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คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในฐานะผูน้ าและผูผ้ลติบณัฑติทางการศกึษา

และการฝึกหดัครู เหน็ความส าคญัและความจ าเป็นในการพฒันาคุณภาพการศกึษาผา่นการจดัการเรยีนรูท้ี่
น าองคค์วามรูข้องการวจิยัมาใชป้ระโยชน์ต่อการพฒันาปรบัปรุงและส่งเสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรู้สูงสุด 
คณะศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้มีการพฒันาการเรียนรู้ โดยอาศยักระบวนการวจิยัที่ควบคู่ไปกบัการจัด
ประสบการณ์เรยีนรูม้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท าใหท้ีผ่า่นมา คณาจารย์และนิสติของคณะศกึษาศาสตร์
ตลอดจนครู อาจารย ์และนักวจิยัภายนอกมผีลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนสอดคลอ้งตามนโยบายและแนวทางการปฏริูปการศกึษาของประเทศ ซึ่งมคีุณค่าแก่การน าไปใชเ้กดิ
มรรคผลทีด่ตี่อวงการศกึษาไทย 
 

การจดัการประชมุวชิาการ การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติในครัง้นี้เป็นการพฒันานวตักรรมด้าน
การวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปญัญา ซึ่งถือว่าเป็นพนัธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร ์        
ที่ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพงานวจิยัทางการศกึษาก้าวสู่ระดบัสากล ในการประชุมดงักล่าวได้รบัความ
สนใจจากบุคลากรทางการศกึษาในสถาบนัการศกึษาต่างๆ นิสติ นกัศกึษา ตลอดจนผูท้ี่มคีวามสนใจด้าน
การวจิยัทางการศกึษา หรอืการท างานวจิยัทางการศกึษา มาร่วมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ประสบการณ์การวจิยั 
อนัจะน าไปสู่การเกดิแนวคดิ แนวทางในการพฒันางานวจิยั หรอืการท างานวจิยัร่วมกนันบัเป็นจุดเริม่ตน้ที่
เขม้แขง็ของการผลกัดนัการพฒันางานวจิยัใหก้า้วต่อไป 

 

          คณะศกึษาศาสตรข์อขอบคุณ คณะครุศาสตร์ คณะศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัทัง้ 11 แห่งใน
การร่วมเป็นเจ้าภาพ และขอขอบคุณคณะท างาน ผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกท่านที่ท าให้งานประชุมวชิาการ
ครัง้นี้เกดิขึน้จนประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี
 
 

        
      รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั 
            คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เน่ืองในโอกาสคลา้ยวนัสถาปนา คณะศกึษาศาสตร์ และวนัศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บวัศร ี วนัที่ 16 กนัยายน 
2556  ฝา่ยวจิยัและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์  ได้จดัโครงการศกึษาศาสตร์วชิาการนานาชาติ  กจิกรรม :การวจิยั
ทางการศึกษาระดบัชาติ  ครัง้ที่ 2  เรื่อง “ วิจยัทางการศึกษา  พลงัการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” ขึ้นในวนัพฤหสับดี ที่ 12 
กนัยายน 2556 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจยัทางการศึกษาของคณาจารย์ นิสิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาใน
หน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชน  การน าผลงานวจิยัไปใชป้ระโยชน์สรา้งกลไกทีเ่อื้อให้เกดิการสรา้งเครอืข่ายความเชื่อมโยง
และความร่วมมอืระหว่างผู้วจิยัและผู้ใช้ผลงานวจิยั กระตุ้นให้มกีารพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ ที่มศีกัยภาพช่วยส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการท าวจิยั ในสถาบนัการศกึษาอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลาย ตลอดจนเตรยีมการวจิยัเพื่อพฒันาการศกึษาก้าวสู่
ความเป็นสากล   

 

 ในอดตีทีผ่่านมาคณะศกึษาศาสตร ์ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมวชิาการและเผยแพร่ผลงานวจิยัทางการศกึษามาแล้ว 3 
ครัง้ตดิต่อกนัในปี พ.ศ.2544 พ.ศ.2545 และ พ.ศ.2546 จากจุดเริม่ต้นในครัง้นัน้ประกอบกบัการพฒันาการศกึษาเพื่อก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จงึเกดิโครงการในครัง้น้ี เพื่อเป็นแรงขบัเคลื่อนให้เกดิองค์ความรู้ทางด้านการวจิยั
พฒันาสู่การเรยีนรูส้ากล โดยคณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นเจ้าภาพและเชญิชวนคณะครุศาสตร ์
คณะศกึษาศาสตรข์องมหาวทิยาลยัต่างๆ 11 แห่ง ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัทกัษิณ มหาวทิยาลยันเรศวร มหาวทิยาลยับูรพา  
มหาวทิยาลยัพะเยา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา มหาวทิยาลยั
ราชภฏัอุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาได้จดั
โครงการศกึษาศาสตรว์ชิาการนานาชาต ิ กจิกรรม : การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาติ  ครัง้ที่ 2  เรื่อง “ วจิยัทางการศกึษา  
พลังการเรียนรู้ก้าวสู่สากล”ขึ้นในวนัพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เน่ืองในวาระโอกาสคล้ายวนัสถาปนาคณะ
ศกึษาศาสตร ์และวนัศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศร ี  
 

 ฝ่ายวจิยัและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์ ขอขอบคุณอธกิารบดี คณาจารย์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร ์คณะศกึษาศาสตร์ของมหาวทิยาลยัร่วมอีก 11 แห่ง คณะกรรมการพจิารณาบทความ ซึ่ง
เป็นผูท้รงคุณวุฒดิา้นการวจิยัและการศกึษาที่กรุณาให้แนวคดิ แนวทางและประเดน็ทางการวจิยั พจิารณางานวจิยัทาง
การศกึษาทีม่คุีณภาพน าเสนอในการประชุม ขอบคุณคณาจารย์ ครู นักวชิาการ ที่น าผลงานมาเผยแพร่ผลงานวจิยัเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาดา้นการศกึษาต่อไป ขอบคุณนิสติ เจา้หน้าทีค่ณะท างาน และผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งทุกท่านทีใ่หค้วาม
ร่วมมอืและสนบัสนุนใหก้ารประชุมวชิาการครัง้น้ี ประสบความส าเรจ็ดว้ยด ี

                                                                                        
                                                     รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ 
      รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
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การพฒันารปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
Development a model for internal school supervision in the St. Gabriel’s Foundation  

Network of Thailand 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั1  
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัในครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อพฒันารปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทยโดยมกีารด าเนินการวจิยั 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) การศึกษาเอกสาร ข้อมูลพื้นฐาน ความจ าเป็นและปจัจยัที่
ส่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศภายในโรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย   2) การสร้างรูปแบบ
การนิเทศภายในโรงเรยีนและตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรปูแบบ 3) การน ารูปแบบไปทดลองใช้ใน
การนิเทศภายในโรงเรียน 4) การศึกษาผลจากการใช้รูปแบบนิเทศภายในโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก่      
แบบวเิคราะหเ์อกสาร แบบสมัภาษณ์ แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสงัเกตและประเดน็การสนทนากลุ่ม การวเิคราะห์
ขอ้มลู ใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสอดคลอ้ง และการวเิคราะหเ์น้ือหา ประชากรที่ใช้ในการ
วจิยัครัง้น้ี คอื คร ูผูบ้รหิารและนกัเรยีนโรงเรยีนเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทยจ านวน 13 โรงเรยีน แยก
เป็นครนิูเทศและผูบ้รหิาร  1,395 คน นกัเรยีน  44,990 คน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ครแูละนกัเรยีนโรงเรยีน
ในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย จ านวน 6 โรงเรยีน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เป็นผู้บรหิาร 26 คน     
ครนิูเทศ 83 คน เป็นครเูครอืข่าย 1,200 คน และเป็นนกัเรยีน 19,169 คน  ผลการวจิยัพบว่า 

1. ผลการศึกษาเอกสาร ข้อมูลพื้นฐาน และการสนทนากลุ่มเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการนิเทศ  และปจัจัย        
ทีส่่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศภายในโรงเรยีน มดีงัน้ี 

1) โรงเรยีนในเครอืเซนต์คาเบรียลเป็นโรงเรียนเอกชน ยงัไม่มกีารนิเทศอย่าง เพยีงพอ และเหมาะสม 
ในขณะทีย่งัคงมุ่งพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 

2) ปจัจยัที่ส่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศภายในโรงเรยีนม ี4 ประการ ดงัน้ี 1) ผู้บรหิารโรงเรยีนเห็น
ความส าคญัและใหก้ารสนบัสนุน 2) มโีครงสรา้งการบรหิารงานนิเทศภายในโรงเรยีน  3) ผู้นิเทศมคีวามรู้ ความสามารถ 
และมทีกัษะในการนิเทศ 4) มรีะบบ และมกีระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีนทีช่ดัเจน 

2. ผลการสรา้งรปูแบบในการนิเทศภายในโรงเรยีน ประกอบดว้ย  
1) จุดประสงคก์ารนิเทศภายในโรงเรยีนมุ่งเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรู้ของครูพฒันาการเรยีนรู้

และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
2) เ น้ือหาสาระในการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส าคัญประกอบด้วย ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร                

การจดัการเรยีนรู ้สื่อและแหล่งเรยีนรู ้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้และการวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
3) โครงสร้างการบริหารการนิเทศ ควรประกอบด้วยผู้บริหาร หวัหน้าวิชาการ หวัหน้างานหลกัสูตร     

และการนิเทศหวัหน้าสายชัน้ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครทูีม่คีวามรู ้ความช านาญทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูนิ้เทศ 
4) ระบบการนิเทศและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีนประกอบด้วย 1) การศกึษาสภาพความจ าเป็น

ของโรงเรยีนและความต้องการในการนิเทศของคร ู 2) การวางแผน และการก าหนดการนิเทศ  3) การสร้างเครื่องมอืและ
วธิกีารในการนิเทศ  4) การปฏบิตักิารนิเทศ 5) การประเมนิผลการนิเทศและการปรบัปรุงการนิเทศ 

5) วธิีการนิเทศภายในโรงเรียนควรมหีลายวิธี และควรเป็นการนิเทศแบบกลัยาณมติร และเป็นแบบ      
พีเ่ลีย้ง 

3. ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปไดข้องรปูแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิพบว่า รูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย มคีวามเหมาะสมมากทุกดา้น 
ค าส าคญั: การนิเทศ, การนิเทศภายในโรงเรยีน 

 
1 คณบดคีณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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Abstract 
The purpose of this study is to develop a model for internal school supervision in the St. Gabriel’s 

Foundation Network.  
The research methodology comprises four stages, including: 
1. Studying documents, gathering basic information, assessing needs for internal school supervision, 

and identification of factors contributing to achievement in internal supervision for schools in the St. Gabriel’s 
Foundation Network.  

2. Developing a model for school internal supervision, validating the model, and its feasibility.  
3. Applying the model to school’s internal supervision system.  
4. Evaluating the result of the application of the internal school supervision model. 
Instruments utilized in the study include: document analysis, interviews, tests, questionnaires, 

observations, and focus group discussions. Data were analyzed by percentage, means, standard deviation, 
variance, and content analysis.  

The population of this study includes teachers, school administrators, and students from 13 schools in 
the St. Gabriel’s Foundation Network. The population consisted of 1,395 administrators and 44,990 students. 
The sample studied in this research included teachers and students from five schools in the St. Gabriel’s 
Foundation Network through random sampling, including 26 administrators, 83 supervising teachers, 1,200 
teachers and 19,169 students.  
Findings 

The research findings of stage one and stage  two are : 
1. The results of the document study of basic information and group discussions on the needs for 

supervision, as well as factors enhancing achievement in internal school supervision are as follows: 
1.1 Schools in the St. Gabriel’s Foundation Network are private schools that do not have sufficient 

and proper supervision system while striving for achievement in student learning. 
1.2 Factors contributing to achievement in internal school supervision include: 

1.2.1 Administrators see the importance and provide supports. 
1.2.2 There is a structure for internal school supervision. 
1.2.3 Supervising teachers have knowledge and skills for supervision.  
1.2.4 There is clear supervision system and process.  

2. The results of developing a model for internal school supervision show that: 
2.1. The objectives of internal school supervision aim for enhancing teachers’ capacity to organize 

their own learning for promoting student learning achievement. 
2.2. The main content for internal school supervision comprises knowledge about the curriculum, 

learning management, media, sources, research for learning development, and measurement and evaluation in 
learning. 

2.3. Structure of supervision administration should consist of administrators, heads of academic 
divisions, heads of curriculum and supervision divisions, heads of student class levels, heads of subject areas, 
and competent teachers who have been appointed to supervise.  

2.4. Internal school supervision system and process includes: (1) Study the needs of school and the 
needs for supervision of teachers; (2) supervision planning and formulation; (3) developing tools and methods 
for supervision; (4) supervision implementation; and (5) evaluation and improvement of the supervision.  
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2.5. There should be multiple supervision methods and they should be conducted through peer 
collaboration and mentorship. 

3. Validation result of the appropriateness and feasibility of the model by qualified specialists revealed 
that the model of internal school supervision of schools in the St. Gabriel’s Foundation Network is highly 
appropriate in all aspects. 
Key words: supervision, internal school supervision  
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหม้คุีณภาพจะต้องเป็นการศกึษาทีม่คุีณภาพ เพื่อท าใหศ้กัยภาพทีม่อียู่ในตวัคน
ไดร้บัการพฒันาอย่างเตม็ที ่สามารถปรบัตวัใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ และด ารงชวีติอยู่ในสงัคมได้
อย่างมคีวามสุข ดว้ยเหตุน้ี จงึมคีวามจ าเป็นที่จะต้องพฒันาคุณภาพทางการศกึษา โดยเริม่จากสถานศกึษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการพฒันาคุณภาพของตนเองพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม พ.ศ. 2545 ได้ให้
ความส าคญัของการจดักระบวนการเรยีนรู้เป็นอย่างมาก โดยได้ก าหนดในมาตราที่ 24 ไว้ว่า การจดักระบวนการเรยีนรู้
เป็นสิง่ทีส่ถานศกึษาจะต้องจดัเน้ือหาสาระ และกจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รยีน การฝึกทกัษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้ การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น รกัการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง มกีารผสมผสาน
ความรู ้อย่างได้สดัส่วนสมดุล ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค์ สามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม    
สื่อการเรยีนและแหล่งวทิยาการต่างๆทีเ่อื้ออ านวยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ตลอดจนจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้นได้ทุกเวลาทุก
สถานที ่มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิา มารดา ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ยเพื่อพฒันาผูเ้รยีน โดยมาตรา 25 
รฐัจะต้องส่งเสรมิการจดัตัง้แหล่งเรยีนรู้ตลอดชวีติต่างๆ ในชุมชนด้วยเหตุน้ี สถานศกึษาทุกแห่ งต้องด าเนินการพฒันา
คุณภาพของตนเองเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีนอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 

หวัใจส าคญัของการจดัการศกึษาคอืการจดัการเรยีนรู ้และหวัใจส าคญัของการจดัการเรยีนรูค้อื ครู ที่จะต้องเป็น
ผู้มีความรู้มีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะท าให้ผู้เ รียนเกิดการพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพ       
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และการพฒันาประเทศการนิเทศทางการศึกษานับเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญยิ่งในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษามีความส าคญัมากในการพฒันาครูให้มี
ประสทิธภิาพอนัจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพดงักล่าวโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการจดัการเรยีนรู้ซึ่งถือว่าเป็นหวัใจส าคญั
ของการศกึษาไดอ้ย่างแทจ้รงิ การนิเทศและติดตามผลเป็นการปฏิบตัิงานร่วมกนัระหว่างครูกบัผู้นิเทศในการที่จะแก้ไข
ปรบัปรุงมุ่งส่งเสรมิสนบัสนุนใหค้วามช่วยเหลอืครไูดพ้ฒันาตนเองในการปรบัปรุงแกไ้ขงานเป็นการใหค้ าแนะน าช่วยเหลอื
ให้ค าปรึกษาติดตามผลงานเป็นการสร้างขวัญก าลังใจความพึงพอใจและพัฒนาความสามารถในวิชาชีพครูให้มี
ประสทิธภิาพ เกดิความมัน่ใจว่าปฏิบตัิได้ถูกต้องและเกดิประโยชน์สูงสุดการนิเทศเป็นกระบวนการท างานร่วมกนัที่ใช้
เหตุผล และปญัญา การสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่รีะหว่างผู้นิเทศกบัผู้รบัการนิเทศเพื่อให้เกดิความร่วมมอืที่ดใีนการพฒันาใน
ทุกๆ ดา้นเพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของการศกึษาทีต่ัง้ไวผ้ลจากการนิเทศจงึส่งผลต่อคุณภาพของสถานศกึษา และพฒันา
มาตรฐานการศกึษาได้สูงสุด   อย่างไรกต็าม งานนิเทศภายในโรงเรียนประสบปญัหาส าคญัคอื ขาดบุคลากรที่มคีวามรู ้
ความเข้าใจในการนิเทศ รวมทัง้ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่เป็นผู้นิเทศ จงึท าให้สถานศกึษาต่างๆ มกีารนิเทศ ติดตามผล
ภายในสถานศึกษาน้อยมาก ผู้บริหารสถานศึกษาหลายแห่งละเลย ไม่เห็นความส าคญัในการนิเทศภายในโรงเรียน  
สถานศกึษาหลายแห่งไม่มกีารด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน  เป็นผลใหส้ถานศกึษาส่วนใหญ่ไม่มคุีณภาพ โดยไม่ผ่าน
เกณฑก์ารประเมนิดา้นการนิเทศภายในโรงเรยีนตามเกณฑป์ระเมนิคุณภาพอนัจะมผีลท าใหคุ้ณภาพการศกึษาด้านอื่นตก
ต ่าลงไปดว้ย นอกจากน้ีจากรายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ในการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาของสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พบว่ามกีารนิเทศก ากบัติดตามอยู่ในระดบัพอใช้ แสดงให้เหน็ว่าการจดัการนิเทศการศกึษาภายในโรงเรยีน
ควรไดร้บัการปรบัปรุง และพฒันาโดยเร่งด่วน การนิเทศจะส่งผลต่อคุณภาพการศกึษาซึ่งไม่เพยีงส่งผลให้นักเรยีนได้รบั
การพฒันาไปสู่คุณภาพสงูสุดยงัเกดิวฒันธรรมการพฒันางานในโรงเรยีนดว้ย  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
เพื่อพฒันารปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีนเครอืมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย โดยมจีุดประสงค์

