็ นการเตรียมสมองเพื่อรับข้อมูลใหม่ การร่วมกิจกรรม เด็กเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างสนุก ตัง้ ใจฟงั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและสัญญาณต่างๆ เด็กเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อง กล้าแสดงความคิดเห็นกล้า แสดงออกมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน
และสิง่ ทีแ่ สดงถึงความสนใจเรียนของเด็กอีกอย่างก็คอื เด็กทาแบบทดสอบได้คะแนนเพิม่ ขึน้ ทุกคน
คาสาคัญ : การจัดประสบการณ์การเรียนรู,้ โดยใช้สมองเป็ นฐาน

1798

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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บทนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ได้กาหนดหลักสูตรไว้เป็ น 2 ช่วงอายุ คือ ช่วงที่ 1 สาหรับ
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ช่วงที่ 2 สาหรับเด็กอายุ 3 – 5 ปี ซึง่ เน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยในลักษณะของการอบรม
เลีย้ งดูและให้การศึกษาเด็กควรได้รบั การพัฒนาชีวติ ให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปญั ญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคลซึง่ ครูผสู้ อนจาเป็ นต้องทาความเข้าใจ คุณลักษณะตามวัยของ
เด็กอายุ 3 – 5 ปี เพื่อนาไปพิจารณาในการจัดประสบการณ์ให้เด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกิจกรรมทีจ่ ดั ให้
เด็กในแต่ละวันเน้นกระบวนการเรียนรูผ้ ่านกิจกรรมการเล่น 6 กิจกรรม ได้แก่ 1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2)
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3) กิจกรรมสร้างสรรค์ 4) กิจกรรมเสรี 5) กิจกรรมกลาง แจ้ง 6) เกมการศึกษา การ
ทีเ่ ด็กมีความสามารถทางเชาวน์ปญั ญาทีด่ ชี ่วยให้คนเรียนรูส้ งิ่ ต่าง ๆ ได้ดมี ศี กั ยภาพในการสร้างสรรค์พฒ
ั นาสังคมไทย
ให้เป็ นสังคมทีเ่ ข้มแข็งการปลูกฝงั พืน้ ฐานทีด่ ที งั ้ ไอคิวและอีควิ ในวัยเด็กจะพัฒนาให้เด็กก้าวสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างราบรื่นและมีความสุขเป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้คนเราประสบความสาเร็จในชีวติ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546 )
ปจั จุบนั นี้ในชีวติ ประจาวันของเราคงปฏิเสธการไม่เกีย่ วข้องกับตัวเลข หรือคณิตศาสตร์ไม่ได้เพราะทุก
วันนี้ไม่ว่าจะอยูใ่ นวัยไหนก็ตาม ในชีวติ ประจาวันจะต้องเกีย่ วข้องกับตัวเลข ดังนัน้ เราควรจะเริม่ เรียนรูต้ วั เลข ตัง้ แต่
เยาว์วยั หรือปฐมวัย และวิชาคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยนัน้ ก็มคี วามแตกต่างไปจากวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปะ
ถมศึกษาและระดับขัน้ ทีส่ งู และจากการศึกษาความหมายของคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ได้มผี ใู้ ห้ความหมาย
คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยไว้หลายท่าน พอสรุปได้ว่า คณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยเป็ นประสบการณ์ทค่ี รูจดั ให้
เด็กซึง่ นอกจากสถานการณ์ในชีวติ ประจาวันของเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจเกีย่ วกับคณิตศาสตร์แล้วยังต้อง
อาศัยการจัดกิจกรรมทีม่ กี ารวางแผน และการเตรียมการเป็ นอย่างดี จากครูผสู้ อนด้วยทัง้ นี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้เด็ก ได้
ศึกษาค้นคว้า แก้ปญั หาการเรียนรู้ และพัฒนาความคิดรวบยอด
เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ มีทกั ษะและมีความรูท้ างคณิตศาสตร์ ทีจ่ ะเป็ นฐานสาหรับการศึกษาทีส่ งู ขึน้ และสามารถนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันต่อไป และโดยทัวไปการสอนคณิ
่
ตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยนัน้ มีจุดหมายเพื่อพัฒนาความคิดรวบ
ยอดเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ เช่น การบวก หรือการเพิม่ และการลบหรือการลด เพื่อให้เด็กปฐมวัยรูจ้ กั และให้เด็กได้
กระบวนการคิดในการหาคาตอบเพื่อให้เด็ก
ปฐมวัยมีความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ เช่น รูจ้ กั และเข้าใจคาศัพท์ และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ขนั ้ ต้น
เพื่อให้เด็กฝึกฝนทักษะคณิตศาสตร์พน้ื ฐาน เช่น การนับ การวัด การจับคู่ การจัดประเภท และการจัดลาดับ เพื่อ
ส่งเสริมให้เด็กได้คน้ คว้า หาคาตอบด้วยตนเองและส่งเสริมให้เด็กมีความรูแ้ ละอยากค้นคว้าทดลอง (นิตยา ประพฤติ
กิจ. 2541 : 3-4)
การเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน เป็ นการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้อง วิธกี ารเรียนรูห้ รือการทางานของสมองทาง
ธรรมชาติ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพสมองของเด็กตามช่วงวัย ในการจัดประสบการณ์การเรียนรูจ้ ะเป็ นการ
จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับวิธกี ารทางานของสมอง แทนทีจ่ ะสอดคล้องกับอายุ การตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒนาศักยภาพสมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม ซึง่ กระบวนการจัดการและกระตุน้ การเรียนรูต้ ามแนวทาง
พัฒนาการและการเรียนรูข้ อง
สมอง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับสติปญั ญาและวุฒภิ าวะทางอารมณ์สงู ขึน้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 2)ซึง่ ศักยภาพของสมองทาให้เราเห็นถึงศักยภาพของเด็กแต่ละคน
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กปฐมวัยซึง่ ได้อธิบายว่า ความแตกต่างของสมองสองซีก ทาให้มนุษย์ทวั ่
โลกมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีบุคลิกเป็ นของตนเอง รวมทัง้ ความสามารถต่างๆ ก็ไม่มใี ครเหมือนใครอีกต่างหากซึง่ สมอง
ซีกซ้ายจะรับผิดชอบเรื่องเกีย่ วกับภาษา ความคิดเชิงเหตุผล การวิเคราะห์ ในขณะทีส่ มองซีกขวาจะเกีย่ วข้องกับ
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ความสามารถในเรื่องระยะ ความรูส้ กึ การรับรูเ้ หนือประสาทสัมผัสทัง้ ห้าการสังเคราะห์ อารมณ์ สุนทรียภาพต่างๆ
(สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานครราชสีมา เขต 4.2549 : 58)
ั
คณิตศาสตร์นบั เป็ นความสามารถทางสติปญญา
และเป็ นทักษะด้านหนึ่งทีค่ วรส่งเสริมและจัดระสบการณ์ให้กบั
เด็กเนื่องจากคณิตศาสตร์เป็ นวิชาทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับการดารงชีวติ ประจาวัน ถ้ามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นว่าชีวติ เรา
เกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์มากมาย เริม่ ตัง้ แต่เลขทีบ่ า้ น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนรถ ปฏิทนิ นาฬิกา เวลา การซือ้
ขาย การคมนาคม และการติดต่อสือ่ สาร สิง่ เหล่านี้ลว้ นเกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์ดว้ ยทัง้ สิน้ (นิตยา ประพฤติกจิ .
2537 : 241) ซึง่ ในชีวติ ประจาวันของเด็กวัยก่อนประถมศึกษาจะต้องเกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลา
นับตัง้ แต่ต่นื นอนในตอนเช้าเด็กรูจ้ กั คาว่า“เช้า” ซึง่ เป็ นคาบอกช่วงเวลา เมื่อจะแปรงฟนั เด็กจะต้องใช้การสังเกต เพื่อ
จาแนกให้ได้ว่าแปรงสีฟนั อันไหนเป็ นของตน เด็กต้องสังเกตและจดจาตาแหน่งของสีของทีต่ อ้ งใช้อยู่เป็ นประจา
นอกจากนี้เด็กต้องนับจานวนสิง่ ของ ของใช้ ความคิดเกีย่ วกับการเปรียบเทียบจานวนสิง่ ของว่ากลุ่มใดมีจานวน
มากกว่า กลุ่มใดน้อยกว่า เป็ นต้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช. 2532 : 616) ดังนัน้ การฝึกให้เด็กเกิด
ทักษะพืน้ ฐานในการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ เพราะหลักการทางคณิตศาสตร์จะทาให้เด็กรูจ้ กั คิดเป็ น ทาเป็ น แก้ปญั หา
เป็ น รูจ้ กั ค้นคว้าหาคาตอบด้วย ตนเอง สามารถแก้ปญั หาต่าง ๆ ในการดารงชีวติ ประจาวันและเป็ นพืน้ ฐานของการ
เรียนรูใ้ นระดับต่อไปได้
การเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการทางานของสมอง(Brain-Based Learning) เป็ นการเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการ
ทางานของสมองทางธรรมชาติ (Learning in Accordance with the Way the Brain is Naturally Designed
to Learn)เช่น ในเรื่องการจัดประสบการณ์การเรียนรูจ้ ะเป็ นการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับวิธกี าร
ทางานของสมองแทนทีจ่ ะสอดคล้องกับอายุ ชัน้ เรียน หรือห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กทีอ่ ายุเท่ากัน สมอง
อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ การตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพสมองในแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม จึง
นามาซึง่ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ ป็ นการกระตุน้ การเรียนรูต้ ามแนวทาง (Brain Based Learning)
เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีระดับสติปญั ญาและวุฒภิ าวะทางอารมณ์สงู ขึน้ สามารถปรับตัวเข้ากับสิง่ แวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการ. 2549 : 2) การเรียนรูท้ ส่ี อดคล้องกับการทางานของสมองเริม่ ต้นด้วยการเพิม่
โอกาสการเรียนรู้ การเพิม่ โอกาสการเรียนรูส้ ามารถจัดทาได้ 2 แนวทาง คือ การจัดบรรยากาศทางบวก และการจัด
สภาพห้องให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ ในแนวทางแรกสิง่ ทีค่ รูพงึ ระวัง คือ การลดความกังวล ลดความกดดันในใจของเด็ก
ขณะทีเ่ ด็กมีความกังวลใจสมองของเด็กจะทางานได้จากัด ไม่สามารถรับรูข้ อ้ มูลทีด่ ไี ด้ การเรียนรูจ้ งึ เกิดได้น้อย
กระบวนการเรียนรูแ้ บบถักทอก็ไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ทาให้ความรูต้ ่าง ๆ ไม่สามารถเก็บไว้ในความทรงจาในระยะยาว
ได้ (โกวิท ประวาลพฤกษ์. 2548 : 58) สมองมีการทางานร่วมกับระบบประสาทสัมผัสทัง้ 5 อย่างใกล้ชดิ และ
ทางานร่วมกันตลอดเวลา ทุกครัง้ ทีม่ ขี อ้ มูลผ่านเข้ามาทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ไม่ว่าจะเป็ นทางหู ตา จมูก ลิน้ กาย
เมื่อสัมผัสแล้วจะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งเป็ นโค้ดสัญญาณวิง่ ไปสูส่ มองเพื่อแปลความหมายเป็ น รูป รส
กลิน่ เสียง โดยการผสมผสานข้อมูลเก่าเพื่อเปรียบเทียบหรือวิเคราะห์ได้ดว้ ย (คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน.
2549 : 73)
จากการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับปฐมวัยในปี การศึกษา 2552 ของโรงเรียนบ้านเม่นใหญ่พบว่าสาเหตุ
เกิดจากการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครูผสู้ อนระดับปฐมวัยยังมีลกั ษณะทีข่ าดเป้าหมายอย่างชัดเจน ทาให้เด็ก
ปฐมวัยยังมีพฒ
ั นาการไม่เหมาะสมกับวัย ซึง่ เป็ นทีน่ ่าเสียดายอย่างยิง่ หากพัฒนาการทางสมองของเด็กจะถูกปล่อย
ปละละเลยไปในช่วงนี้ ทาให้เด็กขาดการพัฒนาทักษะในส่วนนี้ โดยเฉพาะทักษะการบอกตาแหน่ง, ทักษะการจาแนก
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และทักษะการรูค้ ่าจานวนจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นในฐานะทีผ่ ศู้ กึ ษาได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูผสู้ อนระดับปฐมวัยจึงได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องครูท่ี
สอดคล้องกับการทางานของสมองของเด็กทีเ่ หมาะสมตามวัยเพือ่ กระตุน้ สมองให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามหลักการการทางานของสมอง เป็ นตัวแปรทีส่ าคัญทีผ่ ศู้ กึ ษาสนใจจะศึกษาว่าส่งผล
ต่อทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหรือไม่ มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ผลการศึกษาครัง้ นี้สามารถนาไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยให้เป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุขอย่าง
เต็มศักยภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1.เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมอง
เป็ นฐาน ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.เพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐาน
3. เพื่อศึกษาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้
สมองเป็ นฐาน