ย่อย ดงัน้ี 
1. เพื่อศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน สภาพปญัหาและอุปสรรค และความจ าเป็นในการด าเนินการนิเทศภายในโรงเรยีน

ในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 
2. เพื่อสรา้งรปูแบบเพื่อพฒันาระบบนิเทศภายในโรงเรยีนในเครอืมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 

และตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรปูแบบ 
3. เพื่อน ารปูแบบไปทดลองใช ้
4. เพื่อศกึษาผลจากการใชร้ปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีน 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากร คอืโรงเรยีนในเครอืมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ที่จดัการศกึษาขัน้พื้นฐานจ านวน 

13 โรงเรยีน ได้แก่  
1. โรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม 
2. โรงเรยีนอสัสมัชญั กรุงเทพ 
3. โรงเรยีนอสัสมัชญั ธนบุร ี
4. โรงเรยีนอสัสมัชญั สมุทรปราการ 
5. โรงเรยีนอสัสมัชญั ศรรีาชา 
6. โรงเรยีนอสัสมัชญั อุบลราชธานี 
7. โรงเรยีนอสัสมัชญั นครราชสมีา 
8. โรงเรยีนอสัสมัชญั ล าปาง 
9. โรงเรยีนอสัสมัชญั ระยอง 
10. โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล 
11. โรงเรยีนมงฟรอ์ตวทิยาลยั 
12. โรงเรยีนมงฟรอ์ตวทิยาลยั แผนกประถม 
13. โรงเรยีนเซนต์หลุยส ์ฉะเชงิเทรา 
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในเครือคณะมูลนิธิ คณะเซนต์คาเบรยีล แห่งประเทศไทย จ านวน 6 โรงเรียน      

ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย ไดแ้ก่ 
1. โรงเรยีนอสัสมัชญั ธนบุร ี
2. โรงเรยีนอสัสมัชญั สมุทรปราการ 
3. โรงเรยีนอสัสมัชญั ศรรีาชา 
4. โรงเรยีนอสัสมัชญั ล าปาง 
5. โรงเรยีนมงฟรอ์ตวทิยาลยั 
6. โรงเรยีนเซนต์หลุยส ์ฉะเชงิเทรา 
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การด าเนินการวิจยั 
บทความน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวจิยัซึง่แบ่งการด าเนินการออกเป็น 4 ระยะ คอื 
ระยะที่ 1 เพื่อศกึษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพปญัหาและอุปสรรค และความจ าเป็นในการด าเนินการนิเทศภายใน

โรงเรยีนในเครอืมลูนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 
ระยะที ่2 เป็นการสรา้งรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีนและการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ของรปูแบบ (Research) 
ระยะที ่3 เป็นการน ารปูแบบไปทดลองใช ้(Development) 
ระยะที ่4  เป็นการศกึษาผลจากการใชร้ปูแบบการนิเทศภายในโรงเรยีน  
(ในการน าเสนอครัง้น้ี ผู้วจิยัได้น าเสนอผลงานจากการศกึษาในระยะที่ 1 และระยะ ที่ 2 ส่วนระยะที่ 3 และ 4    

อยู่ระหว่างการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลู) โดยขัน้ตอนการวจิยั แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาเอกสาร ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การศึกษาเอกสาร  ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนัธกิจและเป้าหมายการจดัการศึกษาของฝ่ายการศึกษาคณะ     

เซนต์คาเบรียล สภาพปญัหาและความต้องการ ความจ าเป็นในการนิเทศภายในโรงเรียนในเครือคณะมูลนิธิ คณะ      
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย การประชุม สนทนาเพื่อปรกึษาหารอืเกี่ยวกบัปจัจยัที่ส่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศ
ภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยโดยมีจุดประสงค์ในการศึกษา คือ เพื่อน ามาเป็น
พื้นฐานในการพฒันารูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัคอื ศึกษาจากเอกสาร  และศกึษาความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ    
และประเดน็การสนทนากลุ่มเกีย่วกบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูแ้ละสมรรถนะในการจดัการเรยีนรู้ของครูท าการวเิคราะห์
ขอ้มลูเอกสารและการสนทนากลุ่ม โดยการวเิคราะหเ์น้ือหา 

ขัน้ตอนท่ี  2 การสร้างรปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน 
โดยการน าข้อมูลพื้นฐานมาสงัเคราะห์และท าการออกแบบ และร่างรูปแบบการนิเทศภายในโรงเรยีน โดยจดั

ประชุมสนทนากลุ่มระหว่างคณะผู้วจิยัและฝ่ายการศกึษา ครู  ผู้บรหิาร ของโรงเรยีนในเครอืคณะมูลนิธเิซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย และผูเ้กีย่วขอ้ง ประกอบดว้ย  

1) จุดประสงคก์ารนิเทศภายในโรงเรยีน  
2) เน้ือหาสาระในการนิเทศภายในโรงเรยีน 
3) โครงสรา้งการบรหิารการนิเทศ  
4) ระบบการนิเทศและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีน 
5)  วธิกีารนิเทศภายในโรงเรยีน 

การตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยการน ารูปแบบที่ได้ร่างขึ้นไปตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนท าการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการสนทนากลุ่ มโดย        
การวเิคราะหเ์น้ือหา 

ขัน้ตอนท่ี  3 เป็นการน ารปูแบบไปทดลองใช้มีการด าเนินการดงัน้ี  
 ขัน้เตรียมการ 

1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง เรียนเพื่อชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน          
และขอความร่วมมอืในการท าวจิยั 

2. เลอืกตวัอย่างโรงเรยีนเพื่อใชใ้นการวจิยัโดยการสุ่ม ท าการคดัเลอืกครนิูเทศตามคุณสมบตัทิีก่ าหนด 
 3. จดัอบรมให้ความรู้แก่ครูนิเทศ เกี่ยวกบัหลกัสูตรการจดัการเรียนรู้และการวดั  และประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
จ านวน 3 วนัท าการทดสอบก่อนและหลงัการอบรม เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบทดสอบวดัความรู้  ท าการวเิคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารหลกัสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบโดยใช้ค่าเฉลี่ย  
ค่ารอ้ยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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 4. จดัอบรมให้ความรู้แก่ครูนิเทศ เกี่ยวกบัความรู้ ทกัษะ และกระบวนการนิเทศจ านวน 3 วนั ท าการทดสอบ
ก่อน และหลงัการอบรมเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  คอืแบบทดสอบวดัความรู้  ท าการวเิคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหลกัสูตร
โดยผูเ้ชีย่วชาญโดยการวเิคราะห์เน้ือหาและวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

5. จดัอบรมเรื่องการท าวจิยัทางการศกึษาแก่ครนิูเทศ เพื่อน าไปเป็นเครื่องมอืในการนิเทศในโรงเรยีนอย่างเป็น
ระบบดว้ยกระบวนการวจิยัเป็นเวลา 2 วนัเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบทดสอบวดัความรู ้ ท าการวเิคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารหลกัสตูรโดยผูเ้ชีย่วชาญโดยการวเิคราะห์เน้ือหา และวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

6. ผู้วจิยัฝึกครูนิเทศให้ปฏิบตัิการนิเทศในโรงเรยีน โดยให้ความช่วยเหลอืและเป็นพี่เลี้ยงให้กบัครูนิเทศใน    
การฝึกปฏบิตักิารนิเทศจ านวนอย่างน้อยคนละ 2 ครัง้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืแบบสงัเกตพฤติกรรม แบบวดัความรู้
ในการนิเทศ  ท าการวเิคราะหข์อ้มลูจากการสงัเกต และการวเิคราะหส์ถติพิืน้ฐาน 
 การน ารปูแบบไปทดลองใช้  
 ครนิูเทศฝึกปฏบิตักิารนิเทศในโรงเรยีนอย่างเป็นระบบโดยใชก้ระบวนการวจิยั โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ที ่1 การศกึษาสภาพปจัจุบนั ปญัหาและความต้องการในการนิเทศของคร ู(Research) 
ขัน้ที ่2 การวางแผน และการก าหนดการนิเทศ 
ขัน้ที ่3 การสรา้งเครื่องมอื และก าหนดวธิกีารนิเทศ 
ขัน้ที ่4 การปฏบิตักิารนิเทศภายใน (Development) 
ขนัที ่5 การประเมนิผลการนิเทศ และการปรบัปรุงการนิเทศ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิการวจิยั ท าการวเิคราะหข์อ้มลูจากการวเิคราะหเ์น้ือหา 

ขัน้ตอนท่ี 4 เป็นการศึกษาผลจากการใช้รปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียน  
1. ประเมนิสมรรถนะในการนิเทศของครนิูเทศ 
2. ประเมนิความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูข้องครนิูเทศ 
3. ประเมนิความรู ้ความความเขา้ใจในการจดัการเรยีนรูข้องครเูครอืข่าย 
4. ประเมนิความพงึพอใจของครูเครอืข่ายทีม่ต่ีอรปูแบบการนิเทศ 
5. ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัขอน าเสนอเฉพาะผลการวจิยัในขัน้ตอนที ่1 และขัน้ตอนที ่ 2  สรุปไดด้งัน้ี  
1. ผลการศึกษาเอกสาร ข้อมูลพื้นฐาน และการสนทนากลุ่มเกี่ยวกบัความจ าเป็นในการนิเทศ และปจัจยัที่

ส่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศภายในโรงเรยีน มดีงัน้ี 
1) โรงเรยีนในเครอืเซนต์คาเบรยีลเป็นโรงเรยีนเอกชน ไม่มกีารนิเทศอย่างเพยีงพอ และเหมาะสมใน

ขณะทีย่งัคงมุ่งพฒันาการเรยีนรู ้และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
2) ปจัจยัทีส่่งเสรมิความส าเรจ็ในการนิเทศภายในโรงเรยีนม ี4 ประการ ดงัน้ี 1) ผูบ้รหิารโรงเรยีนเหน็

ความส าคญั และใหก้ารสนบัสนุน 2) มโีครงสรา้งการบรหิารงานนิเทศภายในโรงเรยีน 3) ผู้นิเทศมคีวามรู้ ความสามารถ 
และมทีกัษะในการนิเทศ 4) มรีะบบ และมกีระบวนการนิเทศในโรงเรยีนทีช่ดัเจน 

2. ผลการสรา้งรปูแบบในการนิเทศภายในโรงเรยีน ประกอบดว้ย  
1) จุดประสงคก์ารนิเทศภายในโรงเรยีนมุ่งเพื่อเสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครูพฒันาการ

เรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
2) เน้ือหาสาระในการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส าคญัประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกบัหลกัสูตร การจดั    

การเรยีนรู ้สื่อและแหล่งเรยีนรู ้การท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ และการวดัและการประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
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3) โครงสร้างการบรหิารการนิเทศ ควรประกอบด้วยผู้บรหิาร หวัหน้าวชิาการ หวัหน้างานหลกัสูตร
และการนิเทศ หวัหน้าสายชัน้ หวัหน้ากลุ่มสาระ ครทูีม่คีวามรู ้ความช านาญอย่างแทจ้รงิ และได้รบัการพฒันาอบรมอย่าง
สม ่าเสมอ และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นผูนิ้เทศ 

4) ระบบการนิเทศและกระบวนการนิเทศภายในโรงเรยีนประกอบดว้ย 
4.1 การศกึษาสภาพปจัจุบนัความจ าเป็นของโรงเรยีน และความต้องการในการนิเทศของคร ู  
4.2 การวางแผน และการก าหนดการนิเทศ   
4.3 การสรา้งเครื่องมอื และวธิกีารในการนิเทศ   
4.4 การปฏบิตักิารนิเทศ   
4.5 การประเมนิผลการนิเทศ และการปรบัปรุงการนิเทศ 

5) วธิกีารนิเทศภายในโรงเรยีนควรมหีลายวธิ ีและควรเป็นการนิเทศแบบกลัยาณมติร และเป็นแบบ  
พีเ่ลีย้ง 

4. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิพบว่า รูปแบบการนิเทศ
ภายในโรงเรยีนในเครอืมลูนิธ ิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย มคีวามเหมาะสมมากทุกดา้น 
 
การสรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการศึกษาเอกสาร และส ารวจปญัหาความต้องการในการนิเทศ รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ
เสรมิสรา้งสมรรถนะการจดัการเรยีนรูข้องครโูรงเรยีน ประกอบดว้ย หลกัการที่ส าคญั 6 ประการคอืจุดประสงค์การนิเทศ
ปจัจยัทีส่่งเสรมิความส าเรจ็  โครงสร้างการนิเทศภายใน เน้ือหาสาระในการนิเทศ วธิกีารนิเทศ และกระบวนการนิเทศ 
สอดคลอ้งกบัรายงานวจิยัของ เชน หมัน่เขตรกจิ (2554) ใน 5 ประเดน็ได้แก่ วตัถุประสงค์การนิเทศ เน้ือหาการนิเทศ 
โครงสร้างนิเทศภายใน กระบวนการนิเทศ ส่วนวธิีการนิเทศนัน้มคีวามคล้ายคลึงกนัแต่จะแตกต่างกนัในรายละเอียด    
โดยทีง่านศกึษาของเชนจะเน้นการนิเทศแบบคลนิิค และการนิเทศด้วย Lesson study แต่การวจิยัเรื่องน้ีจะเน้นรูปแบบ
การนิเทศทีห่ลากหลาย ขึ้นอยู่กบัสภาพปญัหา และความจ าเป็นที่เกดิขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องความรู้สมยัใหม่ที่ครูทุกคน
จ าเป็นต้องมคีวามรู ้กอ็าจต้องใชผู้ท้รงคุณวุฒจิากภายนอกมาท าการนิเทศโดยการจดัประชุมสมัมนาหรอืประชุมกลุ่มย่อย
มากกว่าจะท าการนิเทศเป็นรายบุคคล ที่จะเน้นไปที่การนิเทศชัน้เรียนโดยบุคลากรภายในจะเป็นผู้ท าการนิเทศ  
นอกจากน้ีผลการวิจยัเรื่องน้ี มุ่งเน้นวิธีการนิเทศที่มคีวามเป็นกลัยาณมิตร วิธีการนิเทศแบบพี่เลี้ยงจึงเป็นวิธีการที่
สามารถจะท าได้เหมาะสม เน่ืองจากโครงสร้างการบรหิารระดบักลางของโรงเรยีนจะมกีารเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโดย
แต่งตัง้มาจากครูผู้สอนตลอดเวลา ครูจึงมีการผลดัเปลี่ยนกนัมาเป็นผู้บริหาร จึงไม่มีใครเป็นผู้บังคบับัญชาและเป็น
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาอยู่ตลอดเวลา การนิเทศแบบพีเ่ลีย้งจงึควรถูกเลอืกน ามาใชเ้น่ืองจากเป็นวธิกีารทีส่อดคล้องเหมาะสมกบั
สภาพการดงักล่าว ดงัที่ สโกล์ฟิลด์ (Schofield.2013) กล่าวว่า การนิเทศแบบพี่เลี้ยง เป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้
แบบตัวต่อตัว โดยที่พี่เลี้ยงไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้บังคบับัญชาหรือหวัหน้างาน แต่จะต้องมีประสบการณ์และเข้าใจงาน
มากกว่า ระบบพีเ่ลีย้งไม่จ าเป็นต้องเน้นทีเ่น้ืองานอย่างเดยีว แต่อาจปรกึษาหารอืในเรื่องอื่นๆได้ แต่จะต้องเน้นคุณภาพ
ของโรงเรยีน เพราะฉะนัน้ พี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงอาจปรึกษาหารอืกนัในเรื่องส่วนตัวก็ได้   จะเห็นได้ว่าการนิเทศแบบ       
พีเ่ลีย้ง จะมบีรรยากาศทีผ่่อนคลาย สรา้งมติรภาพและเป็นกนัเองมากกว่า  ครูเกดิความวติกกงัวลน้อยกว่า มคีวามเป็น
กลัยาณมติรมากกว่า ส่วนปจัจยัทีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ในการนิเทศ ในงานวจิยัเรื่องน้ี เน้นการสนับสนุนของผู้บรหิารและ
การก าหนดโครงสรา้งองคก์รการบรหิาร ในขณะที่งานการศกึษาของ เชน หมัน่เขตรกจิ เน้นการมสี่วนร่วมของบุคลากร
ทุกฝ่าย อนัเน่ืองมาจากเป็นโรงเรยีนของรฐับาลซึ่งผู้บรหิารโรงเรยีนควรเน้นการมสี่วนร่วมจากทุกฝ่าย แต่โรงเรยีนใน
เครอืมูลนิธขิองคณะเซนต์คาเบรียล เป็นโรงเรยีนเอกชน ผู้อ านวยการโรงเรยีนซึ่งเป็นนักบวชมอี านาจในการก าหนด
นโยบายและมอี านาจในการตดัสนิใจสูงสุด จงึมผีลต่อความส าเร็จในทุกกจิกรรมของโรงเรียน ด้านกระบวนการนิเทศ      
มีข ัน้ตอน 5 ขัน้ตอน คือ การศึกษาสภาพปจัจุบันความจ าเป็นของโรงเรียนและความต้องการในการนิเทศของคร ู         
การวางแผนและการก าหนดการนิเทศ  การสร้างเครื่องมอืและวธิกีารในการนิเทศ การปฏิบตัิการนิเทศ การประเมนิผล
การนิเทศและการปรับปรุงการนิเทศ สอดคล้องกับ ช านาญแสงจันทร์  (มปป.) ที่สรุปว่ากระบวนการนิเทศควร
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ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปจัจุบัน ปญัหาและความต้องการ การวางแผน และการก าหนดทางเลือก  การสร้าง
เครื่องมอืและพฒันาวธิกีาร การปฏบิตักิารนิเทศภายใน การประเมนิผลการนิเทศ และรายงานผล  
 
บรรณานุกรม 
คณะเซนต์คาเบรยีลแแห่งประเทศไทย. 2539 ลกัษณะเฉพาะของการศึกษาเซนต์คาเบรียล, 
เชน หมัน่เขตรกจิ. (2554).การพฒันารปูแบบการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลเมืองอทุยัธานี.  
ช านาญแสงจนัทร,์ (มปป.)กระบวนการนิเทศภายในโรงเรียน วดัเสดจ็ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
ภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล. 2551 ทิศทางการจดัการศึกษาในแนวมงฟอรต์ - การจดัการศึกษาแนวมงฟอรต์ใน

ศตวรรษท่ี 21, โรม.  
ส านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์ารมหาชน) (2554)คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสาม(พ.ศ. 2554-2558)ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน,. 
Mark Schofield. (2013).  Mentoring for Effective Teaching and Learning. Centre for Learning and Teaching 

Research.Edge Hill University. UK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
16 

การพฒันาคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องเดก็ปฐมวยัตามหลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัแบบวิถีไทย 
Development of Desirable Characteristics of Preschool Children  According to  

the Thai Way Early Childhood Education Curriculum 
รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์1 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัเรื่องน้ี มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของเด็กปฐมวยับนพื้นฐานการศกึษา
แบบวถิีไทย และเพื่อประเมนิผลการใช้หลกัสูตรผลการวจิยัพบว่าหลกัสูตรน้ีส่งผลให้ เดก็ปฐมวยั มีคะแนนเฉลี่ยความ
พรอ้มสงูขึน้  และมคุีณลกัษณะที่พงึประสงค์โดยรวมอยู่ในระดบัมากและหลกัสูตรน้ีมปีระสทิธผิล และเหมาะสมสามารถ
น าไปใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นอย่างด ี
ค าส าคญั: เดก็ปฐมวยั, คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค,์ หลกัสตูรแบบวถิไีทย 
 
Abstract  

The main purpose of this research was to develop the desirable characteristics of preschool children 
based on the Thai way education; and to evaluate the use of curriculum.  This showed that the curriculum 
made the readiness mean of preschool children higherand  their desirable characteristics in general were at the 
high level; and the curriculum was effective  and suitable to apply learning management for preschool children 
as well. 
Keyword: Preschool Children, Desirable Characteristics, Thai Way  Curriculum  

ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
ปจัจุบนัสงัคมไทยได้ก้าวสู่ยุคโลกาภิวฒัน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม  การด าเนิน   

วถิีชวีติแบบไทยก าลงัจะหมดไปจากสงัคม  วธิกีารหน่ึงซึ่งเป็นวธิีการที่จะแก้ไขสงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่มกีารสบืทอด
วฒันธรรมวถิชีวีติไทยอนัดงีามใหก้บัเยาวชนและเดก็รุ่นใหม่ คอื การจดัการศกึษาที่มบีรบิทแบบวถิีชวีติไทย ซึ่งแนวทาง
การพฒันาเดก็ไทยให้มีลกัษณะที่พึงประสงค์ ต้องมหีลายส่วนช่วยกนัได้แก่ ผู้ปกครอง พ่อแม่ต้องช่วยดูแลสัง่สอนลูก    
สถานศึกษาต้องมคีวามพร้อมที่จะให้ทัง้ความรู้และคุณธรรม  สามารถเตรียมความพร้อมให้เดก็ไปเผชญิชีวติในโลก
ภายนอกได ้  ทุกส่วนของสงัคมต้องมาช่วยกนัเป็นตวัอย่างทีด่ขีองเดก็ ตวัผูป้ฏบิตัติ้องเขา้ใจบทบาทของตนเองใฝค่วามดี
ไว ้(ปองพล อดเิรกสาร. 2547) และการพฒันาเดก็ใหเ้ป็นบุคคลทีม่คุีณลกัษณะทีด่ ีและอยู่ในสงัคมไทยได้อย่างเป็นสุขนัน้ 
ต้องเริม่ต้นพฒันาตัง้แต่แรกเกดิถงึ 8 ปี  เน่ืองจากเดก็ในวยัน้ีเป็นเดก็ทีอ่ยู่ในวยัช่วงพลงัส าคญัของชวีติ  ทีพ่รอ้มจะเตบิโต
และพฒันาไปเป็นก าลงัส าคญัของครอบครวั  ชุมชน  และสงัคม  สิง่ทีเ่ดก็ในวยัน้ีเรยีนรูจ้ะซมึซบัและฝงัลกึจะหลอมบุคลกิ
อยู่ในตวัตนไปจนตลอดชวีติ (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2537)  การศกึษาหรอืมวลประสบการณ์ทีโ่รงเรยีนจดัให้จงึเป็นสิง่
ที่ส าคญัพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต. 2546: บทน า) กล่าวว่า การพฒันาที่ย ัง่ยนืควรจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนไทยให้
ครบทัง้พฤติกรรม จติใจและปญัญา ในด้านพฤติกรรมได้แก่ วนิัย การท ามาหาเลี้ยงชีพ และวธิปีฏิบตัิ การในการเสพ 
บรโิภค แบ่งปนั และอยู่ร่วมกบัสิง่แวดลอ้ม ดา้นจติใจ ไดแ้ก่ คุณธรรม ความรูส้กึ แรงจงูใจ และสภาพจติใจ เช่น ความสุข 
ความพอใจ ความสดชื่นเบกิบาน ด้านปญัญาหรอืปรชีาญาณ เป็นความเข้าใจเหตุผล การเข้าถึงความจรงิ ความเชื่อถือ 
ทศันคติ ค่านิยม การที่จะพฒันาให้เดก็ไทยมคุีณลกัษณะที่พงึประสงค์ตามแบบวถิีชีวติแบบไทย การศกึษามีบทบาท
ส าคญั โดยเฉพาะโรงเรยีนควรมหีลกัสตูรทีจ่ะหล่อหลอม ส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมคุีณลกัษณะตามแบบวถิไีทย 

คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์แบบวถิีไทย เป็นลกัษณะที่มคีวามสามารถในด้านร่างกาย อารมณ์จติใจ สงัคมและ
สตปิญัญา ทีเ่หมาะสมกบัวยั ดงัน้ี เดก็มกี าลงักายแขง็แรง มคีวามพรอ้มและทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรูม้จีรยิธรรม 

 
1 รองคณบดฝี่ายวจิยัและต่างประเทศ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นไทย มีจิตใจ และก าลงัใจที่สมบูรณ์ดังนัน้การที่จะพัฒนาเด็กไทยรุ่นใหม่ให้มี
คุณลกัษณะที่พึงประสงค์แบบวิถีไทยอีกทัง้มคีวามพร้อมในการเรียนรู้จงึควรได้มกีารจดัหลกัสูตรที่จะหล่อหลอมเด็ก
เหล่าน้ีโดยตรง ผูว้จิยัจงึไดพ้ฒันาหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิไีทยขึน้ (สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์. 2549) หลกัสูตรน้ี
มุ่งพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้คุีณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามแบบวถิไีทยภายใต้บรบิทของสงัคมไทย ใหเ้ดก็ได้เรยีนรู้ส ัง่สมจาก
สาระและประสบการณ์ที่มพีื้นฐานแบบสงัคมและวฒันธรรมไทย มีความพร้อมในการเรยีนรู้  มีจรยิธรรมคุณธรรม และ      
มคีวามสุข  

ส าหรบับทความวจิยัน้ีเป็นผลการวจิยัต่อเน่ืองจากโครงการการสร้างหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย    
ทีส่่งเสรมิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ปฐมวยั เพื่อศกึษาว่าหลกัสตูรนี้สามารถ พฒันาความพรอ้มทางด้านการเรยีนรู ้
คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ไดด้เีพยีงไร และมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชไ้ดด้เีพยีงไร   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อพฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวยับนพื้นฐานหลกัสูตร
การศกึษาปฐมวยัแบบวถิไีทย  โดยมจีุดมุ่งหมายเฉพาะเพื่อ เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรู้ของ
เดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการทดลอง เพื่อศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมหลงัการใช้หลกัสูตร และ
เพื่อประเมนิการใชห้ลกัสตูรจากครผููส้อน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  

การก าหนดตัวแปรที่ศกึษามีดงัน้ี ตัวแปรจดักระท า คือการจดักจิกรรมตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัแบบ     
วถิไีทย ซึง่เป็นการจดัมวลประสบการณ์ใหก้บัเดก็ปฐมวยั โดยมหีลกัการปรัชญาจุดมุ่งหมาย คุณลกัษณะตามวยัของเดก็  
การจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ลกัษณะการจดักจิกรรมการเรยีนรู้  ลกัษณะของกจิกรรมหลกัที่ควรจดัให้กบัเดก็ปฐมวยั
เป็นประจ าทุกวนั การจดัตารางการเรยีนรู้ประจ าวนั และแนวทางการวดัผลประเมนิผลโดยตัง้อยู่บนพื้นฐานบรบิทของ
ความเป็นไทย มีแผนการจดัประสบการณ์การศกึษาปฐมวยัแบบวิถีไทยทุกกิจกรรมตามหลกัสูตร ประกอบด้วย  หวัข้อ   
ต่าง ๆ  ได้แก่  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตร  คุณลกัษณะตามวยัของเด็กไทย การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งมีเน้ือหาสะท้อน     
ความเป็นวถิไีทยทีเ่ดก็ควรเรยีนรูใ้นเรื่องการใชภ้าษาไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย มารยาทไทยการละเล่นพื้นบ้านไทย    
ประเพณีและวฒันธรรมไทย  สถานที่ส าคญัของไทย เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย  นิทานพื้นบ้านไทย ศลิปะไทย และภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่  ลกัษณะการจดักจิกรรมการเรยีนรูล้กัษณะของกจิกรรมหลกัที่จดัเป็นประจ าวนัทุกวนัประกอบด้วยกจิกรรมการเคลื่อนไหว
และจงัหวะเสรมิประสบการณ์วถิีไทย ศลิปะไทยสร้างสรรค์ กจิกรรมเสร ีการละเล่นพื้นบ้านไทย และเกมการศกึษาวถิีไทย การจดั
ตารางการเรยีนรูป้ระจ าวนั และแนวทางการประเมนิผล 

ตวัแปรตามคอื คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ปฐมวยั แยกเป็น 1) ความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรูต้ามแบบวถิี
ไทย ซึง่เป็นความสามารถของเดก็ในด้านการใช้ภาษาไทยสื่อสาร ได้แก่ การจ าตวัอกัษร การฟงัการพูด ด้านการใช้ทกัษะพื้นฐาน
การคิดค านวณ  ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวน การจ าแนกความแตกต่าง การเปรียบเทียบ ด้านการแก้ปญัหา ได้แก่            
การแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง/ ผู้อื่น  ด้านความคดิสร้างสรรค์และจนิตนาการ และด้านการใช้ปญัญาแสวงหาความรู้ ได้แก่ 
ความสามารถด้านการเป็นเหตุเป็นผล การแสวงหาข้อมูลทัว่ไป และการชื่นชอบที่จะเรยีนรู้เรื่องเกี่ยวกบัความเป็นวิถีไทย  และ     
2) คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคโ์ดยรวมทางดา้นร่างกาย อารมณ์ - จติใจ สงัคม และสติปญัญาที่เหมาะสมกบัวยั ดงัน้ี เดก็มี
ก าลงักายแขง็แรง ไดแ้ก่ มภีูมคุิม้กนัโรคต่างๆ มนี ้าหนกัส่วนสงูตามเกณฑ์ มสีุขภาพอนามยัสมบูรณ์ด้วยการรบัประทาน
อาหารไทยทีม่ปีระโยชน์ มสีุขนิสยัทีด่ ี และมคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือใหญ่ – เลก็ และประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้เป็น
อย่างดี เด็กมีความพร้อมและทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ได้แก่ มีทักษะการใช้ภาษาไทยสื่อสาร การคิดค านวณ          
การแกป้ญัหา การมคีวามคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ รวมทัง้การใชป้ญัญาแสวงหาความรู้ และเรยีนรู้ความเป็นวถิีไทย
ด้วยตนเอง เด็กมีจริยธรรมคุณธรรมและจิตส านึกของความเป็นไทยได้แก่ ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ         
การประหยดั ความซื่อสตัย ์ความเมตตากรุณา การรู้จกัแบ่งปนั มนี ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลอืผู้อื่น รู้จกัท ากจิกรรม
กลุ่ม เป็นผู้น า ผู้ตาม ความรกัในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สถานที่ส าคญัของไทย ตลอดจนการรู้จกัการปฏิบัติตนตาม
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มารยาทแบบไทย รกัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์เดก็มจีติใจ และก าลงัใจทีส่มบูรณ์ ได้แก่ เป็นเดก็ที่มลีกัษณะแบบ
เด็กไทยที่มีความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใสและยิ้มแย้ม รู้จ ักควบคุม  กล้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสม           
รู้จกัปรบัตวั มมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้อื่น มคีวามรกัใน ศิลปะ เพลง ดนตรี และนาฏศลิป์แบบไทย รวมทัง้การละเล่น    
แบบไทย และมคีวามภาคภูมใิจในการเป็นเดก็ไทย  

เครื่องมอืเกบ็รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวดัความพร้อมทางด้านการเรยีนรู้ เป็นแบบทดสอบ
ปรนัยแบบเลือกตอบชนิดรูปภาพ จ านวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อมัน่ด้วยสูตร K R-20  ของ Kuder – Richardson (บุญเชิด    
ภิญโญอนันตพงษ์. 2545) ได้ค่าเท่ากบั .94 ซึ่งมค่ีาสูงสามารถน าไปใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลได้ 2) แบบบนัทกึคุณลกัษณะที่พงึ
ประสงคข์องเดก็ เป็นแบบประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 4 ดา้น คอื ด้านร่างกาย ด้านสติปญัญา ด้านสงัคม และด้าน
อารมณ์ – จติใจ ดา้นละ 5 รายการย่อย รวมทัง้หมด 20 ข้อ ให้คะแนนเป็นสามระดบัคอื ปฏิบตัิได้เป็นอย่างด ีปฏิบตัิได้
ปานกลาง และยงัปฏิบตัิไม่ได้ เป็น 2, 1, และ 0 คะแนน ตามล าดบั และ 3) แบบประเมนิการใช้หลกัสูตรเป็นแบบ
สมัภาษณ์ ปลายเปิด มุ่งประเมนิประสทิธผิลว่าหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย มสี่วนประกอบของหลกัสูตรได้แก่ 
(1) ปรชัญา หลกัการ และจุดมุ่งหมาย (2) เน้ือหาสาระที่สะท้อนความเป็นวถิีไทย (3) ลกัษณะของกจิกรรมหลกั (4) แผนการจดั
ประสบการณ์แบบวถิไีทย (5) แบบประเมนิคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ (6) แบบทดสอบวดัความพร้อมทางด้านการเรยีนรู้
ของเดก็เหมาะสมสามารถน าไปใชพ้ฒันาลกัษณะของเดก็ปฐมวยัได้ ม ี(7) ความเหมาะสมในการน าไปใช้ และ (8) ง่ายต่อการ
น าไปใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้