ขอบเขตการวิ จยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1ศูนย์พฒ
ั นาคุณภาพ
การศึกษาท่าสองคอนแก่งเลิงจาน สังกัดสานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที1่ ปี
การศึกษา 2554 จานวน 7 โรงเรียน รวมนักเรียนทัง้ สิน้ 150 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 โรงเรียนบ้านเม่น
ใหญ่ สังกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ภาคเรียนที่ 1
ปี การศึกษา 2554 จานวน 23 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึง่ ได้โดยการเลือกสุม่ แบบกลุ่ม (Cluster Random sampling)
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
3. ขอบข่ายเนื้อหา ขอบข่ายของกิจกรรม ทีน่ ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ดา้ นทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ซง่ึ เป็ นกิจกรรมทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรูท้ าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ในช่วงกิจกรรม
กิจกรรมในวงกลม ทาการทดลอง เป็ นระยะเวลา 10สัปดาห์ วันละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 20 นาที
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ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผลการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ทาให้ได้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยตาม
แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 และเป็ นแนวทางสาหรับครูผสู้ อนชัน้ อนุบาลในการพัฒนาการ
จัดประสบการณ์การเรียนรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยต่อไป

ขัน้ ตอนการวิ จยั
ก่อนการทดลอง
ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ดังนี้
1. การศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ทดลองโดยการสุม่ อย่างง่าย (Simple random sampling)
2. ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าชีแ้ จงรายละเอียดให้นกั เรียนทราบถึงการเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็ นฐาน
การดาเนิ นการทดลอง
กลุ่มทดลอง ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าทาหน้าทีใ่ นการดาเนินกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ าม
แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็นฐานสาหรับ
เด็กปฐมวัย ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 ทีม่ ปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยการหาร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ ก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย โดยการหาค่าเฉลีย่ การทดสอบด้วย t - test (
Dependent Samples)