ด าเนินการศกึษาเป็นสองขัน้ตอน ขัน้แรก เป็นขัน้น าหลกัสูตรไปทดลองใช้กบัเดก็นักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 1 และ    
ปีที่ 2  อายุระหว่าง 4 – 6 ปี ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2549 โรงเรยีนพระต าหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวงัจ านวน   
8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วนั ท าการทดลองในทุกกจิกรรมตามหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย และใช้แบบแผนวจิยั  
The One – Group Pretest – Posttest Design (Fraenkeland Wallen. 2000: 288) ศกึษาความพร้อมทางด้านการเรยีนรู้ตาม
แบบวถิีไทยของเดก็ก่อนและหลงัการใช้หลกัสูตร และใช้แบบแผนวจิยั The One – Shot  Case Study Design  (Fraenkeland 
Wallen. 2000: 287)  ศกึษาคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมหลงัการทดลองใช้หลกัสูตร ขัน้ที่สอง เป็นขัน้
ประเมนิหลกัสูตรเพื่ออธบิายถึงผลอนัเกดิจากการใช้หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย ใช้วธิกีารสมัภาษณ์ครูผู้สอนหลงั
การใชห้ลกัสตูรว่ามปีระสทิธผิลบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรอื ไม่อย่างไร 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

ขัน้น าหลกัสตูรไปทดลองใช ้ผูว้จิยัน าคะแนนแบบทดสอบความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรู้ตามแบบวถิีไทยของเดก็
ในกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลองใช้หลักสูตรมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิต ิ 
Dependent Sample t – test ทดสอบความแตกต่าง พบว่า หลงัการทดลองใช้หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย
คะแนนความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนการทดลอง มค่ีาเฉลีย่ 21.22และหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลี่ย 
25.90 ซึง่มค่ีาเฉลีย่หลงัการทดลองเพิม่มากขึน้จากก่อนการทดลอง (4.68 )อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า
การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรนี้ส่งผลใหค่้าเฉลีย่คะแนนความพรอ้มของเดก็ปฐมวยัสงูขึน้ ดงัแสดงในตาราง 1  

 
ตาราง 1  การเปรยีบเทยีบคะแนนความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรูต้ามแบบวถิไีทยก่อนและหลงัการทดลอง 

 
ก่อน หลงั 

D  D
S  t p 

  SD   SD 
ความพรอ้มทางการเรยีนรูต้ามแบบวถิไีทย 21.22 10.16 25.90 3.42 4.68 .69 6.73** .00 

**   มนียัส าคญัทางสถติทิี ่  P  < .01 
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จากนัน้น าข้อมูลในแบบบนัทกึคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของเดก็โดยรวมหลงัการใช้หลกัสูตร ซึ่งครูประเมิน
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของเดก็หลงัการทดลองโดยแบบบนัทกึเป็นมาตรวดัระบบ 2 ,1 และ 0 มาหาค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า หลังการใช้หลักสูตรน้ีแล้ว เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดย รวมอยู่ ในระดับมาก                 
( = 39.05)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเด็กมีคุณลกัษณะทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  เรียงล าดบัดงัน้ี ด้านมีก าลงักาย
แขง็แรง ( = 9.94) ด้านมจีิตใจก าลงัใจที่สมบูรณ์ ( = 9.78) ด้านมีจรยิธรรมคุณธรรม จติส านึก ความเป็นไทย           
( = 9.75) และดา้นมคีวามพรอ้มและทกัษะพืน้ฐานในการเรยีนรู้ ( = 9.56) เมื่อพจิาณาเป็นรายขอ้พบว่า แต่ละข้อของ
ทัง้สีด่า้นอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ( = 1.86 ถงึ 2.00) ทัง้หมด 

ขัน้ประเมินหลกัสูตร  ผู้ว ิจยัน าข้อมูลจากแบบสมัภาษณ์ครูผู้สอนเกี่ยวกบัการประเมนิการใช้หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัแบบวถิไีทย มาวเิคราะหเ์ชงิบรรยายมุ่งประเมนิประสทิธผิลว่าหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิีไทย มสี่วนประกอบ
ของหลกัสูตรได้แก่ 1) ปรชัญา หลกัการ และจุดมุ่งหมาย 2) เน้ือหาสาระที่สะท้อนความเป็นวถิีไทย 3) ลกัษณะของกจิกรรม
หลกั 4) แผนการจดัประสบการณ์แบบวถิไีทย 5) แบบประเมนิคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของเดก็ 6) แบบทดสอบวดัความพร้อม
ทางด้านการเรยีนรู้ของเด็กมคีวามเหมาะสมสามารถน าไปใช้พฒันาลกัษณะของเดก็ปฐมวยัได้ และหลกัสูตรน้ีม ี7) ความ
เหมาะสมในการน าไปใช้ และ 8) ง่ายต่อการน าไปใช้ในการจดัการเรยีนรู้ สรุปว่าหลกัสูตรน้ีมีประสิทธิผล และเหมาะสม
สามารถน าไปใชจ้ดัการเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ปฐมวยัไดเ้ป็นอย่างดี 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
สรุปผลการศกึษาและอภปิรายไดด้งัน้ี ผลการศกึษาค่าเฉลีย่คะแนนความพรอ้มทางดา้นการเรยีนรู้ของเดก็ปฐมวยั 

พบว่า การใช้หลกัสูตรน้ีส่งผลให้ค่าเฉลี่ยคะแนนความพร้อมของเด็กปฐมวยัสูงขึ้นอย่างชดัเจน และมคุีณลกัษณะที่พึง
ประสงคโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมากและมคุีณลกัษณะรายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงล าดบัดังน้ี ด้านก าลงักายแขง็แรง 
ดา้นจติใจก าลงัใจทีส่มบูรณ์ ด้านจรยิธรรม คุณธรรม จติส านึก ความเป็นไทย และความพร้อมและทกัษะพื้นฐานในการ
เรียนรู้  แต่ละข้อของทัง้สี่ด้านอยู่ ในระดับมากทุกข้อ  เ น่ืองจากหลักสูตร น้ีพัฒนาขึ้นมาอย่างมีระบบและมี
กระบวนการพฒันาที่ชดัเจน ประกอบด้วยหวัข้อ หลกัการ ปรชัญา จุดมุ่งหมาย เน้ือหาสาระ ลกัษณะการจดักจิกรรม
รวมทัง้การประเมนิผลเดก็มคีวามสอดคลอ้งกบัการพฒันาเดก็ปฐมวยัใหม้คีวามพรอ้มทางดา้นการเรยีนรูใ้นดา้นต่าง ๆ คอื 
ความสามารถในการจ าตัวอักษร การฟงัการพูด ความเข้าใจเกี่ยวกับจ านวน การจ าแนกความแตกต่าง การเปรียบเทียบ             
การแก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง / ผู้อื่น  ความสามารถด้านการเป็นเหตุเป็นผล การแสวงหาข้อมูลทัว่ไป และการชื่นชอบที่จะ
เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความเป็นวิถีไทย ซึ่งมวลประสบการณ์ต่างๆ ที่เด็กได้เรียนรู้จากหลักสูตรน้ีเป็นการเรียนรู้ ที่เป็น
กระบวนการท าใหพ้ฤตกิรรมต่างๆ ของเดก็ก่อนไดร้บัการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรนี้เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ อนัเป็นผลมาจาก
การไดร้บัการฝึกฝนและประสบการณ์ทีม่บีรบิทของความเป็นไทย 

ผลการประเมนิการใชห้ลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัแบบวถิไีทย ครูผู้สอนได้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัการใช้หลกัสูตรน้ี
ว่าเป็นหลกัสูตรที่มีประสิทธผิลและเหมาะสมสามารถน าไปใช้จดัการเรียนรู้ให้กบัเด็กปฐมวยัได้เป็นอย่างดีและสามารถ
พฒันาคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของเดก็ปฐมวยัได้ เน่ืองจากหลกัสูตรนี้สร้างขึ้นโดยค านึงถึงบริบทของสงัคมไทยและเป็น     
การปลูกฝงัความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยให้กบัเดก็ปฐมวยั มคีวามชดัเจน ครูได้รบัการอบรมก่อนการใช้หลกัสูตร มกีารนิเทศ
ตดิตามผล และครมูคีวามรู้ความเข้าใจต่อการพฒันาเดก็ปฐมวยัให้มลีกัษณะเป็นเดก็ไทยเพื่อสบืสานเอกลกัษณ์ความเป็นไทย
ในทุกด้านอันได้แก่ การใช้ภาษาไทย อาหารไทย การแต่งกายแบบไทย มารยาทไทยการละเล่นพื้นบ้านไทย ประเพณีและ
วฒันธรรมไทย  สถานทีส่ าคญัของไทย เพลง ดนตรแีละนาฏศลิป์ไทย นิทานพืน้บ้านไทย ศลิปะไทย และภูมปิญัญาทอ้งถิน่    
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Community Learning Process to Construct the Local Food System in Modern Society3 
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บทคดัย่อ 

งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษากระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนในการสรา้งระบบอาหารท้องถิ่นขึ้นมาใน
สงัคมสมยัใหม่โดยใชว้ธิวีทิยาการสร้างทฤษฎีจากฐานราก การเกบ็ข้อมูลในการศกึษาใช้วธิกีารสมัภาษณ์ระดบัลกึ และ
การสงัเกตอย่างมสี่วนร่วม ผลของการศกึษาพบว่า กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชนเริม่ขึ้นจากการตระหนักรู้ถึงปญัหาอนั
เกดิจากการท าการเกษตรแบบใหม่ทีต่้องพึง่สารเคม ีการตระหนกัรูน้ี้ไดน้ าไปสู่การแกป้ญัหาดว้ยการเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ได้แก่ 
การเรยีนรู้การท าเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสาน การสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ในต่างประเทศและตลาดสีเขียวใน
ทอ้งถิน่ และการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์พนัธุกรรมทอ้งถิน่ โดยเป็นการเรยีนรูด้ว้ยการร่วมกนัวเิคราะห์ ลองผดิลองถูก และลอง
ท าของกลุ่มชาวบ้าน รวมถึงการผสมผสานภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้สมัยใหม่ให้เป็นความรู้ในการปฏิบัต ิ
กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนได้มสี่วนอย่างส าคญัต่อการพลกิฟ้ืนและสร้างระบบอาหารท้องถิ่นขึ้นมาได้อย่างครบวงจร  
ท าให้ชุมชนมกีารผลิตที่ปลอดจากสารเคมแีละใช้ปจัจยัการผลติที่หาได้ในท้องถิ่น มีอาหารตามฤดูกาลที่ปลอดภยัไว้
บรโิภคและขายเพื่อสร้างรายได้  อีกทัง้สามารถกระจายและถ่ายทอดความรู้ไปสู่ลูกหลานและเครอืข่ายของชุมชน เพื่อ
ขยายแนวคิดของระบบอาหารท้องถิ่นให้เป็นปราการต้านระบบอาหารโลกที่รุกคืบเข้ามาด้วยหวงัผูกขาดทัง้การผลิต    
การบรโิภค และการคา้อาหารใหส้นองผลประโยชน์ของบรรษทัธุรกจิการเกษตรขนาดใหญ่   
ค าส าคญั: ระบบอาหารทอ้งถิน่, กระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 
Abstract 

This research aimed mainly at studying the community learning process to construct the local food 
system in the modern society. The study employed the methodology of grounded theory. In-depth interview and 
participatory observation were used for data collection. The findings indicated that the community learning 
process started with the villagers' awareness of the community problems arising from the use of chemical 
compounds in agriculture. This awareness led them to learn different ways to solve the problems. They learned 
the practice of organic  and integrated agriculture, how to create organic rice market in western countries and 
local green market, and how to restore and preserve local genetic rice and plants. These efforts of learning 
were often done by joint analysis of the problems, trial and error, and real time hands-on of the activities by the 
villagers through integrating the local wisdom with modern knowledge. The community learning process took an 
important part in reviving and creating the complete cycle of the local food system, resulting in the villagers' 
chemical-free plant growing, using local materials for their production; and, thus, having safe seasonal food for 
their consumption and for generating income for their families. Learning to create the local food system enabled 
the villagers to diffuse their knowledge to future generations and their networks to resist the monopoly of global 
agribusiness. 
Keywords:  local food system, community learning process, local wisdom 
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ความเป็นมาของปัญหาการท าวิจยั 
ชุมชนไทยในอดตีเป็นสงัคมเกษตรกรรมเพื่อการยงัชพี ชุมชนส่วนใหญ่ปลูกข้าว พชืพรรณนานาชนิด รวมถึง

เลีย้งสตัว ์ท าประมง และเกบ็หาของจากป่าจากธรรมชาต ิเพื่อบรโิภคและแลกเปลี่ยนกนัเองภายในชุมชนเป็นหลกั ท าให้
ชุมชนสามารถพึง่ตนเองและมคีวามมัน่คงทางดา้นอาหาร โดยชาวบ้านเป็นเจ้าของปจัจยัการผลติ ได้แก่ ที่ดนิ เครื่องมอื
เครื่องใชใ้นการผลติ เมลด็พนัธุแ์ละพนัธุ์พชืต่างๆ รวมถึงแรงงานและภูมปิญัญาที่ใช้สร้างผลผลติ นอกจากน้ีชาวบ้านใน
ชุมชนยงัมอีสิระในการสรา้งผลผลติตามความต้องการบรโิภค เช่น การเลอืกพนัธุข์้าว เลอืกชนิดพชืผกัทีจ่ะปลกู หรอืเลอืก
ชนิดของสตัวท์ีจ่ะเลีย้ง ตามวฒันธรรมอาหารของพืน้ถิน่และภูมปิญัญาในการรงัสรรค์ประเภทของอาหารให้เหมาะสมกบั
บรบิทของท้องถิ่น และสร้างความหลากหลายของผลผลติเพื่อการบรโิภค เมื่อมผีลผลติเกดิขึ้นชาวบ้านจึงเป็นเจ้าของ
ผลผลตินัน้ๆ และสามารถจดัการผลผลติของตนไดอ้ย่างอสิระ ไม่ว่าจะเป็นการน าไปแลกเปลีย่นกบัเพื่อนบ้าน การน าออก
ขายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินไว้ใช้สอยในเรื่องที่จ าเป็นต้องใช้เงินในการซื้อหา หรือแม้แต่การเก็บไว้ในยุ้งฉางเพื่อเป็น
หลกัประกนัว่า หากเกดิความแหง้แลง้ไม่สามารถท าการเกษตรได้ ชาวบ้านยงัมขีา้วปลาอาหารที่เกบ็ไว้ใช้บรโิภคได้อย่าง
ไม่เดอืดร้อน กระบวนการที่ชาวบ้านสามารถผลติ บรโิภครวมถึงสะสมไว้เพื่อบรโิภค และแลกเปลี่ยนอาหารของตนได้
อย่างอสิระภายในชุมชนทอ้งถิน่เช่นน้ี ไดท้ าใหชุ้มชนในอดตีเป็นเจา้ของ “ระบบอาหารทอ้งถิน่” อย่างครบวงจร ซึ่งน าไปสู่
การพึง่ตนเองไดม้าเป็นเวลายาวนาน 

แต่เมื่อสงัคมไทยไดถู้กผนวกเขา้กบักลไกการคา้ภายใต้ระบบทุนนิยมโลก ชุมชนท้องถิ่นได้ถูกชกัพาให้ต้องเข้า
ไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกบัทัง้ พ่อค้า นายทุน ทัง้ระดบัท้องถิ่น ระดบัประเทศ และระดบัโลก และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกบั
หน่วยงานของรฐัทัง้ที่เป็นหน่วยสนับสนุนด้านวิชาการและด้านการเงิน ด้วยผลผลิตทางการเกษตรที่เคยเป็นอาหาร
ทอ้งถิน่เพื่อการบรโิภคของคนในชุมชนท้องถิ่นได้ถูกปรบัเปลี่ยนให้เป็นสนิค้าในระบบเศรษฐกจิเพื่อการค้า ชาวบ้านซึ่ง
เคยเป็นทัง้ผูผ้ลติ บรโิภค และแลกเปลีย่นผลผลติดว้ยตนเองอย่างอิสระ ได้ถูกผนวกเข้าไปเป็นกลไกหน่ึงของระบบผลติ
แบบใหม่โดยไม่สามารถต่อรองได้ มกีารหลัง่ไหลเข้ามาของความรู้และเทคโนโลยกีารผลติสมยัใหม่เพื่อทดแทนความรู้
และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่มีาแต่อดตี เกษตรกรรมแบบธรรมชาติและการปลูกพชืแบบหลากหลายชนิด ได้ถูกแทนที่ด้วย
การผลติแบบเกษตรเคมแีละการปลกูพชืเชงิเดี่ยวตามความต้องการของตลาด เมลด็พนัธุ์ของท้องถิ่นที่ได้รบัการคดัสรร
สบืทอดกนัมาแต่ดัง้เดมิต้องหลกีทางใหก้บัเมลด็พนัธุท์ีถู่กตดัต่อพนัธุกรรมและสร้างขึ้นจากบรษิทัธุรกจิการเกษตรขนาด
ใหญ่ เมื่อเป็นการผลติเพื่อขายและชาวบ้านต่างคนต่างกต็้องเร่งการผลติของตน การช่วยเหลอืกนัทางด้านแรงงานด้วย
ระบบความสมัพนัธภ์ายในชุมชนจงึถูกแทนทีด่ว้ยการจา้งแรงงาน การสรา้งผลผลติทางอาหารจงึมตี้นทุนสูงจากปจัจยัการ
ผลติต่างๆ ทีต่้องซือ้มาจากตลาดไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกัร เครื่องยนต์ ซึง่เป็นเครื่องทุ่นแรงสมยัใหม่ ปุ๋ ยและสารเคมทีี่ใช้เร่ง
ผลผลติและท าลายศตัรูพชื เมลด็พนัธุ์พชืชนิดที่เป็นที่ต้องการของตลาดรบัซื้อ  รวมถึงค่าจ้างแรงงานที่ช่วยในการผลติ  
แต่ละขัน้ตอน แต่ต้นทุนทีส่งูน้ีกลบัไม่สมัพนัธก์บัราคาของผลผลติทีข่ายได ้ดงันัน้ยิง่ชาวบ้านผลติกลบัยิง่เพิม่ภาระหน้ีสนิ
ใหม้ากขึน้ การใชส้ารเคมใีนการเพาะปลกูทีม่ปีรมิาณมากขึน้เรื่อยๆ ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ผลติ ผู้บรโิภค และ
ระบบนิเวศ อกีทัง้เมลด็พนัธุพ์ชืของทอ้งถิน่ยงัไดถู้กท าลายและสูญหายไปเป็นอนัมาก ระบบอาหารท้องถิ่นจงึถูกท าลาย
ลงทัง้ในเชงิของคุณภาพและชนิดของอาหาร ระบบทุนนิยมได้สร้างระบบอาหารโลกขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเชื่อมโยง
ทรพัยากรธรรมชาติจากทัง้โลกให้กลายเป็นแหล่งผลิตอาหารที่กระจายไปอย่างกว้างไกลและถูกควบคุมด้วยกลไก
การตลาด และไดค้รอบง าชุมชนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบอาหารโลกนัน้ อ านาจอสิระในการผลติ บรโิภค และแลกเปลี่ยน
ของชุมชนจงึถูกตดัขาดไป 

ท่ามกลางสังคมสมยัใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการผลิตเพื่อขาย และต้องเผชิญกบัการหลัง่ไหลเข้ามาของ
เทคโนโลยแีละความรูจ้ากธุรกจิการเกษตรอย่างไม่หยุดยัง้  ยงัมชีุมชนบางแห่งได้สร้างกระบวนการเรยีนรู้ที่จะรื้อฟ้ืนและ
สรา้งระบบอาหารทอ้งถิน่ใหก้ลบัคนืมา เพื่อสรา้งความมัง่คงดา้นทางด้านอาหาร และสุขภาวะของคนในชุมชน เช่น กลุ่ม
ชาวนาในชุมชนท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร์ ซึ่งได้รวมกลุ่มกนัเพื่อลด ละ เลกิ การใช้สารเคม ีและขยายแนวคิดไปสู่การท า
เกษตรอนิทรยีแ์ละการสรา้งความหลากหลายของผลผลติ มกีารรื้อฟ้ืนและอนุรกัษ์เมลด็พนัธุ์พชืท้องถิ่น รวมถึงการสร้าง
ตลาดทางเลอืกเพื่อผูบ้รโิภคจะไดบ้รโิภคอาหารที่ปลอดภยัทัง้ตลาดในเมอืงและตลาดต่างประเทศ ภาพของการร่วมแรง
ร่วมใจน้ีได้สบืเน่ืองมาจนถึงปจัจุบนันับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว จงึเป็นสิง่น่าสนใจว่ากระบวนการเรยีนรู้ดงักล่าวน้ีเป็น
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อย่างไร และได้น าไปสู่การรื้อฟ้ืนและสร้างระบบอาหารท้องถิ่นอย่างไร รวมถึงได้ส่งผลต่อมติิอื่นๆ ของชุมชนอย่างไร     
ไม่ว่าจะเป็นระบบความสมัพนัธ ์ระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกจิ  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาระบบอาหารทอ้งถิน่ทีเ่คยมมีาในอดตีก่อนสงัคมสมยัใหม่จะเขา้สู่ชุมชน   
2. ศกึษาผลกระทบของสงัคมสมยัใหม่และระบบอาหารโลกทีม่ต่ีอระบบอาหารทอ้งถิน่ของชุมชน 
3. ศกึษากระบวนการเรยีนรูข้องชุมชนในการรือ้ฟ้ืนและสรา้งระบบอาหารทอ้งถิน่ท่ามกลางกระแสสงัคมสมยัใหม่  

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การศกึษาวจิยัน้ีไดใ้ชก้ระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อท าความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ที่เกดิขึ้นและน ามาสร้าง
เป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน โดยใช้วิธีวิทยาของการสร้างทฤษฎีจากฐานราก 
(groundedtheory) ทัง้น้ีได้อาศยักรอบแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาท าการวางแผนเพื่อการเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล  
และน าไปสู่การสรา้งมโนทศัน์ (concepts) โดยผ่านการตคีวามของผูว้จิยั ซึง่ประกอบไปด้วยความหมาย (definition) และ
มติิ (dimension) ของมโนทศัน์ และท าการจดักลุ่มมโนทศัน์ (categorize) เพื่อเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมูลที่ได ้
น าไปสร้างเป็นข้อเสนอ (proposition) และข้อสรุปเชงิทฤษฎี (theoretical generalization) เพื่อน าไปสู่การสร้างทฤษฎี
ฐานรากอนัเกดิจากปรากฏการณ์จรงิของชุมชน (Strauss and Corbin, 1990) ที่จะท าให้เกดิความเข้าใจต่อกระบวนการ
เรยีนรูเ้พื่อสรา้งระบบอาหารทอ้งถิน่ของชุมชน  

 การเกบ็ขอ้มลูในการศกึษาน้ีจดัท าในชุมชนท่าตูม จงัหวดัสุรนิทร์เป็นหลกั ซึ่งมชีาวบ้านรวมกลุ่มกนัท าเกษตร
อินทรีย์เพื่อรื้อฟ้ืนระบบอาหารท้องถิ่นมากกว่า 20 ปี และยงัได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอปราสาท 
จงัหวดัสุรนิทร ์ซึง่เป็นเครอืข่ายระบบอาหารทอ้งถิน่ของชุมชนท่าตูม โดยใชว้ธิกีารเลอืกผูใ้หข้้อมลูเชงิทฤษฎี (theoretical 
sampling) เพื่อน าไปสู่การสมัภาษณ์ระดบัลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกัจ านวน 38 ราย ประกอบดว้ย คนเฒ่าคนแก่ ผู้น าและสมาชกิ
ของกลุ่มเกษตรอนิทรยี ์ผูซ้ือ้-ผูข้ายในตลาดนดัสเีขยีว ผูป้ระสานงานขององคก์รพฒันาเอกชน (NGO) ทีม่สี่วนร่วมในการ
สนบัสนุนแนวคดิของการสรา้งระบบอาหารทอ้งถิน่ และใชก้ารสงัเกตอย่างมสี่วนร่วมของนกัวจิยัในการเขา้ศกึษาการสร้าง
ผลผลติในพืน้ทีข่องชุมชน รวมถงึกจิกรรมตลาดนดัสเีขยีวทีจ่ดัขึน้ในเทศบาลเมอืงจงัหวดัสุรนิทร์ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศกึษาวจิยัน้ีไดศ้กึษายอ้นอดตีจากการเล่าเรื่องของผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และลกูหลานในชุมชน เพื่อให้เหน็กระบวนการ
ในการสรา้งระบบอาหารท้องถิ่นจากฐานชวีติและธรรมชาติของชุมชนในยุคสงัคมดัง้เดมิ จนกระทัง่ระบบอาหารท้องถิ่น
ของชุมชนไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไปสู่ความทนัสมยัภายใต้นโยบายของรฐั และน าไปสู่การเรยีนรู้ที่จะรื้อฟ้ืน
ระบบอาหารทอ้งถิน่ของชุมชนขึน้มาใหม่ ภายใต้สงัคมสมยัใหม่ทีม่รีะบบอาหารโลกครอบง าอยู่ดงัน้ี 

ระบบอาหารท้องถ่ินกบัความมัน่คงทางอาหารและสขุภาวะของชุมชนในอดีต 
วถิกีารผลติของชาวบ้านในชุมชนท่าตูมในอดตีเป็นการท าเกษตรแบบธรรมชาติ โดยเน้นการท านาและปลูกพชื

อย่างผสมผสานเพื่อไวบ้รโิภคในครวัเรอืนเป็นหลกั วธิกีารท านาจะมคีวามแตกต่างกนัไปตามพืน้ที ่เช่น ถ้าเป็นที่ทุ่งที่ทาม
จะท านาด าหรือนาหว่าน หากเป็นที่โคกที่ดอนจะท านาหยอดหรอืข้าวไร่ เมื่อปลูกข้าวแล้วจะทิ้งไว้รอน ้าฝน และอาศยั
เพยีงขี้ววัขี้ควายที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานเป็นปุ๋ ยธรรมชาติ และใช้ความขยนั ความเอาใจใส่ของชาวนาในการถอนต้นหญ้า   
เกบ็วชัพชื และดแูลน ้าใหเ้พยีงพอ นอกจากน้ีในท้องนายงัมสีตัว์ที่เป็นศตัรูข้าวชอบกดักนิต้นข้าวอ่อน เช่น ปูนา ชาวนา 
จะจบัมาเป็นอาหารหรอืบางครัง้ถ้ามมีากจะเอามาดองเคม็หรอืเสยีบไมน้ าไปขายทีต่ลาด ส าหรบันาในที่ทุ่งที่ทามยงัมปีลา
ที่ตามน ้ามาเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านอีกด้วย นอกจากในนาแล้วชาวบ้านยงัมีป่าที่สามารถเก็บหาอาหารจาก
ธรรมชาต ิเช่น เหด็ พชืผกั ไข่มดแดง แมลงต่างๆ มาบรโิภคได้ และชาวนายงัปลูกพชืผกัตามธรรมชาติไว้กนิตามหวัไร่
ปลายนาและในบรเิวณบ้าน การท านาและปลูกพชืของผู้คนในอดตีได้สร้างคลงัแห่งพนัธุ์ข้าวและพนัธุ์พชืท้องถิ่นไว้เป็น
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จ านวนมาก ด้วยภูมิปญัญาและการแลกเปลี่ยนพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช จึงท าให้ชุมชนชาวนากลายเป็นแหล่งสะสม      
เมลด็พนัธุจ์นมสี านวนว่า “มพีนัธุข์า้วนบัรอ้ยและพนัธุ์พชืนับพนั” ซึ่งช่วยให้ชาวนาสามารถเลอืกเพาะปลูกได้อย่างอิสระ    
และเกดิความมัน่คงในระบบการผลติอาหารของตนเอง 
 ในอดตีเมื่อปลกูขา้วไดแ้ลว้ขา้วส่วนใหญ่จะเกบ็ไวก้นิและไวท้ าพนัธุใ์นหน้านาถดัไป บางส่วนจะน าไปแลกเปลี่ยน
กบัชุมชนใกลเ้คยีง เช่น ชุมชนทีท่ าขา้วไดม้ากจะน าขา้วบางส่วนใส่เกวยีนเพื่อน าไปแลกกบัปลาหรอืเกลอื เพราะในชุมชน
เหล่าน้ีชาวบ้านบางส่วนมขีา้วไม่พอกนิหรอืพื้นที่ไม่เหมาะกบัการปลูกข้าวกจ็ะอาศยัการหาปลาหรอืท าเกลอืไว้แลกข้าว   
นอกจากน้ีขา้วยงัเป็นเสมอืนทรพัยท์ีเ่กบ็ออมไวใ้นยามจ าเป็นของชาวนาดว้ย หากจ าเป็นต้องใชเ้งนิ จะปนัขา้วบางส่วนไป
ขายเพื่อเปลีย่นเป็นเงนิเขา้มาใชแ้ลกเปลีย่นสนิคา้หรอืผลผลติทีต่้องซือ้หาจากต่างถิน่หรอืจากในเมอืง  
 วฒันธรรมข้าวของท้องถิ่นที่ส าคญั คือ การเอาแรงกนัในการท านา ซึ่งมีการเอาแรงตัง้แต่การลงกล้า ปกัด า   
เกบ็เกีย่ว ตขีา้ว(นวดขา้ว) เอาขา้วขึน้เลา้(ยุง้ฉาง) มปีระเพณีทีใ่หค้วามส าคญักบัข้าว อาท ิการบายศรสีู่ขวญัข้าว เพราะ
ถอืว่า ขา้วเป็นชวีติของคนในชุมชนและคนสุรนิทร์ เป็นความมัน่คงและมัง่คัง่ จงึถือเป็นประเพณีที่ส าคญั เมื่อเกบ็เกี่ยว
ข้าวแล้วจะเก็บเข้าเล้ากต็้องท าขวญัข้าวก่อน นอกจากน้ีชาวบ้านยงัมีการลงแรงกนัท าท านบดนิเพื่อเก็บกกัน ้าไว้ใช้ใน
ชุมชน ดว้ยการท าท านบเป็นเรื่องใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนทัง้ชุมชน เพราะพืน้ทีส่่วนใหญ่ไม่ได้อยู่รมิน ้า จงึจ าเป็นต้องสร้าง
ท านบกกัน ้าไว้ใช้ ถ้าเป็นหน้าฝนกเ็พื่อกกัน ้าฝนไว้ใช้และกนัน ้าท่วมหมู่บ้านด้วย และยงัมีงานอื่นที่เกี่ยวข้องกบัความ
เป็นอยู่ของคนทัง้หมู่บ้าน เช่น การท าถนน ขุดลอกล าห้วย ผู้ใหญ่บ้านจะตีเกราะเคาะไม้เรยีกชาวบ้านให้มาประชุมกนั
ก่อนเพื่อนดัหมายวนัท างานร่วมกนั การเรยีกแต่ละครัง้จะได้คนเกอืบทัง้หมู่บ้านมาช่วยงาน นอกจากการท าเกษตรเพื่อ
สร้างความมัน่คงทางด้านอาหารให้กบัครอบครวัและชุมชนแล้ว ชาวบ้านยงัทอผ้าใช้เอง ซึ่งฝ้ายก็จะปลูกเองในชุมชน  
และยงัมกีารท าเครื่องจกัสานประเภท กระบุง ตะกรา้ กระจาดใชเ้องภายในครวัเรอืนดว้ย   

หากมองในภาพรวมของวถิีชวีติผู้คนในชุมชนเมื่อครัง้อดตีแล้ว จะเหน็วถิีชวีติที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทัง้ใน
ระดบัครอบครวัและชุมชน มชีวีติทีเ่ป็นสุขดว้ยสามารถสรา้งความมัน่คงทางอาหารใหก้บัตนเองได้ด้วยการท าเกษตรแบบ
ธรรมชาต ิทีอ่าศยัเมลด็พนัธุพ์ชืและปจัจยัการผลติอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ ย เครื่องมอืเครื่องใชต่้างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น ท าให้
มอีาหารทีเ่พยีงพอต่อการบรโิภค เป็นอาหารที่ปราศจากสารพษิ มคีวามหลากหลายของผลผลติและพนัธุ์พชื และมขี้าว
ของเครื่องใชท้ีผ่ลติไดเ้อง หรอืหากมขีองใดทีผ่ลติเองไม่ได ้กม็ขีา้วและอาหารอื่นๆ ทีส่ามารถน าไปแลกซือ้ แลกเปลี่ยนได ้ 
อีกทัง้ยงัมสีภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่นเป็นแหล่งอาหารและแหล่งใช้สอยให้หมุนเวยีนใช้ได้ตลอดทัง้ปี  แม้
บางครัง้จะเกดิความแหง้แลง้ ขาดแคลน กย็งัมคีลงัอาหารสะสมไวก้นิไดเ้พราะชาวบ้านจะค านึงถึงความมัน่คงด้านอาหาร
มากกว่าการมทีรพัยส์นิเงนิทอง ผนวกกบัวฒันธรรมของสงัคมเกษตรที่มกีารพึ่งพาอาศยั ช่วยเหลอืกนัในหมู่ญาติและใน
ชุมชน ทัง้ทีเ่ป็นงานระดบัครวัเรอืนและงานของชุมชน ไดช้่วยใหช้าวบ้านอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข ระบบอาหารท้องถิ่นของ
ชุมชนซึง่รวมถงึการผลติ การบรโิภคและการสะสมไว้เพื่อบรโิภค และการแลกเปลี่ยนอาหารของชุมชน จงึไม่เพยีงสร้าง
หลกัประกนัความมัน่คงของอาหารทีป่ลอดภยัให้คนในชุมชนเท่านัน้ หากแต่ยงัช่วยกระชบัความสมัพันธ์ระหว่างผู้คนใน
ชุมชนใหเ้กดิความผกูพนั เอื้อเฟ้ือต่อกนั และกระบวนการในการสรา้งระบบอาหารท้องถิ่นน้ียงัได้ผ่านกระบวนการเรยีนรู้
ของชาวบ้านดว้ยการลองผดิ ลองถูก ลองท าดู หากสิง่ใดท าแล้วได้ผลดใีนบรบิททางธรรมชาติและทางสงัคมของชุมชน 
ประสบการณ์นัน้จะไดร้บัการสัง่สม สบืทอด เกดิเป็นภูมปิญัญาของทอ้งถิน่ ทีผู่ค้นในรุ่นต่อๆ มาสามารถน ามาใชใ้นการท า
มาหากนิ ท าใหชุ้มชนพึง่ตนเองไดม้าอย่างยนืยาวนบัรอ้ยปี        