การอภิ ปรายผลการวิ จยั
จากผลการศึกษาค้นคว้า เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย มีประเด็นทีจ่ ะนามาอภิปรายดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับ
เด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/85.87โดยศึกษาจากคะแนนการทดสอบย่อยและการสังเกตพฤติกรรมท้าย
แผนการจัดประสบการณ์ ทัง้ 10แผน และคะแนนจากการทาแบบทดสอบวัดความพร้อมทางคณิตศาสตร์หลังเรียน ซึง่ มี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 17.17 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.30 คิดเป็ นร้อยละ 85.87 จากคะแนนเต็ม 20คะแนน แสดงว่า
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้า
สร้างขึน้ เป็ นแผนการจัดประสบการณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพ ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้
1.แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัยที่
พัฒนาขึน้ ได้ผ่านกระบวนการขันตอนในการจั
้
ดทาอย่างมีระบบและวิธกี ารทีเ่ หมาะสม โดยศึกษาหลักสูตร คู่มอื ครู
เนื้อหา เทคนิคการสร้างจากเอกสารตาราทีเ่ กีย่ วข้อง แล้วดาเนินการสร้าง โดยยึดหลักการและเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย
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ขัน้ ตอนกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ุ่งเน้นให้เด็กได้เล่นและเรียนไปพร้อมๆ กัน มีกจิ กรรมฝึกทักษะในรูปแบบต่างๆ
เช่น การใช้ประสาทสัมผัสทัง้ สี่ การเล่นเกม การร้องเพลง เล่นบทบาทสมมติ การเสนอปญั หาจากภาพหรือประโยค การ
ใช้ประสาทสัมผัส สอดคล้องกับแนวคิดของ เธียร พานิช(2552 : 97) ทีก่ ล่าวว่า การจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายให้
สอดคล้องกับการทางานของสมอง จะทาให้นกั เรียนเกิดความรูส้ กึ ว่าถูกท้าทายไม่น่าเบื่อ สามารถเรียนด้วยความ
สนุกสนาน และเพลิดเพลินต่อเนื่องเป็ นเวลานาน เนื่องจากเป็ นกระบวนการทีส่ อดคล้องกับการทางานของสมอง เป็ น
การเรียนรูโ้ ดยธรรมชาติสง่ ผลให้นกั เรียนได้พฒ
ั นาความสามารถเต็มตามศักยภาพของตนเอง และการให้เสรีภาพกับ
เด็กให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสในการสมองมีความรูจ้ าได้นาน เมื่อมีการทบทวนความรูเ้ ดิม
การทบทวนซ้าบ่อย และการนาความรูเ้ ดิมไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความรูใ้ หม่ทาให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูก้ ว้างขวางขึน้
(กฤษณา บุตรพรม. 2546 : 86-87) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เด็กมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจ
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะอาจารย์ทป่ี รึกษาตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมจากเชีย่ วชาญด้านเนื้อหา
ผ่านการทดลองใช้กบั นักเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม สือ่ ประกอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ แล้วจึงนาไปทดลองสอนกับกลุ่มตัวอย่าง
1.2 แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็ นการส่งเสริมให้เด็กเป็ นคนช่างสังเกต ช่างซักถาม และพยายามหาคาตอบด้วยตนเอง มีลาดับขัน้ ตอน
การจัดกิจกรรมเป็ นขัน้ นาเพื่อกระตุน้ หรือเร้าความสนใจของเด็กให้มคี วามพร้อมเพื่อจะเรียนกิจกรรมทีเ่ หมาะสม เช่น
เล่านิทาน ปริศนาคาทาย เพลง คาคล้องจอง การเล่นเกม โดยเน้นการมีสว่ นร่วม การเคลื่อนไหว การแสดงออก ในขัน้
สอนมีการเสนอสถานการณ์ทท่ี า้ ทาย จัดกระทากับสือ่ ด้วยตนเอง เด็กได้ฝึกปฏิบตั กิ บั สือ่ ด้วยตนเอง เด็กได้รบั การฝึก
ทักษะบ่อยๆ จะทาให้เกิดความชานาญ มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึน้ เมื่อมีความมันใจและสามารถประยุ
่
กต์ความรูท้ ม่ี ี
อยู่แล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ได้อย่างคล่องแคล่วและหลากหลาย เด็กเกิดความภาคภูมใิ จในชัน้ งานของตน
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน
สาหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 0.66 แสดงว่าเด็กมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 66 หมายถึง มีความก้าวหน้าทางการเรียน
คิดเป็ นร้อยละ 66 ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากเด็กได้รบั การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน การส่งเสริมให้
เด็กเป็ นคนช่างสังเกต ช่างซักถามและพยายามหาคาตอบด้วยความกระตือรือร้น มีลาดับขัน้ ตอนการจัดกิจกรรมเป็ น
ขัน้ ตอนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา องค์ความรูต้ ่างๆ สอดคล้องกับการพัฒนาสมองของเด็กทีก่ ารฝึกปฏิบตั ิ
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรรณิกาทวีนนั ท์ (2547 : บทคัดย่อ) พบว่า แผนการจัด
ประสบการณ์การเตรียมความพร้อมพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์ดว้ ยเกมการศึกษาจากสือ่ ธรรมชาติชนั ้ อนุบาลปี ท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพ 38.33/76.87 ซึง่ ผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ทีต่ งั ้ ไว้มคี ่าดรรชนีประสิทธิผล เท่ากับ
0.7083 คิดเป็ นร้อยละ 70.83 และเด็กทีเ่ รียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมพืน้ ฐานทาง
คณิตศาสตร์ดว้ ยเกมการศึกษาจากสือ่ ธรรมชาติ มีผลการเรียนหลังเรียนเพิม่ ขึน้ จากก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ 0.01 และงานวิจยั ของ จารุศกั ดิ ์ รัตนรังสิกุล (2548 : บทคัดย่อ) พบว่าการพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ อนุบาลปีท่ี 2มีคา่ ดรรชนีประสิทธิผลเท่ากับ .5559
3. การจัดแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูต้ ามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย
เริม่ ด้วยการบริหารสมองด้วยกิจกรรม เคลื่อนไหวสลับข้าง การยืดส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น การยืด โค้ง งอ บิด
เอีย้ ว แคบกว้าง เล็ก ใหญ่ สัน้ ยาว โดยคานึงถึงการเปลีย่ นระดับและทิศทาง การทาจังหวะด้วยการเปล่งเสียงต่างๆ
การทาจังหวะช้า-เร็วและหยุดประกอบเพลง-ดนตรี ทีท่ าให้เกิดเสียงด้วยวิธกี ารต่างๆ เคลื่อนไหวร่างกายในแนวราบ
แนวดิง่ และรอบตัวเอง กระโดดยาง กระโดดเท้าคู่ กลิง้ ไปบนพืน้ ราบ การหมุนทวนและตามเข็มนาฬิกา การโยนบอล
การโหนบาร์ การขว้างบอล การผลักการดันฝา่ มือกับผนังหรือเพือ่ น เด็กทากิจกรรมทีเ่ ชื่อมโยงระหว่างการคิด การฟงั
พูดอ่านและเขียน จากความพร้อมทางคณิตศาสตร์ทงั ้ 4ด้าน การเล่นบทบาทสมมุติ สารวจพืน้ ทีท่ งั ้ ในและนอก
ห้องเรียน ได้พดู เกีย่ วกับเรื่องราวของตนเองและการพูดแสดงความรูส้ กึ ฟงั นิทานเชิงคุณธรรม วาดภาพระบายสี ด้วยสี
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เทียน สีน้า เช่น การเปา่ สีหยดสี การปนั ้ ดินน้ามัน การพับ ฉีก ตัด ประดิษฐ์เศษวัสดุต่างๆ การสาน การเล่นตามมุม
การเล่นเครื่องเล่นสนาม การเล่นอิสระ การเล่นเกมการละเล่น การเล่นน้า เล่นทราย และการเล่นเกมพบได้ว่าได้ผลดี
เป็ นทีน่ ่าพอใจ
จากพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็ นฐาน มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลาย การร่วม
กิจกรรมของเด็ก เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุก ตัง้ ใจฟงั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและสัญญาณต่างๆ ได้ กล้าแสดงออกมาก
ขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในกิจกรรมกลุ่มกับเพื่อน และสิง่ ทีแ่ สดงถึงความสนใจเรียนของเด็กอีกอย่างก็คอื
เด็กทาแบบทดสอบได้คะแนนเพิม่ ขึน้ ทุกคน พบว่าได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ สังเกตได้จากเด็กมีความสนใจในการทา
กิจกรรมต่างๆ การพร้องเพลง การเล่นเกม การปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ตามสัญญาณ และข้อตกลงได้ดี มีความสนุกสนานใน
การร่วมกิจกรรมด้วยตนเองและกับเพื่อนในชัน้ เรียน และเด็กกล้าแสดงออกมากขึน้ และสิง่ ทีแ่ สดงถึงพัฒนาความพร้อม
ทางคณิตศาสตร์อกี อย่างหนึ่งก็คอื เด็กทาแบบทดสอบย่อยได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/85.87
และมีประสิทธิผลเท่ากับมีคา่ เท่ากับ 0.66 แสดงว่าเด็กมีความรูเ้ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 66 ทาให้ได้แนวทางในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูก้ ารพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมอง
เป็ นฐาน และทาให้ได้แนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิผล การดาเนินการจัดประสบการณ์ทด่ี ี ช่วยให้เด็กเรียนรูไ้ ด้ดี จดจาเนื้อหาได้ดกี ารทากิจกรรมต่างๆ ได้ดี
ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐาน ส่งผลให้เด็กมีพฒ
ั นา
ความพร้อมทางคณิตศาสตร์ทด่ี ขี น้ึ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าจึงเสนอแนะให้ครูผสู้ อนปฐมวัย พัฒนาแผนการจัดประสบการณ์
การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์ สาหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานเพื่อนาไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