การยึดครองการผลิตของชุมชนด้วยเกษตรเชิงพาณิชยแ์ละผลกระทบต่อระบบอาหารท้องถ่ิน 
 เมื่อรฐัไทยมนีโยบายส่งเสรมิให้ข้าวเป็นสินค้าส่งออก จงึเกดิกระบวนการปรบัเปลี่ยนการท านาของชาวนาทัว่
ประเทศ  โดยเริม่จากความพยายามคดิคน้พนัธุข์า้วทีใ่หผ้ลผลติต่อไร่สงู มคีวามร่วมมอืระหว่างรฐัไทยกบัสหรฐัอเมรกิาทัง้
ทางด้านความรู้วิชาการสมยัใหม่และเงนิทุนเพื่อท าการวจิยัและรวบรวมพนัธุ์ข้าวของไทยและพฒันาสายพนัธุ์ขึ้นมา
นบัตัง้แต่ราวปี 2493 เป็นต้นมา มกีารรวบรวมพนัธุข์า้วทอ้งถิน่ของไทยไดถ้งึ 120,000 สายพนัธุ ์(วฑิรูย ์เลีย่นจ ารญู และ 
นิรมล ยุวนบุณย,์ 2545: 14) หน่ึงในพนัธุข์า้วทีถู่กพฒันาและน ามาปลกูในนาทดลอง จนกลายมาเป็นพนัธุ์ข้าวหอมมะลทิี่
ปลูกกนัมากในจงัหวดัสุรนิทร์ คอื ข้าวหอมมะล ิ105 ที่เชื่อกนัว่าเป็นข้าวหอมมะลพินัธุ์ที่ดทีี่สุดและให้ผลผลติมากที่สุด 
ต่อจากนัน้มาอีกสบิกว่าปีได้มกีารก่อตัง้สถาบนัวจิยัข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute) หรอื IRRI 
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ขึ้นเพื่อพฒันาสายพนัธุ์ข้าวใหม่ๆ ในนามของข้าวพนัธุ์ กข. ต่างๆ ขึ้นมา พนัธุ์ข้าวที่ถูกพฒันาจากห้องทดลองเหล่าน้ี
มกัจะเป็นพนัธุผ์สมระหว่างพนัธุท์อ้งถิน่กบัพนัธุจ์ากต่างถิน่ซึง่ใหผ้ลผลติต่อไร่สงู สามารถปลกูไดต้ลอดทัง้ปีหากอยู่ในเขต
ชลประทาน แมใ้นสภาพที่ดนิที่แตกต่างกนักป็ลูกได้ เป็นสายพนัธุ์ข้าวที่เหมาะกับการใช้ปุ๋ ยเคมแีละสารเคมต่ีางๆ แต่มี
ข้อเสยีคือท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดในพื้นที่ที่ปลูกข้าวเหล่าน้ีขนาดใหญ่ๆ เช่น เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจกัจัน่สเีขยีว    
โรคขอบใบแห้ง เป็นต้น (นภาภรณ์ หะวานนท์และคณะ. 2550:206) สายพนัธุ์ข้าวที่ถูกคดัเลอืกขึ้นมาเพื่อส่งเสรมิให้
ชาวนาปลกูน้ีไดก้ลายเป็นพนัธุข์า้วหลกัทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีส่ายพนัธุ์ และท าให้พนัธุ์ข้าวท้องถิ่นที่เคยมอียู่มากมายทัง้ใน
สุรนิทรแ์ละในประเทศไทยสญูหายไป นอกจากการพฒันาสายพนัธุ์ข้าวแล้ว รฐัยงัหนัมาส่งเสรมิวธิกีารปลูกข้าวสมยัใหม่ 
ไดแ้ก่ การใชปุ้๋ ยเคม ีสารเคม ี ยาปราบศตัรูพชืทัง้ที่เป็นวชัพชืและสตัว์ต่างๆ ที่อาศยัอยู่ในนาและกนิต้นข้าวเป็นอาหาร 
การน าเครื่องจกัรเขา้มาช่วยในการผลติ เช่น รถไถ เพื่อใหเ้กดิความรวดเรว็ขึน้ 

นบัแต่นัน้มา วถิชีวีติของคนในชุมชนได้ถูกกลไกการพฒันาไปสู่ความทนัสมยัเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
วถิกีารผลติทีเ่คยมเีป้าหมายเพื่อสร้างคลงัอาหารไว้ในชุมชนเพื่อการบรโิภคของคนในท้องถิ่น เปลี่ยนไปสู่การผลติเพื่อ
การค้า การท านาที่มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาก าไรจึงเกิดขึ้น การเพิม่ปรมิาณการผลิตได้เป็นหนทางที่จะท าให้ชาวนามี
รายไดม้ากขึน้ การขยายทีด่นิท ากนิเป็นวธิหีน่ึงที่จะท าให้ปรมิาณการผลติเพิม่ขึ้น ส าหรบัชาวนาที่มเีงนิพอที่จะซื้อที่ดนิ
ผนืใหม่กจ็ะหาซือ้ทีด่นิเพิม่มากขึน้เพื่อการท านาและปลูกพชืหมุนเวยีน แต่ชาวนาบางส่วนขยายที่ดนิท ากนิ โดยการเข้า
ไปบุกเบกิป่าทีไ่ม่มตี้นไมข้นาดใหญ่เกนิก าลงัจะถากถางไดเ้พื่อท านาและปลกูพชืไร่ ป่าถอยร่นไปเรื่อยๆ จากเดมิที่อยู่ใกล้
ชุมชนกลายเป็นป่าทีอ่ยู่ห่างออกไป แมป้่าชุมชนทีเ่คยเป็นแหล่งอาหารและเกบ็หาของป่าเพื่อยงัชพีกล็ดขนาดเลก็ลงหรอื
บางชุมชนป่ารอบๆ หมู่บ้านกห็มดไป 

การเพิ่มผลผลติข้าวในที่นาอีกวิธหีน่ึงที่ได้รบัความนิยมในยุคปลูกเพื่อขาย คอื  การใช้สารเคม ีทัง้ในรูปของ
ปุ๋ ยเคมี  ยาฆ่าแมลง และสารเคมีอื่นๆ ที่เข้ามาสู่ชุมชนด้วยการโฆษณาผ่านวิทยุ ผ่านพ่อค้าที่น ามาขายถึงหมู่บ้าน      
ผ่านธนาคารที่เข้ามาปล่อยเงินกู้ให้กบัชาวบ้าน  และที่ส าคญัผ่านนักวชิาการการเกษตรที่น าความรู้ทางการเกษตร
สมยัใหม่เขา้สู่ชุมชน  ขา้วพนัธุใ์หม่ทีถู่กส่งเสรมิใหป้ลกูในทีน่าไม่ใช่ขา้วพืน้เมอืง จงึมคีวามต้านทานต่อโรคต ่าและมแีมลง
รบกวนสูง จ าเป็นต้องใช้สารเคมใีนการป้องกนัโรคและแมลง การเข้ามาของเกษตรเพื่อการค้าน้ี ในระยะแรกๆ ชาวนา
ไดร้บัการส่งเสรมิจากรฐัทัง้ในเรื่องของพนัธุข์า้ว ปุ๋ ย สารเคมต่ีางๆ และเงนิกู้ยมื และยงัเป็นช่วงที่ดนิเดมิอุดมสมบูรณ์อยู่ 
การปลกูขา้วจงึไดผ้ลผลติมาก  ราคาขา้วยงัอยู่ในเกณฑด์เีพราะส่งออกไดม้าก เป็นทีต่้องการของตลาด ชาวนาจงึเร่งสรา้ง
ผลผลติให้มากขึ้นด้วยวิธกีารสมยัใหม่ ทัง้การเพิ่มปุ๋ ย พ่นยา บางบ้านท านาครัง้หน่ึงๆ พ่นยาใส่ปุ๋ ยถึง 3 รอบ เพราะ
ต้องการให้ข้าวงาม ออกรวงมากๆ  มีการน าเครื่องจกัรเครื่องยนต์เข้ามาใช้ เริ่มจากการมีรถไถเดินตามเข้ามาก่อน      
ถดัจากนัน้จงึเป็นรถแทรคเตอร์ (รถไถแบบนัง่ขบั) รถเกบ็เกี่ยวขนาดใหญ่ และเมื่อชาวนาแต่ละครวัเรอืนต่างกเ็ร่งสร้าง
ผลผลติใหเ้รว็ขึน้และผลติในปรมิาณมาก การช่วยเหลอืขอแรงกนัในชุมชนจงึเริม่หมดไป ระบบการจ้างแรงงานได้เข้ามา
แทนที ่ความสมัพนัธใ์นชุมชนจงึเริม่ห่างเหนิกนั 
 สิง่ทีต่ามเขา้มากบัระบบการผลติเชงิพาณิชย ์กค็อื วถิชีวีติแบบบรโิภคนิยม ด้วยชาวนาสามารถขายข้าวได้เงนิ
เป็นกอบเป็นก าในระยะแรกๆ และมีความหวงัว่าจะได้เงินเมื่อขายข้าวแต่ละครัง้ ชาวนาจึงลงทุนกู้เงนิเพื่อปลูกข้าว         
มกีารกูย้มืเพื่อหาซือ้ตัง้แต่พนัธุข์า้ว ปุ๋ ย ยา ค่าแรงงาน ค่าจ้างรถไถ รวมไปถึงการแข่งขนักนัเป็นเจ้าของเทคโนโลยกีาร
ผลิตที่ทนัสมยั เช่น รถไถ รถเกี่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกสบายในชวีิตต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า มอเตอร์ไซค ์      
รถกระบะ  เกดิเป็นภาระหน้ีสนิกอ้นใหญ่เกอืบทุกครวัเรอืน 

เมื่อชาวนาถูกผลกัเขา้ไปสู่ระบบการผลติเพื่อการคา้ ท าใหต้้องเกี่ยวข้องกบักลไกการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตลาดคา้ขา้ว คอื โรงสแีละพ่อคา้คนกลางอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ ราคาข้าวจะถูกก าหนดจากพ่อค้าและโรงส ีโดยชาวนาไม่
สามารถต่อรองได้ นอกจากน้ียงัมปีญัหาการโกงราคา โกงตาชัง่ เกิดขึ้น และหากปีใดมขี้าวออกมามาก ชาวนาจะถูก    
กดราคาจนบางครัง้ต้องขาดทุนจากการขายข้าว เพราะในขณะที่ข้าวราคาตกต ่าลง แต่ราคาปุ๋ ยและสารเคมกีลบัไม่เคย
ต ่าลง ท าใหภ้าระหน้ีสนิของชาวนาเพิม่พนูขึน้  นบัตัง้แต่ปี 2526 ไดเ้กดิปรากฏการณ์ของชาวนาหลายรายทีต่้องขายที่ดนิ
เพื่อใชห้น้ีหรอืถูกยดึทีด่นิทีไ่ปจ าน าจ านองไวใ้นขณะทีข่า้วราคาตกต ่า อกีทัง้สภาพดนิกเ็สื่อมโทรมลงมากเพราะการใช้ปุ๋ ย
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และสารเคมอีย่างหนกัหน่วง ชาวนาจ านวนมากเกดิการเจบ็ป่วยและตายเพราะการใชส้ารเคม ีวกิฤตการณ์ของชาวบ้านใน
ชุมชนเกดิขึน้และรุนแรงมากขึน้อย่างต่อเน่ือง 

ดว้ยวถิชีวีติและวถิกีารผลติทีแ่ปรเปลีย่นไปตามกระแสความทนัสมยัที่โถมเข้าสู่ชุมชน ซึ่งชาวบ้านได้ผนัตนเอง
มาปลูกพชืเชงิเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท านา ท าสวน และท าไร่ โดยสร้างผลผลติเฉพาะที่ขายได้เท่านัน้  จงึท าให้ความ
หลากหลายของผลผลติลดน้อยลงและได้ส่งผลต่อพนัธุ์ข้าวและพนัธุ์พชืต่างๆ ที่เริม่สูญหายไป เพราะไม่มกีารเพาะปลูก
และเก็บพนัธุ์เอาไว้ใช้อีกต่อไป เน่ืองจากพนัธุ์พืช พนัธุ์ข้าวท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นพนัธุ์ที่ปลูกเพื่อบริโภคในท้องถิ่น     
เป็นหลกั และไม่สามารถน ามาปลูกเพื่อขายในตลาดในวงกว้างได้ ชาวบ้านจงึต้องหนัมาพึ่งพนัธุ์พืชจากกรมวิชาการ
การเกษตร พ่อคา้ และบรษิทัธุรกจิการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ การเพาะปลกูดว้ยสารเคมแีละการเร่งผลผลติ ส่งผลใหผ้ลผลติ
ทีไ่ดก้ลายเป็นสิง่ที่ไม่ปลอดภยัส าหรบัการบรโิภค ผลผลติบางอย่างที่ชาวบ้านปลูกเพื่อขาย ชาวบ้านเองกจ็ะไม่บรโิภค
เพราะรู้ว่าใช้สารเคมอีย่างหนักหน่วง การปลูกพชืเพื่อกนิเพื่อใช้ในครวัเรอืนลดความส าคญัลง บางบ้านก็ละทิ้งไปเลย 
เพราะเหน็ว่าน าไปขายไม่ไดร้าคา อกีทัง้ยงัไม่มพีืน้ที ่เวลาและแรงงานส าหรบัการปลกูพชืเหล่านัน้ เน่ืองจากลงทุนลงแรง
กบัการปลกูพชืเชงิเศรษฐกจิเป็นหลกั เครื่องใช้ไม้สอยที่เคยท าใช้เอง เช่น เครื่องจกัสานต่างๆ และการทอผ้า  ได้ลดลง
อย่างชดัเจน เพราะมสีนิค้าจากภายนอกเข้าไปขายในชุมชนด้วยราคาที่ถูกกว่า และชาวบ้านรู้สกึว่าไม่ต้องเสยีเวลาใน  
การสรา้งผลผลติอกีต่อไป การพึง่พาระบบตลาดเพื่อการบรโิภคมใีหเ้หน็มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ “รถพุ่มพวง” ซึ่งเป็น
รถกระบะหรอืรถมอเตอรไ์ซคท์ีข่นเอาอาหารส าเรจ็รปู ของใชใ้นบ้าน และพชืผกัจากภายนอกเขา้ไปขายในชุมชนทุกวนัใน
ราคาทีช่าวบ้านรูส้กึว่าไม่แพง บางบ้านแมจ้ะมทีีด่นิว่างเหลอือยู่กเ็ลกิปลกูผกัสวนครวัไวก้นิเองเช่นในอดตีเพราะซื้อหาได้
ง่ายกว่า และบางบ้านถึงกบัเลกิท าอาหารกนิเองหนัมาซื้ออาหารถุงกนิแทน ทัง้หมดที่เกดิขึ้นน้ีล้วนส่งผลต่อการท าลาย
ระบบอาหารทอ้งถิน่ใหอ่้อนแอลง เพราะชาวบ้านหนัไปพึง่พาระบบตลาดภายนอกตัง้แต่การจดัหาปจัจยัการผลติไปจนถึง
การบรโิภคอาหารและสนิคา้และขายผลผลติของตน  เมื่อระบบอาหารท้องถิ่นถูกท าให้อ่อนแอลง คนในชุมชนจงึไม่เหน็
ความส าคญัทีจ่ะเรยีนรู้  ส ัง่สม ถ่ายทอด ภูมปิญัญาเกี่ยวกบัระบบอาหารท้องถิ่นของตนอีกต่อไป แต่กลบัพึ่งพาความรู ้
และเทคโนโลยจีากภายนอกมาช่วยในการผลติของตนมากขึ้น ยิง่มผีลท าให้ความมัน่คงปลอดภยัทางด้านอาหาร ระบบ
ความสมัพนัธ ์ระบบนิเวศ และสุขภาวะของคนในชุมชนยิง่ถูกท าลายลง 