สรุปผลการวิ จยั
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับ
เด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.50/85.87
2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูข้ องแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ น
ฐานสาหรับเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 0.66 ซึง่ แสดงว่าเด็กมีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ 66
3. ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย พบได้ว่า
ได้ผลดี เป็ นทีน่ ่าพอใจ เด็กมีความพร้อมทางคณิตศาสตร์ทงั ้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการรูค้ ่าจานวน ด้านการเปรียบเทียบ
ด้านรูปทรง และด้านการบอกตาแหน่ง มีกจิ กรรมทีห่ ลากหลายในการจัดประสบการณ์ เป็ นการเตรียมสมองเพื่อรับ
ข้อมูลใหม่การร่วมกิจกรรมของเด็ก เด็กเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุก ตัง้ ใจฟงั ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและสัญญาณต่างๆ ได้
เด็กเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองอย่างต่อเนื่อง กล้าแสดงออกมากขึน้ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและในกิจกรรมกลุม่ กับ
เพื่อน และสิง่ ทีแ่ สดงถึงความสนใจเรียนของเด็กอีกอย่างก็คอื เด็กทาแบบทดสอบได้คะแนนเพิม่ ขึน้ ทุกคน

ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลวิ จยั ไปใช้
1. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ผูท้ จ่ี ะนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็ก
ปฐมวัย ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไปใช้ ควรศึกษาและทาความเข้าใจลาดับขัน้ ตอน หลักการและเป้าหมาย จุดมุ่งหมาย ลาดับขัน้ ตอน
บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รียน บรรยากาศในการจัดประสบการณ์ ระยะเวลาในการใช้ให้ชดั เจนก่อน นอกจากนี้ควร
เตรียมสือ่ และอุปกรณ์ทจ่ี ะนาไปใช้แต่ละกิจกรรมให้พร้อม
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1.2 การพัฒนากิจกรรมกระตุน้ ให้เด็กแสดงออกและความคิดรวบยอดจะไปไม่สามารถคิดได้อย่างหลากหลาย
ได้หากผูส้ อนไม่สร้างบรรยากาศทีส่ ง่ เสริมความคิดและการแสดงออกอย่างอิสระ หลีกเลีย่ งการชีแ้ นะ หรือกาหนด
แบบอย่างให้เด็กทาตาม การวิพากษ์วจิ ารณ์ การตาหนิหรือลงโทษเด็กทีแ่ สดงพฤติกรรมแปลกๆ
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับ
เด็กปฐมวัยทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าสร้างขึน้ ไปทดลองใช้กบั นักเรียนชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 เพื่อหาข้อสรุปผลของการศึกษาค้นคว้า
ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
2.2 ควรมีการศึกษาพืน้ ฐานความสามารถในการเรียนรูข้ องเด็กในห้องเรียนเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาสร้างแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย ตามลาดับความสามารถของ
เด็ก
2.3 ควรเลือกเนื้อหาทีเ่ หมาะสมมาสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้
สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัยนอกเหนือจากทีผ่ ศู้ กึ ษาค้นคว้าได้คดั เลือกมาทาการสร้างแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรูโ้ ดยใช้สมองเป็ นฐานสาหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะเนื้อหาทีส่ าคัญและเป็ นประโยชน์ต่อ
การนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน และเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรม
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประเพณี ในท้องถิ่น และการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสง 2) ศึกษากระบวนการจัด
กิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ ผ่านประเพณี ในชุมชน
บ้านกุดแสง 3) ศึกษาพฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงหลังการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ผา่ นประเพณี ทอ้ งถิ่น กลุ่มเป้ าหมายได้มาจากกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงที่มีความสนใจใน
การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจานวน 18 คน ระยะเวลาการวิจยั ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2555 ระเบียบวิธีวจิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methodology) คือวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิง
ปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ แบบบันทึกการประชุมกลุ่ม แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน แบบประเมินผลทักษะชีวติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation) และค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอผลการวิจยั แบบตาราง และ
พรรณาวิเคราะห์
ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั ญหาในชุมชนและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านประเพณี
ท้องถิ่นในชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า ปั ญหาของเด็กและเยาวชน คือ เด็กและเยาวชนในชุมชนไม่ค่อยเข้าวัดทาบุญ
ในช่วงประเพณี ต่างๆ ภูมิปัญญาในชุมชนขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาในด้านต่างๆให้กบั เยาวชนในชุมชน เรี ยน
ต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลง ใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์ และปั ญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบน เช่น เรื่ อง
เพศสัมพันธ์ ติดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด ทะเลาะวิวาท เล่นการพนัน เที่ยวเตร่ สถานบันเทิง ติด
เกม อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น

1

นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรี ยนการสอน คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2

ปร.ด. (การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) อาจารย์ สาขานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