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือสร้างระบบอาหารท้องถ่ินในสงัคมสมยัใหม่ 
 การปรบัเปลีย่นวถิกีารเกษตรไปสู่การท าเพื่อขาย ไม่เพยีงแต่สรา้งรายไดเ้ป็นตวัเงนิและน าความสะดวกสบายมา
สู่คนในชุมชนเท่านัน้ ในอีกด้านหน่ึงได้น าหน้ีสนิและปญัหาต่างๆ เข้ามาสู่ชุมชน ที่ส าคญัคลงัอาหารที่ปลอดภยัทัง้ข้าว 
พชืผกั และเน้ือสตัวต่์างๆ ในชุมชนไดถู้กท าลายลงไปดว้ย เมื่อปญัหาก่อตวัสะสมมากขึน้จนชาวบ้านรูส้กึและตระหนกัรบัรู้
ได้ กระบวนการเรยีนรู้ที่จะแก้ไขปญัหาต่างๆ จงึเกดิขึ้น และน าไปสู่การฟ้ืนฟูและสร้างระบบอาหารท้องถิ่นของชุมชน
ขึน้มาใหม่ 

การเรียนรู้ปัญหาของชุมชน 
การใชส้ารเคมอีย่างเขม้ขน้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่ปุ๋ ยเคมหีลายรอบในการท านาแต่ละครัง้ หรอืการใช้ยาฉีดพ่น

เพื่อท าลายศตัรพูชื โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นการฉีดพ่นเหนือหรอืใต้ลม บางครัง้ยงัฉีดพ่นจนเน้ือตวัหรอืเสือ้ผา้ของผูฉี้ดเปียก
ชุ่มไปทัง้ตวั เหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจากการถูกท าใหเ้ชื่อว่า สารเคมจีะช่วยใหก้ารผลติไดผ้ลดอีนัจะน าไปสู่รายได้ที่เป็นกอบ
เป็นก า โดยไม่มีการเรยีนรู้ถึงวธิีการใช้ที่ถูกต้องและผลกระทบที่จะเกดิขึ้นต่อผู้ผลติ ผู้บรโิภค และระบบนิเวศ ที่สุดได้
น าไปสู่ปญัหาหน่ึงทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มาก่อนในชุมชน  จนชาวบ้านเริม่รูส้กึผดิสงัเกตเมื่อคนในหมู่บ้านเสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็
เป็นจ านวนมากเป็นเวลาหลายปีตดิๆ กนั กล่าวคอืจากจ านวนคนที่เสยีชวีติในหมู่บ้านปีหน่ึงประมาณ 30 คน ในจ านวน
นัน้มากกว่า 20 คนเสยีชวีติดว้ยโรคมะเรง็ กลุ่มชาวบ้าน 8-9 คนจงึน าปญัหาน้ีมาวเิคราะห ์หรอื “โส” กนั ชาวบ้านบางคน
พอมคีวามรูเ้รื่องพษิภยัของสารเคมมีาบ้างไม่ว่าจากการมโีอกาสได้ฟงัประสบการณ์ในการท าเกษตรแบบปลอดสารพษิ
ของปราชญ์ชาวบ้านอีสาน เช่น พ่อผาย พ่อสมัฤทธิ ์หลวงพ่อนาน หรอืมโีอกาสได้ฟงัเรื่องดงักล่าวจากวิทยุ และอ่าน
หนงัสอื จงึน าไปสู่ขอ้สรุปร่วมกนัว่า ปญัหาสุขภาพและโรคภยัไข้เจบ็น้ีน่าจะเป็นผลมาจากการใช้สารเคมใีนการปลูกข้าว
และพืชผักต่างๆ และสารเคมีได้สะสมในร่างกายของชาวบ้านผ่านการผลิต การบริโภค และจากการสัมผัสกับ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นพษิ 
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 การตระหนกัรูถ้งึปญัหาโรคภยัไข้เจบ็ของชุมชนผ่านการวเิคราะห์ของชาวบ้านน้ีได้เป็นจุดเริม่ต้นของการที่จะ
วเิคราะหแ์ละเรยีนรูป้ญัหาอื่นๆ ทีส่บืเน่ืองกนัไป เช่น ปญัหาการพึ่งพงิปจัจยัการผลติได้แก่ ปุ๋ ย สารเคม ีและโดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมล็ดพนัธุ์พืชจากภายนอก ปญัหาการไม่ได้รบัความเป็นธรรมในการขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง ปญัหา
หน้ีสนิจากการผลติ ปญัหาหน้ีสนิจากการบรโิภคสนิค้าที่หลัง่ไหลเข้ามาจากภายนอก ปญัหาการที่ลูกหลานชาวนาท านา
ไม่เป็น  เป็นต้น การเรยีนรูป้ญัหาต่างๆ เหล่าน้ีเป็นการเรยีนรูแ้บบค่อยเป็นค่อยไป  เมื่อเหน็ปญัหาหน่ึงไดน้ าไปสู่การเหน็
อกีปญัหาหน่ึงทีส่มัพนัธก์นั และเมื่อวเิคราะห์ปญัหาได้ มองปญัหาออก จงึท าให้ชาวบ้านเรยีนรู้ที่จะแก้ปญัหาของตนใน
หนทางต่างๆ ซึง่ในกระบวนการเรยีนรู้น้ี ชาวบ้านไม่ได้ปิดกัน้ตนเองจากความรู้และการมปีฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก แต่ได้
เปิดรบัความรู้ประสบการณ์จากภายนอกไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์จากปราชญ์ชาวบ้านจากพื้นที่อื่น จากองค์กรพฒันา
เอกชน และจากรฐั 

การเรียนรู้การท าเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรผสมผสาน 
ความวิตกและการตระหนักรู้ถึงต้นตอของปญัหาสุขภาพของคนในชุมชนอันเป็นผลมาจากการท า

การเกษตรดว้ยการใชส้ารเคม ีท าใหก้ลุ่มชาวบ้าน 8-9 คนทีเ่รยีนรูป้ญัหาไดเ้ริม่น าร่องปรบัเปลี่ยนวถิีการผลติของตนด้วย
การเลกิใช้สารเคมใีนการก าจดัศตัรูพชื แต่ยงัใช้ปุ๋ ยเคมอียู่ ด้วยเหน็ว่าปุ๋ ยเคมจีะมสีารตกค้างน้อยกว่ายาก าจดัศตัรูพืช    
จนเมื่อมนีกัพฒันาองคก์รเอกชนเขา้ไปท างานในพื้นที่ จงึได้มกีารหารอืร่วมกนัและเกดิการรวมตวักนัร่วมกบัชาวบ้านใน
พืน้ทีอ่ื่นในปี 2533 ตัง้เป็นกลุ่มเกษตรธรรมชาตสิุรนิทรข์ึน้ โดยมโีครงการเสรมิประสทิธภิาพเกษตรกรสุรนิทร์ (คสป.) ซึ่ง
มกีลุม่นกัพฒันาองคก์รเอกชนภาคอสีานเป็นผูป้ระสานงานและใหก้ารสนบัสนุนทัง้ดา้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละงบประมาณ 
มแีนวคดิหลกัทีจ่ะ ลด ละ เลกิ การใชส้ารเคมใีนการท าเกษตรกรรม 

การเรียนรู้และความพยายามในการหาทางออกจากเกษตรเคมีของกลุ่มชาวบ้านไม่ได้มีความรู้แบบ
ส าเรจ็รปู หากเป็นการลองผดิลองถูกเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม โดยเริม่จากการมองอดตีไปสู่ภูมปิญัญาของชุมชนซึ่งมี
ทีม่าจากการท าเกษตรแบบธรรมชาต ิและคดิกนัว่าหากยอ้นกลบัไปท าเกษตรธรรมชาตอิีกน่าจะเป็นไปได้ ประกอบกบัใน
ช่วงเวลานัน้แนวคดิเกษตรธรรมชาตขิองฟูกโูอกะซึง่เป็นชาวญีปุ่่นไดเ้ขา้มาสู่เมอืงไทย ชาวนาจงึกนัที่นาบางส่วนออกมา
เพื่อทดลองท าตามหลกัการของเกษตรธรรมชาติ คอื ปลูกข้าวโดยไม่ใช้ปุ๋ ย ไม่ใช้สารเคม ีไม่ไถ ไม่พรวน ไม่ดายหญ้า   
แต่เมื่อลองท าแลว้ไดห้ารอืกนัว่าไม่น่าจะส าเรจ็เพราะสภาพของดนิได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดตีมากอนัเป็นผลมาจากการ
ใชส้ารเคมอีย่างเขม้ขน้ในช่วงเวลาทีผ่่านมา อกีทัง้ดนิของสุรนิทรก์แ็ตกต่างจากดนิของญี่ปุ่น หากไม่ไถ-พรวนคงไม่ได้ผล
เพราะหญ้าจะหยัง่รากลกึกนิต้นข้าวหมด จงึหาวธิกีนัใหม่ โดยไปศกึษาดูงานจากชุมชนที่ประสบความส าเรจ็ในการท า
เกษตรอนิทรยีแ์ลว้เปลีย่นมาลองท าเกษตรอนิทรยี์ดูบ้าง คอื ไถ-พรวนดนิเพื่อก าจดัวชัพชื แต่ไม่ใช้เมลด็พนัธุ์ที่มกีารตดั
แต่งพนัธุกรรม ไม่ใชส้ารเคม ีไม่ใชปุ้๋ ยเคมแีละทุกอย่างทีเ่ป็นสารสงัเคราะห ์แต่จะใชปุ้๋ ยคอกปุ๋ ยหมกัที่ท าขึ้นเองและใช้ปุ๋ ย
พชืสด ปรากฏว่าได้ผลดีและช่วยปรบัสภาพดนิที่เคยเสื่อมโทรมให้ค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้นมา แต่การท าปุ๋ ยอินทรีย์ใช้เองใน
ช่วงแรกๆ มตี้นทุนสูง จงึมาช่วยกนัคดิว่าจะลดต้นทุนอย่างไร มกีารท าวจิยัในระดบัชาวบ้านร่วมกบันักวชิาการเกษตร 
เพื่อหาวตัถุดบิทีจ่ะท าปุ๋ ยอนิทรยีใ์นทอ้งถิน่ใหม้ตี้นทุนต ่าโดยไม่ต้องใช้วตัถุดบิจากนอกพื้นที่ เมื่อท าเกษตรอินทรยี์ไปได ้
2-3 ปี ผลผลติกด็ขีึ้นและยงัมตี้นทุนต ่ากว่าเกษตรเคมเีพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ ยซื้อยา ชาวนาที่เริม่เหน็ผลจงึหนัมาท าเกษตร
อนิทรยีก์นัในทีน่าทีม่อียู่ทัง้หมด  

ในระยะแรกเมื่อชาวนาปลกูขา้วอนิทรยีแ์ละมขีา้วปลอดภยัไวบ้รโิภคไดน้ัน้ ชาวนายงัต้องซื้ออาหารอื่น เช่น 
ผกั ผลไม้ ซึ่งปนเป้ือนสารเคมีจากตลาดและจากรถเร่ที่เข้ามาขายในหมู่บ้าน จึงท าให้เกิดความคิดที่จะท าเกษตร
ผสมผสานซึง่หมายถงึ การปลกูพชืหลากหลายชนิดภายใต้แนวคดิว่าปลกูทุกอย่างทีก่นิ กนิทุกอย่างทีป่ลูก และใช้วถิีแบบ
เกษตรอนิทรยีเ์ขา้มาช่วยในการเพาะปลกู และไดข้ยายต่อไปถึงการเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมูอินทรยี์ โดยไม่ใช้อาหาร
หรอืยาที่มสีารเคมเีป็นส่วนประกอบ อีกทัง้มูลสตัว์ที่ได้ยงัเป็นปุ๋ ยชัน้ดใีห้อีกด้วย การท าเกษตรอินทรยี์และเกษตรแบบ
ผสมผสาน ท าให้ชาวบ้านมอีาหารที่สดหลากหลายตามฤดูกาลและเป็นอาหารปลอดภยัไว้บรโิภค และลดการสมัผัสกบั
สารเคมีต่างๆ ที่จะน าไปสู่ปญัหาสุขภาพ แต่ก็ประสบกบัปญัหาว่าจะขายผลผลิตของตนที่มมีากเกนิบริโภคได้อย่างไร 
เพราะในสงัคมสมยัใหม่ผู้คนต่างก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรกัษาความ
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เจบ็ป่วยของคนในครอบครวั และการศึกษาของลูกหลาน หากผลผลติของชาวบ้านไม่สามารถท ารายได้ให้ด้วยแม้จะมี
อาหารปลอดภยัไวบ้รโิภค กย็ากทีเ่กษตรอนิทรยีจ์ะมคีวามยัง่ยนือยู่ได้ 

การเรียนรู้การสร้างตลาดข้าวอินทรียใ์นต่างประเทศ 
ในช่วงทีช่าวบ้านเริม่ท าเกษตรอนิทรยีน์ัน้ ข้าวอินทรยี์หรอืผกัอินทรยี์ยงัไม่เป็นที่รู้จกัหรอืเหน็ความส าคญั

กนันกัในประเทศไทย แต่ส าหรบัต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ในซกีโลกตะวนัตกแลว้ได้มกีารตื่นตวัและตระหนักถึงพษิ
ภยัจากสารเคมทีีต่ดิมากบัผลผลติทางการเกษตรกนัมาก กลุ่มเกษตรธรรมชาติสุรนิทร์จงึเหน็ช่องทางที่จะสร้างตลาดข้าว
อนิทรยีใ์หก้บัชาวบ้าน ในปี 2535 จงึไดม้กีารจดัตัง้กองทุนขา้วสุรนิทรข์ึน้เพื่อจดัการดา้นการตลาดให้กบัผลผลติอินทรยี์ที่
ชาวนาในกลุ่มผลติได ้เริม่จากการท าโรงสขี้าวอินทรยี์ ด้วยเงนิทุนที่ชาวบ้านลงหุ้นกนัและเงนิสนับสนุนจากโครงการน า
ร่องเพื่อพฒันาเกษตรกรรายย่อยภูมินิเวศสุรนิทร์ และจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เกษตรกองทุนข้าวสุรินทร์ ในปี 2546 
เน่ืองจากงานได้ขยายตัวออกไปมาก การท างานของสหกรณ์ตัง้อยู่บนแนวคิดของการพฒันาระบบตลาดที่เป็นธรรม    
(fair trade) เพื่อส่งเสรมิการท าเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนืของสมาชกิและน าไปสู่การพึ่งตนเองและการมสีุขภาพที่ดขีองสมาชกิ 
รวมถงึการมสีิง่แวดลอ้มทีด่ ีมกีารประกนัราคาข้าวให้กบัสมาชกิ มกีารจดัสรรเงนิรายได้สนับสนุนการท างานขององค์กร
ชาวบ้าน และปนัส่วนคืนให้กบัสมาชิก ในปี 2539 สหกรณ์ได้สมคัรขอรบัรองมาตรฐานเกษตรอินทรยี์กบัส านักงาน
มาตรฐานเกษตรอินทรยี์ประเทศไทย (มกท. หรือ ACT) และได้รบัการรบัรองระบบจากโครงการรบัรองระบบประกนั
คุณภาพของสหพนัธเ์กษตรอนิทรยี์นานาชาติ (IFOAM Accreditation Programme) ต่อมาในปี 2544 ได้สมคัรขอรบัรอง
การใช้ตราแฟร์เทรดจาก FLO (Fairtrade Labelling Organization) ในนามสมาชิกสหกรณ์ กรีนเนท ท าให้ข้าวของ
สหกรณ์ไดร้บัความเชื่อถอืในตลาดเกษตรอนิทรยี ์และมตีลาดต่างประเทศรองรบัผลผลติ สมาชกิของสหกรณ์จงึขายข้าว
ไดร้าคาดกีว่าขา้วจากโรงสทีัว่ไป  