3

DODT (Organization Development and Trane) อาจารย์ คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นจึงได้มีการส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนที่มีความสนใจที่จะเรี ยนรู ้ประเพณี
ท้องถิ่นแบบการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้และเข้าถึงการเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิจริ ง จนเกิดองค์ความรู ้ เกิด
ความภาคภูมิใจในประเพณี ทอ้ งถิ่นของตน และเพื่อเป็ นการอนุรักษ์และสื บทอดประเพณี อนั ดีงามของชุมชนบ้าน
กุดแสง
2. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นใน
ชุมชนบ้านกุดแสง คือ จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวติ ซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรี ยนรู ้ 3 ฐานคือ ฐานการ
เรี ยนรู ้ที่ 1 เปิ ดตานานบ้านกุดแสง ซึ่งมี 3 กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมที่ 1 จัดสนทนากลุ่มเพือ่ หาปั ญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนบ้านกุดแสง กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู ้ประวัติบา้ นกุดแสง และกิจกรรมที่ 3 สารวจหมู่บา้ นและภูมิ
ปั ญญาชาวบ้านกุดแสง ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 2 สื บสานประเพณี สู่วถิ ีชีวิตของคนรุ่ นหลัง มี 3 กิจกรรมประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ประเพณี ที่ควรสื บทอดในท้องถิ่นของเรา กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู ้ได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเป็ น และกิจกรรมที่ 3
ปฏิบตั ิได้ตอ้ งสืบสานต่อไป ส่วนฐานการเรี ยนรู ้ที่ 3 องค์ความรู ้ที่หนูได้ มี 1กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ร่ วมมือร่ วม
ใจสร้างสรรค์ผลงาน
3. ผลหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและเยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นใน
ชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับมาก

(

= 4.30, S.D.= 0.60 ) ทักษะชีวติ ของเด็ก

และเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม ซึ่งก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้น้ นั เด็กและเยาวชนมี
ทักษะชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง

(

= 2.72, S.D.= 0.73 ) ประโยชน์ที่เกิดจากการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชน

สามารถนาความรู ้และทักษะชีวติ ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และยังสามารถปฏิบตั ิตนตามประเพณี ฮีตสิ บ
สองคลองสิ บสี่ ได้อย่างถูกต้อง เพือ่ ให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และสื บทอดประเพณี ที่ดีงามของชุมชนบ้าน
กุดแสงให้คงอยูต่ ่อไป
คาสาคัญ : ทักษะชีวติ , ประเพณี ทอ้ งถิ่น, 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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บทนา
จากการศึกษาทบทวนบทเรี ยนของการพัฒนาประเทศที่ผา่ นมาได้ขอ้ สรุ ปว่าการพัฒนาประเทศไม่สอดคล้องกับ
วิถีชีวติ วัฒนธรรมไทยเท่าที่ควร ทาให้เกิดปั ญหาและภาวะวิกฤตการต่างๆ ซึ่งการพัฒนาคนหรื อการศึกษา โดยรวมจะ
เป็ นไปตามแนวทางของตะวันตกเป็ นสาคัญ ฉะนั้นเพื่อให้การพัฒนาคนต่อแต่น้ ีไปได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ
ประเพณี วฒั นธรรมไทยการนาเอาประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เป็ นพื้นฐานสาคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนหรื อ
การปฏิรูปการศึกษาจึงมีความจาเป็ นและสาคัญยิง่ จะต้องนามิติทางประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาหรื อ
จัดการเรี ยนการสอนและจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยน ซึ่งถือว่าเป็ นกระบวนการขัดเกลา
หลักของสังคมนั้นมิได้เอื้อให้ผเู ้ รี ยนส่วนใหญ่เรี ยนรู ้เรื่ องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นของสังคม ไทยที่สงั่ สมสื บทอดมาใน
อดีตเท่าที่ควรยิง่ ไปกว่านั้นการนาภูมิปัญญามาใช้ในการจัดการศึกษาผูร้ ู ้ก็มีจานวนจากัดและส่วนใหญ่ก็สูงอายุ มีแต่จะ
ล่วงลับไปความรู ้ความชานาญที่ สัง่ สมไว้ก็ดบั สูญตามไปด้วยอย่างไรก็ดีการนาเรื่ องภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานเข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพื่อสังคมที่ดีข้ ึนจะต้องคานึงถึงธรรมชาติของภูมิปัญญาที่มีลกั ษณะเป็ นพลวัต และจาเป็ นต้องสอดคล้องกับวิถี
ชีวติ ของผูค้ นแต่ละยุคแต่ละสมัยซึ่งการดาเนินงานในเรื่ องดังกล่าวมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดาเนินการอยูบ่ า้ ง
แล้วแต่นบั ว่ายังไม่เพียงพอและยังมิได้ประสานเชื่อมโยงกับกระบวนการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาที่เป็ นไปตามธรรมชาติของสังคม
ทั้งในชนบทและในเมือง (ภาสิ นี คูสกุล. 2536) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 23(3) การ
จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม
กระบวนการเรี ยนรู ้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ความรู ้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และมาตรา 24 กาหนดว่า การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้สถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินกา จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดย
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะ กระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู ้มา
ใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา จัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ นและ
ปฏิบตั ิตามได้ พระราชบัญญัติส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551ได้ให้ความหมาย
การศึกษาตามอัธยาศัยว่าเป็ นการศึกษาที่ได้รับความรู ้ ทักษะ เจตคติ จากประสบการณ์ในชีวติ ประจาวัน จากครอบครัว จาก
ชุมชน จากการทางาน จากสภาพแวดล้อม จากการเงิน จากห้องสมุด สื่ อมวลชน และอื่นๆจากคานิยามของการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวติ เป็ นการ
เรี ยนรู ้จากแหล่งเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู ้จากครอบครัว จากการทางาน จากบุคคลต่างๆ จากสื่ อมวลชน จาก
แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆและจากการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยเป็ นการเรี ยนรู ้ที่ไม่มีขอ้ กาหนดและข้อจากัดในด้านเวลา สถานที่ และ
เกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลา ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ.2555-2559) ได้ช้ ีให้เห็นถึงความ
จาเป็ นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีความรอบรู ้อย่างเท่าทัน ให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนาไปสู่สงั คมฐานความรู ้
ได้อย่างมัน่ คง แนวทางในการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรี ยมเด็กและเยาวชนให้มีพ้นื ฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้ง
มีสมรรถนะ ทักษะและความรู ้พ้นื ฐานที่จาเป็ นในการดารงชีวติ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยัง่ ยืน (สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.2553:1-21) ชุมชนบ้านกุดแสงเป็ นชุมชนที่เข้มแข็งมีความเป็ นอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายและยังคงอนุรักษ์
สื บสานประเพณี ทอ้ งถิ่นฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ ที่ถือเป็ นภูมิปัญญาหรื อประเพณี ทอ้ งถิ่นควบคู่ไปกับการดาเนินชีวติ ใน
ปั จจุบนั และเนื่องจากปั ญหาในชุมชนบ้านกุดแสงที่พบว่าเด็กและเยาวชนในปั จจุบนั ขาดการเล็งเห็นความสาคัญของ
ประเพณี ประเพณี ทอ้ งถิ่น และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนบ้านกุดแสง ซึ่งได้ถือปฏิบตั ิในโอกาสต่าง ๆ นั้น
บางพิธีกรรมไม่มีการสื บทอดก็สูญหายไปตามกาลเวลา และบางพิธีกรรมก็จะถูกกลืนกลายบ้าง ผิดเพี้ยนจากแนวการปฏิบตั ิ
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แต่เดิมบ้าง เพื่อเป็ นการสื บทอดประเพณี และพิธีกรรมในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ผิดเพี้ยนจากแนวทางในการปฏิบตั ิแบบเดิม
และเพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนให้เล็งเห็นคุณค่าของพิธีกรรมและประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อเป็ นการสื บ
ทอดไป (อาพล จันมาลา, 2555.) ชุมชนสามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของเด็กได้มีแหล่งเรี ยนรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์
ชาวบ้านที่สามารถให้ความรู ้แก่เด็กได้ เช่น ประเพณี หรื อ ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การประกอบอาชีพ ฯลฯ ซึ่ง
การพัฒนาชุมชนแหล่งการเรี ยนรู ้น้ นั ต้องเริ่ มที่การมีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนรู ้ให้แก่เด็ก การเรี ยนรู ้จากการมีส่วนร่ วมทา
ให้เกิดพลังชุมชน และทาให้เกิดสังคมแห่งหารเรี ยนรู ้ (วิลาวัลย์ คัดทะจันทร์. 2554) การพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชีวติ
มนุษย์จาเป็ นต้องอาศัยการศึกษาทั้งในด้านองค์ความรู ้และการฝึ ก ปฏิบตั ิ (ทักษะ) การพัฒนาชีวติ มีความสาคัญเท่าๆกันกับ
การรู ้เพราะการรู ้ชีวติ เกี่ยวข้องกับกับศีลธรรม จริ ยธรรมของการอยูร่ ่ วมกัน การเรี ยนรู ้ชีวติ จึงต้องการทักษะที่แตกต่างไป
จากการรู ้เป็ นวิชาการเป็ นทักษะที่ตอ้ งอาศัยจิตวิญญาณ ซึ่งบางทีตวั ความรู ้ที่เราจาได้ วิเคราะห์เก่ง เรี ยนได้คะแนนสูงก็ไม่ได้
ช่วยให้มนุษย์สามารถมีทกั ษะชีวติ ได้ ซึ่งทักษะชีวติ ต้องเกิดจากการรู ้หรื อเข้าใจตนเองและรู ้จกั เอาใจเขามาใส่ใจเรา
สอดคล้องกับแนวคิดของการปฏิรูปการศึกษาที่มีแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็ นคนดี คนเก่ง มีความสุข เพื่อ
เป็ นพลังในการสร้างสรรค์โลก โดยการฝึ กให้เด็กและเยาวชนมีพ้นื ฐานทักษะชีวติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมถูกต้องเป็ น
สากล โดยสามารถรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของสังคมควบคู่ไปด้วย(ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช. 2539:8) จากการศึกษาบริ บทของ
ชุมชนบ้านกุดแสงและการเปิ ดเวทีเสวนาหาแนวทางในการอนุรักษ์และสื บทอดประเพณี ภูมิทอ้ งถิ่นไปยังเด็กและเยาวชน
รุ่ นหลังให้เล็งเห็นความสาคัญ และอนุรักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย กลุ่มเป้ าหมายที่สาคัญในการสื บทอดภูมิปัญญา คือ เด็กและ
เยาวชนที่จะสื บสานประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ อนั เป็ นประเพณี ที่ดีงามของชุมชนบ้านกุดแสง เพื่อไม่ให้สูญหายหรื อ
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จากเหตุผลที่กล่าวมาผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทาวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่าน
ประเพณี ทอ้ งถิ่นในชุมชนบ้านกุดแสง เพื่อเป็ นการสื บทอดประเพณี และพิธีกรรมในท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย ผิดเพี้ยนจาก
แนวทางในการปฏิบตั ิแบบเดิม และเพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนให้เล็งเห็นคุณค่าของพิธีกรรมและ
ประเพณี ทอ้ งถิ่นเพื่อเป็ นการสื บทอดต่อไปให้กบั เยาวชนคนรุ่ นหลังก่อนที่ประเพณี ที่ดีงามในหมู่บา้ นจะสูญหาย ถือเป็ นการ
นาความรู ้ในท้องถิ่นที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจาวันของตนเองได้ และคงไว้ซ่ ึงความเป็ นภูมิปัญญาอันเป็ นมรดกทางสังคม
ไม่ให้เสื่ อมสูญไปจากชุมชน
คาถามวิจยั
1. ประเพณี ทอ้ งถิ่นบ้านกุดแสงที่ได้นาไปใช้ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนประกอบด้วยประเพณี
อะไรบ้าง
2. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ ผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นในชุมชนบ้านกุดแสงเป็ น
อย่างไร
3. พฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงที่เกิดจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ นประเพณี
ท้องถิ่นเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหา และความต้องการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประเพณี ในท้องถิ่น และการพัฒนาทักษะ
ชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง
2. เพื่อศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมและการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนรู ้ของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาทักษะชีวติ
ผ่านประเพณี ในชุมชนบ้านกุดแสง
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3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมด้านทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงหลังการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ผา่ น
ประเพณี ทอ้ งถิ่น
ขอบเขตการวิจยั
ระเบียบวิธีวจิ ยั ใช้การวิจยั แบบผสานวิธี (Mixed methodology) คือวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เชิงปริ มาณ
1. กลุ่มเป้ าหมาย เด็กและเยาวชนบ้านกุดแสง ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร จานวน 18 คน
2. กรอบเนื้อหาดาเนินการศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและจะนาเสนอ ซึ่งมี
รายละเอียด คือ การพัฒนาทักษะชีวติ และการจัดการเรี ยนรู ้ประเพณี ในท้องถิ่นอีสาน
สถานที่ในการวิจยั ได้แก่ ชุมชนบ้านกุดแสง ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
ระยะเวลาในการวิจยั เดือน มกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั แบบแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) กล่าวคือเป็ นวิธีวจิ ยั ที่ใช้ท้ งั วิธีวจิ ยั เชิง
ปริ มาณและวิธีวจิ ยั เชิงคุณภาพร่ วมกันและนาเสนอผลการวิจยั แบบตารางและพรรณนาวิเคราะห์
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดเครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
1. เครื่ องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ แบบสารวจความต้องการ แบบประเมินทักษะชีวติ ของเด็กและ
เยาวชน
2. เครื่ องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบบันทึกการพัฒนาทักษะชีวติ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1.แบบสอบถาม
หลังจากสร้างแบบสอบถามแล้วผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่จริ ง จากนั้นนา
ข้อมูลที่ได้มาเป็ นข้อมูลในการจัดกิจกรรมต่อไป
2.การสัมภาษณ์
หลังจากสร้างแบบสัมภาษณ์แล้วผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสัมภาษณ์ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Studies) กับ ครู ภูมิปัญญา
เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จริ ง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้ มาทาการวิเคราะห์ในการจัดกิจกรรมต่อไป
3.การสนทนากลุ่ม
เพื่อศึกษาข้อมูลด้านบริ บทของชุมชน แหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน กระบวนการถ่ายทอดความรู ้ของภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นและศึกษาความต้องการแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
โดยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็ นผูม้ ีความรู ้ ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ ซึ่งถือได้วา่ เป็ นความรู ้ที่ฝังลึกในตัวผู ้
ปฏิบตั ิถ่ายทอดความรู ้ออกมาให้เด็กและเยาวชนได้รับทราบ ได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ สนทนาซักถาม ซึ่งเป็ นการสร้างแรง
กระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนต้องการและ ใส่ใจที่จะเรี ยนรู ้ในเรื่ องนั้นๆ
5. เวทียนื ยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล
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โดยใช้รูปแบบการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) โดยเป็ นรู ปแบบการเปรี ยบเทียบข้อค้นพบเพื่อยืนยัน
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลต่างๆที่ไม่ใช่ผวู ้ จิ ยั ได้ร่วมกันทบทวนข้อค้นพบทั้งในด้านความแม่นยา (accuracy)
ความสมบูรณ์ (completeness) ความเป็ นธรรม (fairnese) และความน่าเชื่อถือ (credibility)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิจยั ครั้งนี้ มีท้ งั ข้อมูลเชิงปริ มาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ และได้มีการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลนาข้อมูลมาวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและ
เยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นในชุมชนบ้านกุดแสง ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และ ค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) และวิเคราะห์สรุ ปอุปนัย นาเสนอวิจยั แบบพรรณนาวิเคราะห์

อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า เด็กและ
เยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงไม่คอ่ ยเข้าวัดทาบุญในช่วงประเพณี ตา่ งๆ ภูมิปัญญาในชุมชนขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและ
ประเพณี ที่ดีงามในด้านต่างๆให้กบั เยาวชนในชุมชน เรี ยนต่อในระดับอุดมศึกษาน้อยลง ใช้เวลาว่างไม่เป็ นประโยชน์ และ
ปั ญหาที่เกิดจากพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในทางที่ไม่ดี ด้วยเหตุน้ ีจึงมีการสารวจเพื่อหาภูมิปัญญาและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ดีงาม
ของชุมชนบ้านกุดแสงแล้วนาไปถ่ายทอดบทเรี ยนในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ไว้ไม่ให้
ภูมิปัญญาและประเพณี ที่ดีงามสูญหายไปจากท้องถิ่นเมื่อสภาพสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงควรส่งเสริ มให้เด็กและ
เยาวชนบ้านกุดแสงร่ วมกันจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาและประเพณี ทอ้ งถิ่นที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน โดยให้มีส่วนร่ วมในการสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้และเข้าถึงการเรี ยนรู ้จากการ
ปฏิบตั ิจริ ง เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ภูมิปัญญาและเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นจากคนรุ่ นหนึ่งไปสู่อีกรุ่ นหนึ่งโดยมีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวติ ของคนในชุมชน จนเกิดองค์ความรู ้ เกิดแนวทางในการปฏิบตั ิตนในการดาเนิน
ชีวติ ตามประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ และยังเป็ นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน เพื่อเป็ นการถ่ายทอดความรู ้และสื บ
สานประเพณี ที่ดีงามของบ้านกุดแสงไม่ให้สูญหายหรื อผิดเพี้ยนไปจากเดิม
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นบ้านกุดแสงด้วย
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แบ่งเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ 3 ฐานการ
เรี ยนรู ้ และ 7 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ดังนี้ ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 1 เปิ ดตานานบ้านกุดแสง ซึ่งมี 3 กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม
ที่ 1 จัดสนทนากลุ่มเพื่อหาปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านกุดแสง กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู ้ประวัติบา้ นกุดแสง และกิจกรรมที่ 3
สารวจหมู่บา้ นและภูมิปัญญาชาวบ้านกุดแสง ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 2 สื บสานประเพณี สู่วถิ ีชีวติ ของคนรุ่ นหลัง มี 3 กิจกรรม
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 ประเพณี ที่ควรสื บทอดในท้องถิ่นของเรา กิจกรรมที่ 2 เรี ยนรู ้ได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเป็ น และ
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบตั ิได้ตอ้ งสื บสานต่อไป ส่วนฐานการเรี ยนรู ้ที่ 3 องค์ความรู ้ที่หนูได้ มี 1กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ร่ วมมือ
ร่ วมใจสร้างสรรค์ผลงาน
3. ผลหลังจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า เด็ก
และเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.60) ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนการจัดกิจกรรมซึ่งก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.72, S.D.= 0.73)
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ประโยชน์จากการวิจยั ครั้งนี้ คือ เด็กและเยาวชนสามารถนาความรู ้และทักษะชีวติ ที่เกิดขึ้นไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ และ
สามารถปฏิบตั ิตนตามประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และสื บทอด
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชนบ้านกุดแสงให้คงอยูต่ ่อไป

สรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นในชุมชนบ้านกุดแสง สรุ ปผลได้
ดังนี้
1. สภาพปั ญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า เด็ก
และเยาวชนในชุมชนบ้านกุดแสงขาดทักษะชีวติ เนื่องด้วยสาเหตุหลายประการ จึงต้องการที่จะเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาและ
ประเพณี ที่ดีงามของชุมชน เพื่อที่จะเน้นทักษะด้าน การปฏิบตั ิตนตามกาลเทศะ การอยูร่ ่ วมกันในสังคม ด้วยการเรี ยนรู ้จาก
การปฏิบตั ิจริ งโดยให้สงั คมมีร่วมในการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม ส่งเสริ มความสัมพันธ์และความ
ร่ วมมือของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนผ่านประเพณี ทอ้ งถิ่นบ้านกุดแสง
โดยใช้แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2539 : 3) ที่วา่ การเรี ยนรู ้และปั จจัยที่เกื้อหนุน
ให้บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ สู่ การพัฒนาที่มน่ั คงและยัง่ ยืนด้วยการผสมผสานความรู ้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น
กับวิทยาการสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่นและใกล้ชิดกับตัวผูเ้ รี ยนซึ่งส่งผลให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายต่อผูเ้ รี ยน
และจะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์ต่อวิถีชีวติ ประจาวันของผูเ้ รี ยน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 ที่วา่ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการโดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความ
ถนัดของผูเ้ รี ยนโดยคานึงถึงความแตกต่าง ระหว่างบุคคล ฝึ กทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และ
การประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหา เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง ฝึ กการปฏิบตั ิให้ทาได้ คิดเป็ น รักการ
อ่าน และเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่อง
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง ผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แบ่งเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ 3 ฐานการเรี ยนรู ้ และ 7 กิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ดังนี้
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 1 เปิ ดตานานบ้านกุดแสง ประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 จัดสนทนากลุ่มเพื่อหาปั ญหา
ที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านกุดแสง กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เป็ นการเรี ยนรู ้ประวัติของชุมชนบ้านกุดแสง
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3 สารวจหมู่บา้ นและภูมิปัญญาชาวบ้านกุดแสง เป็ นการสารวจภูมิปัญญาและประเพณี ที่โดดเด่นใน
ชุมชนเพื่อนามาสารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 2 สื บสานประเพณี สู่วถิ ีชีวติ ของคนรุ่ นหลัง เรี ยนรู ้ประเพณี ตามความต้องการของเด็กและ
เยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง ประกอบด้วย กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 1 ประเพณี ที่ควรสื บทอดในท้องถิ่นของเรา เป็ นการเรี ยนรู ้
ประวัติของประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่ และขั้นตอนในการปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 2 เรี ยนรู ้ได้ตอ้ งปฏิบตั ิตามเป็ นการปฏิบตั ิจริ งตามคาแนะนาของภูมิปัญญา กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ 3
ปฏิบตั ิได้ตอ้ งสืบสานต่อไป เป็ นแนวทางในการอนุรักษ์และสื บทอดประเพณี ทอ้ งถิ่นของชุมชนบ้านกุดแสง
ฐานการเรี ยนรู ้ที่ 3 องค์ความรู ้ที่หนูได้ มี 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมที่ 1 ร่ วมมือร่ วมใจสร้างสรรค์ผลงาน เป็ น
การร่ วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประเพณี ฮีตสิ บสองคลองสิ บสี่

1814

3. ผลจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนชุมชนบ้านกุดแสง พบว่า เด็กและ
เยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.30, S.D.= 0.60) ทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชนหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อน
การจัดกิจกรรมซึ่งก่อนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เด็กและเยาวชนมีทกั ษะชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 2.72, S.D. = 0.73) จาก
การสังเกตพฤติกรรมและทักษะทั้งสี่ ดา้ นของเด็กและเยาวชน พบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ ในการคิด
ตัดสิ นในและแก้ไขปั ญหาโดยการคิดริ เริ่ มคิดสร้างสรรค์และนาผลที่เกิดขึ้นมาใช้ในชีวติ ประจาวันได้ดว้ ยตนเอง ด้านความ
ตระหนักรู ้ในตน มีการปรับปรุ งพฤติกรรมของตนเองในทางที่ดีข้ นึ รู ้จกั การปฏิบตั ิตนเมื่อเข้าร่ วมในพิธีกรรมหรื อประเพณี
ต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ด้านความภูมิใจในตนเอง เกิดความภาคภูมิใจและตั้งใจที่จะปฏิบตั ิตามและสื บทอดประเพณี ที่
เป็ นเอกลักษณ์ที่ดีงามของท้องถิ่นตนเองให้คงอยูส่ ื บต่อไปคือกับชุมชน ด้านการสร้างสัมพันธภาพระหว่าบุคคล พบว่า เด็ก
และเยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรมกับผูใ้ หญ่มากขึ้น และสามารถทางานกลุ่มกับเพื่อนได้ดีข้ ึนเห็นได้จากการร่ วมมือและแบ่งหน้า
ทีกนั ทางาน ช่วยเหลือผูอ้ ื่นเมื่อได้รับความเดือดร้อน ซึ่งสอดคล้องกับวิไลรัตน์ แย้มจอหอ และเยาวนิจ กิตติธรกุล (2550)
ได้วจิ ยั เรื่ องกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ และสังคมของกลุ่มแกนนาเยาวชนตาบลลาสิ นธุ์ กิ่งอาเภอศรี นคริ นทร์
จังหวัดพัทลุง พบว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จานวน 8 กิจกรรม โดยเริ่ มต้นจากการเข้าใจตัวเองแล้วเชื่อมโยงสู่สงั คม ทา
ให้กลุ่มเป้ าหมายมีพฒั นาการอย่างเป็ นขั้นตอนต่อเนื่อง และนพวรรณ วงศ์วชิ ยั วัฒน์ (2547 : 105-107) วิจยั เรื่ องการพัฒนา
ทักษะชีวติ ในการปฏิบตั ิตนให้รอดพ้นจากปั ญหาสังคม โดยใช้การเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 พบว่า ทักษะชีวติ ของนักเรี ยนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง นอกจากนี้นกั เรี ยนสมามารถนาความรู ้เกี่ยวกับ
ทักษะชีวติ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันเพื่อป้ องกันปั ญหาสังคมทั้ง 4 ปั ญหา ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อตนเองพร้อมทั้งนาความรู ้ที่ได้
ไปช่วยเหลือและแนะนาผูอ้ ื่นอีกด้วย ดังนั้นเด็กและเยาวชนสามารถนาความรู ้และทักษะชีวติ ที่เกิดขึ้นไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้เพื่อให้สามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข และสื บสานประเพณี ทอ้ งถิ่นที่ดีงามของชุมชนบ้านกุดแสง
ต่อไป

ข้ อเสนอแนะ
การนากระบวนการเรี ยนรู ้ประเพณี ทอ้ งถิ่นบ้านกุดแสงไปใช้ ควรต้องมีการเตรี ยมความพร้อมใน ด้านบุคลากร
และเหมาะสมกับบริ บทของชุมชน ซึ่งในการทาวิจยั ชุมชนจะต้องให้ความร่ วมมือมากพอสมควร จึงจะสามารถดาเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และด้วยผูป้ กครองมีส่วนสาคัญในการสร้างเสริ มทักษะชีวติ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดี
งามให้กบั เด็กและเยาวชน ดังนั้นผูป้ กครองจึงควรให้ความร่ วมมือในทุกๆด้าน ควรขยายกลุ่มตัวอย่างหรื อกลุ่มเป้ าหมายให้
มากขึ้นเพื่อสร้างเป็ นแกนนาในการทากิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนต่อไป ควรมีการพัฒนาฐานในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่หลากหลายข้อมูลผ่านจอภาพเพื่อการประเมินทักษะชีวติ ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ ของเด็กและเยาวชน
ให้มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น และควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะชีวติ ในการอนุรักษ์และสื บทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนบ้านกุดแสง เพื่อนามาใช้ประกอบอาชีพและการดาเนินชีวติ ต่อไปในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ สาเร็ จสมบูรณ์ได้ดว้ ยดีเพราะได้รับความกรุ ณาและช่วยเหลืออย่างดียงิ่ จาก ดร.ศักดิ์พงศ์
หอมหวล ประธานกรรมการที่ปรึ กษาหลักวิทยานิพนธ์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ กรรมการที่ปรึ กษาร่ วมวิทยานิพนธ์ ที่ให้
คาแนะนาและตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่ มต้นจนสาเร็ จเรี ยบร้อย ผูว้ จิ ยั ขอกราขอบพระคุณด้วยความ
เคารพอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณผูน้ าชุมชนบ้านกุดแสง คณะภูมิปัญญา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์อานวยความ
สะดวก ให้ความช่วยเหลือ และให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดียงิ่ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขอขอบใจเพื่อนๆ เด็กและเยาชน
บ้านกุดแสงที่ให้ความร่ วมมือและช่วยเหลือเป็ นอย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และนาเสนอผลงานจนทาให้วทิ ยานิพนธ์
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ครั้งนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณ สมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่สนับสนุนและให้กาลังใจ จนสาเร็จด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์อนั พึงมีจากการศึกษาวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ขอน้อมบูชาพระคุณบิดามารดาและบูรพาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่ สอนวิชา
ความรู ้ และให้ความเมตตาแก่ผวู ้ จิ ยั มาโดยตลอดและเป็ นกาลังใจสาคัญที่ทาให้การศึกษาวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยดี
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People’s Participation in the Chi Watershed Management in Nongbua Sub-district,
Kosum Phisai District, Maha Sarakham Province
Nukool Kudthalang and Chompoo Nuasri
Faculty of Science and Technology, Rajabhat Maha Sarakham University, Thailand
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 decisionmaking 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
1823

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

Population factors
Personnel’s competencies

Quality of work life factors
Organizational engagement factors

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).
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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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ร้าน อ.อุปกรณ์เครื่องเย็น
จาหน่ าย : เครื่องปรับอากาศ
ไฟฟ้ า, อิเล็กทรอนิกส์
145 ถนนนครสวรรค์ ตาบลตลาด
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

44000

โทรศัพท์ 043-711138

ตาบลบางบอน อาเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ 02-8994623

บริษทั วอเตอร์ไทยเทค จากัด
176/36-37 หมู่ 18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 0-4432-8608-9
มือถือ 08-1805-5671
อีเมล์ : waterthai@hotmail.com

Jane trading
http://ww.janecleaning.com

Proceeding Assembling Staff













Asst. Prof. Dr. Pradit Ekatat
Dr. Nitaya Klangchanee
Asst. Prof. Dr. Rangson Singhalert
Asst. Prof. Dr. Somsa-nguan Passago
Asst. Prof. Dr. Tatsanee Nakunsong
Asst. Prof. Dr. Saowalak Kosonkitti-umporn
Ms. Piyanart Panprasit
Ms. Apagorn Prachantasena
Mr. Krisda Sanbuakham
Ms. Narttida Pansena
Ms. Ubonrat Wanarom