การเรยีนรู้ที่จะสร้างตลาดข้าวอินทรยี์ในต่างประเทศน้ีนับเป็นเรื่องใหม่มากส าหรบัชาวบ้าน เพราะเมื่อ
ชาวบ้านไดร้บัการกระตุ้นและส่งเสรมิจากรฐัให้เปลี่ยนวถิีการผลติจากการท าเพื่อกนิเพื่ออยู่ไปสู่การขายนัน้ ความรู้ที่รฐั
น ามาให้แก่คนในชุมชนเป็นเพียงความรู้ในการผลติพชืเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้สร้างกระบวนการเรยีนรู้ที่จะท าให้ชาวบ้าน
สามารถสรา้งตลาดขายผลผลติของตนเองได ้ชาวบ้านจงึต้องพึง่พาพ่อค้าคนกลางในการขายผลผลติมาโดยตลอดมใิยว่า
จะถูกกดราคา ถูกคดโกง หรอืไม่ไดร้บัความเป็นธรรมอย่างไรกต็าม เมื่อชาวบ้านหนัมาปลูกข้าวอินทรยี์และต้องลุกขึ้นมา
สรา้งตลาดเอง สิง่ทีช่าวบ้านมจีงึเป็นเพยีงประสบการณ์ในการถูกเอารดัเอาเปรยีบและความมุ่งมัน่ที่จะสร้างตลาดที่เป็น
ธรรมส าหรบัผูผ้ลติ ขณะเดยีวกนักเ็ป็นตลาดทีน่ าอาหารปลอดภยัไปสู่ผูบ้รโิภค ดงันัน้ชาวบ้านจงึได้เรยีนรู้ข้อมูลเกี่ยวกบั
ตลาดขา้วอนิทรยี ์รวมถงึหนทางทีจ่ะไดก้ารรบัรองมาตรฐานต่างๆ เพื่อเบิกทางไปสู่ตลาดต่างประเทศจากองค์กรพฒันา
เอกชนทีเ่ขา้ไปท างานกบัคนในชุมชน ซึง่กท็ าใหช้าวบ้านได้เรยีนรู้เช่นกนัว่าการท าการค้าในสงัคมสมยัใหม่จ าเป็นต้องมี 
หูตากว้างไกล ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการผลติและผลผลติของตนทัง้จาก
ภายในและภายนอกประเทศ และต้องรูเ้ท่าทนักบัสิง่ทีเ่กดิขึน้จงึจะอยู่รอดและสรา้งอ านาจต่อรองเพื่อความเป็นธรรมได้ 

การเรียนรู้เพือ่สร้างตลาดสีเขียวในท้องถิน่ 
การท าเกษตรผสมผสานด้วยการปลูกพืชหลากหลายชนิดในบรเิวณบ้าน และในไร่นายามไม่ใช่ฤดูท านา 

รวมถึงการเลี้ยงสตัว์ด้วยวถิีเกษตรอินทรยี์นัน้ ในระยะแรกชาวบ้านได้ท าการผลิตเพื่อให้เป็นอาหารปลอดภยัส าหรบั
บรโิภคในครวัเรอืน แต่เมื่อมผีลผลติเกนิความต้องการในการบรโิภค รวมถึงการที่ชาวบ้านยงัคงมคีวามจ าเป็นต้องใช้เงนิ
ในชีวติประจ าวนั อันเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสนิค้าที่ไม่สามารถผลิตเองได้ ค่าใช้จ่ายทางสงัคมต่างๆ เช่น งานบุญ     
งานศพ และค่าใชจ่้ายในการรกัษาความเจบ็ป่วยและการศกึษาของสมาชกิในครอบครวั แต่รายไดห้ลกัของชาวบ้านมาจาก
การขายขา้วเพยีงปีละครัง้ ท าให้ชาวบ้านประสบปญัหาเงนิหมุนเวยีนและเงนิออมส าหรบัใช้ในยามจ าเป็นเร่งด่วน จงึม ี 
การตัง้วงหารอืกนัในกลุ่มชาวบ้านและเครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชนจนได้ความคดิว่าจะต้องมตีลาดขายผลผลติอินทรยี์
ออกไปสู่ผูบ้รโิภค ระยะแรกไดล้องท าตลาดภายในชุมชน ปรากฏว่าขายผลผลติไม่ได ้เพราะคนในชุมชนต่างกป็ลูกพชืผกั
เหมอืนๆ กนัจงึไม่มผีูซ้ือ้ เมื่อน าปญัหามาคดิใหม่ จงึได้ค าตอบว่า ต้องขนอาหารจากชุมชนเข้าไปขายในเมอืงซึ่งได้เป็น
จุดเริม่ต้นของการมตีลาดนดัสเีขยีว ในระยะแรกแมต้ลาดสเีขยีวในเมอืงจะเกดิขึ้นแต่กย็งัไม่ได้ท าให้ชาวบ้านขายผลผลติ
ได ้เพราะผูบ้รโิภคยงัไม่รู้จกัและไม่เหน็ความส าคญัของการบรโิภคผลผลติอินทรยี์ เครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชนจงึได้
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สนับสนุนให้ขยายตลาดนัดสีเขียวจากการเป็นพื้นที่ในการซื้อขายผลผลิตอินทรีย์ ไปสู่การเป็นพื้นที่ของ การเรียนรู้
เกี่ยวกบัอาหารปลอดภยัด้วย เช่น มีการจดัเวทเีสวนาเรื่องพืชตดัแต่งพนัธุกรรม (GMO) เรื่องผลกระทบจากการใช้
สารเคมใีนการผลติ เป็นต้น 

เมื่อผูบ้รโิภคมคีวามรูแ้ละเหน็ความส าคญัของการบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั จงึท าให้ตลาดสเีขยีวกลายเป็น
ตลาดทีค่นในเมอืงใหค้วามนิยมมาจบัจ่ายซือ้หาผลผลติและอาหารในทุกวนัเสาร์ โดยสิง่ที่ชาวบ้านน ามาขาย ได้แก่ ข้าว
ทัง้ข้าวพนัธุ์พื้นเมอืงและพนัธุ์ที่ได้รบัการพฒันาขึ้นใหม่ พชืผกัต่างๆ ที่ชาวบ้านปลูก และเน้ือสตัว์ที่ช าแหละจากสตัว์ที่
ชาวบ้านเลี้ยงไว้เอง รวมถึงอาหารที่เกบ็หาได้ตามฤดูกาลในแหล่งธรรมชาติของชุมชน เช่น สายบวั ฝกับวั ผกัต าลึง      
ผกัติ้ว ลกูตาล มะตูม เหด็ หน่อไม ้ไข่มดแดง แมลงต่างๆ ฯลฯ นอกจากนัน้ยงัมกีารท าอาหารส าเรจ็ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่น
และใชว้ตัถุดบิปลอดสารพษิจากในชุมชนมาขาย และมกีารขายสมุนไพรทีห่าไดจ้ากชุมชนอกีดว้ย 

ตลาดนดัสเีขยีวเริม่ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมราวปี 2546 โดยใช้พื้นที่ในสวนสาธารณะเทศบาลเมอืงที่
เรยีกว่าสวนรกัษ์หรือสวนไผทสราญเป็นพื้นที่ตลาด เพื่อให้ชาวบ้านที่เป็นสมาชกิกลุ่มเกษตรอินทรยี์ได้เกบ็ผลผลติมา 
ขายเองทุกๆ สปัดาหโ์ดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เมื่อตลาดเกดิขึ้นแล้วชาวบ้านยงัคงต้องเรยีนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันา
ระบบการขายของตน เช่น ต้องเรยีนรูก้ารจดัการหมุนเวยีนกนัระหว่างชาวบ้านในการน าพชืผกัชนิดเดยีวกนัมาขายเพื่อ
ไม่ให้ผกัล้นตลาด เช่นเดยีวกบัเรยีนรู้การจดัการในการเลี้ยงและช าแหละหมูเพื่อไม่ให้มเีน้ือหมูเกนิความต้องการของ
ผูบ้รโิภค  เรยีนรูก้ารฝากกนัน าผลผลติมาขายเมื่อผลผลติมน้ีอยเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง เรยีนรู้ที่จะจดักจิกรรมน า
ผูบ้รโิภคไปเยี่ยมชมไร่นาเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรยี์และสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้บรโิภคว่าอาหารมคีวาม
ปลอดภยั เป็นต้น 

ตลาดสเีขยีวทีก่ลุ่มชาวบ้านและเครอืข่ายองคก์รพฒันาเอกชนไดร้่วมกนัสรา้งขึน้ไดใ้หป้ระโยชน์ทัง้กบัผูผ้ลติ
และผู้บริโภคหลายประการ กล่าวคอื ส าหรบัชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ผลติและผู้ขายสามารถสร้างรายได้หมุนเวยีนเพื่อใช้ใน
ครอบครวัทุกๆ สปัดาห ์แทนทีจ่ะต้องรอรายไดจ้ากการขายขา้วเพยีงปีละครัง้ และยงัท าให้เดก็ๆ ในครอบครวัได้เข้ามามี
ส่วนร่วมกบัพ่อแม่ในการน าผลผลิตมาขาย ได้เรียนรู้ถึงการท ามาหากินและคุณค่าของความเป็นเกษตรกรมากขึ้น        
บางครอบครวัแมแ้ต่ลกูทีไ่ปเรยีนระดบัปรญิญาตรกีก็ลบัมาช่วยขายสนิค้าในช่วงวนัเสาร์อย่างสนุกสนาน ชาวบ้านเรยีนรู้
การเป็นพ่อคา้แม่คา้ รูจ้กัการสงัเกตว่าลกูคา้ต้องการอะไร ชอบอะไร  รูจ้กัการต่อรองราคา การอธบิายคุณภาพของสนิค้า 
เรียนรู้การจดัการการผลติให้เหมาะสมกบัความต้องการของตลาด และช่วยเหลือกนัทัง้ในการผลิตและการขาย และ
ส าหรบัผู้บริโภคแล้วตลาดนัดสเีขียวกลายเป็นตลาดทางเลอืก ที่ท าให้ได้เข้าถึงผลผลิตที่มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษ    
ในราคาที่เป็นธรรมคอืเป็นราคาที่เหมาะสมกบัสนิค้า และมทีางเลอืกในการบรโิภคมากขึ้น ตลาดนัดสเีขยีวยงัเป็นพื้นที่
ทางสงัคมที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคให้พบกนั แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั  รวมถึงเป็นพื้นที่ในการ
ขบัเคลื่อนขบวนการเกษตรกรรมยัง่ยนื และกลายเป็นพืน้ทีข่องความร่วมมอืกนัทัง้ของชาวนา ผูบ้รโิภค หน่วยงานของรฐั 
และนักพัฒนาองค์กรเอกชน เพราะในอีกด้านหน่ึง การเกิดขึ้นของตลาดสีเขียวสุรินทร์ได้มีส่วนท าให้ชาวบ้านและ
เครอืข่ายสามารถผลกัดนัใหเ้กษตรอนิทรยีเ์ขา้ไปอยู่ในแผนจงัหวดัและเป็นนโยบายของจงัหวดัสุรนิทร ์ ซึง่ส่งผลใหอ้งคก์ร
ทอ้งถิน่เช่นเทศบาลต้องจดัพืน้ทีใ่นการขายสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หก้บัผูบ้รโิภคในเมอืง และอบต. กห็นัมาสนใจและจดัสรร
งบประมาณให้เพื่อส่งเสรมิเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการสนับสนุนให้มพีื้นที่ตลาดสีเขยีวมากขึ้น  เพราะลูกค้าของตลาดสี
เขยีวส่วนใหญ่เป็นคนชัน้กลางในเมอืง รวมถงึขา้ราชการ ซึง่ใหก้ารสนบัสนุนการด ารงอยู่ของตลาดสเีขยีว 

การเรียนรู้การอนุรกัษ์พนัธกุรรมของท้องถิน่ 
การท างานของชาวบ้านในชุมชนไม่ได้เป็นการท างานอย่างโดดเดี่ยว หากได้สร้างและเชื่อมโยงเครอืข่าย

การท างานร่วมกนัระหว่างชาวบ้านจากหลากหลายชุมชนทีม่คีวามสนใจร่วมกนั โดยมอีงค์กรพฒันาเอกชนและบางครัง้ก็
รฐัเป็นผูห้นุนเสรมิ โดยกระบวนการทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นไปอย่างชา้ๆ แต่มัน่คง ในระยะเวลาสบิกว่าปีของการท างานร่วมกนั
สามารถสรา้งครอบครวัเกษตรอนิทรยีไ์ดป้ระมาณ 200 กว่าครวัเรอืน กระจายตวัอยู่ทัว่สุรนิทร์ และสมาชกิกลุ่มสามารถ
น าแนวทางการท างานไปขยายแนวคดิในพื้นที่ของตนเองได้ มกีารแตกเป็นกลุ่มเกษตรต่างๆ หลายกลุ่ม จนมกีารจดัตัง้
เครอืข่ายเกษตรทางเลอืกสุรนิทร์ขึ้น เพื่อเป็นการรวมตวัของกลุ่มชาวบ้านต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรธรรมชาติท่าตูม กลุ่ม
เกษตรธรรมชาตสิุรนิทร ์กลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและอาชพีทางเลอืกทพัไท-ถนน กลุ่มสขีา้วกลอ้งอ าเภอล าดวน กลุ่มฟ้ืนฟู
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การเกษตรศขีรภูม ิและกลุ่มป่าชุมชนหนองเยาะ อ าเภอสงัขละ เพื่อให้การท างานได้เชื่อมโยงกนั และเป็นการขยายมติิ
ของเกษตรกรรมทีย่ ัง่ยนืออกไปใหก้วา้งขึน้ นอกจากน้ียงัมกีารเชื่อมโยงเครอืข่ายกบักลุ่มเกษตรอินทรยี์ในภูมภิาคต่างๆ 
ของประเทศไทยดว้ย 

การเรยีนรู้ที่ส าคญัประการหน่ึงของเครือข่ายชาวบ้าน คอื การเรยีนรู้ที่จะฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์สายพนัธุ์ข้าว
ทอ้งถิน่ทีม่มีาแต่เดมิ รวมถงึพนัธุพ์ชืทอ้งถิน่อื่นๆ ดว้ยตระหนกัถงึภาวะคุกคามจากระบบการคา้เสร ี(FTA) การเขา้มาของ
พชืตดัต่อพนัธุกรรม และการยดึครองสทิธทิางปญัญาจากบรรษทัขา้มชาต ิ โดยชาวบ้านมคีวามคดิว่า ชาวนาจะเป็นอิสระ
ในการปลูกข้าว กนิข้าว และมีความมัน่คงทางอาหารได้จะต้องเป็นเจ้าของพนัธุ์พืช โดยเฉพาะอย่า งยิง่พนัธุ์ข้าวของ
ตนเอง และเป็นพนัธุข์า้วทีม่คีวามเหมาะสมกบัทอ้งถิน่ ซึง่กน่็าจะเป็นพนัธุ์ข้าวที่มมีาในท้องถิ่นแต่อดตี เพราะในอดตีแต่
ละครวัเรอืนเมื่อปลกูขา้ว จะปลกูอย่างน้อย 4-5 สายพนัธุไ์ปพรอ้มๆ กนั  เช่น ขา้วเบา ข้าวกลาง ข้าวหนัก ข้าวไร่ ซึ่งแต่
ละสายพนัธุจ์ะมคีวามเหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป ไม่ว่าจะเป็นทีด่อน ที่กลาง ที่ลุ่ม หรอืบนเชงิเขา การปลูก
ขา้วหลากหลายสายพนัธุจ์งึเป็นหลกัประกนัความเสี่ยงให้กบัชาวนา เพราะเมื่อข้าวในพื้นที่ใดเกดิความเสยีหายไม่ว่าจะ
เป็นเพราะน ้ามากไปหรอืน้อยไป กย็งัเหลอืขา้วในพื้นทีอ่ื่นไวบ้รโิภคได ้และขา้วแต่ละสายพนัธุใ์นแต่ละพืน้ทีก่จ็ะโตและสุก
ไม่พรอ้มกนั จงึท าใหส้ามารถแยกเกบ็เกีย่วเมลด็พนัธุไ์วไ้ดโ้ดยไม่ปะปนกนัและไม่กลายพนัธุ์  แนวคดิในการอนุรกัษ์และ
พฒันาพนัธุกรรมพืน้บ้านไดเ้กดิขึน้ราวปี 2542 โดยการรเิริม่ของเครอืข่ายเกษตรกรรมทางเลอืกสุรนิทร์ ร่วมกบัแกนน า
เกษตรกรหลายพื้นที่ในจงัหวดัสุรนิทร์ มกีารส ารวจข้อมูลพนัธุกรรมข้าวพื้นบ้านและรวบรวมจดัเกบ็จากพื้นที่ต่างๆ ใน
จงัหวดัสุรนิทร ์มกีารปลกูทดลองเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบชนิดของพนัธุ์ข้าว และสร้างกระบวนการคดัเลอืกพนัธุ์แท้ มกีาร
จดัเวทแีลกเปลี่ยนพนัธุ์ข้าว แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกข้าวรวมถึงพชือื่นๆ เพื่อให้ความหลากหลายของพนัธุ์พืช
ทอ้งถิน่ไดส้บืทอดต่อไป และมกีารจดัเวทหีมุนเวยีนไปยงัชุมชนต่างๆ ในสุรนิทร ์รวมถงึมกีารเชื่อมโยงกนัในระดบัภูมภิาค
เพื่อเกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั 

การเรยีนรูเ้พื่ออนุรกัษ์พนัธุกรรมของทอ้งถิน่น้ีแมจุ้ดเริม่ต้นจะเกดิจากกระแสความตื่นตวัในระดบัโลกที่วติก
กงัวลต่อการผูกขาดเมลด็พนัธุ์พชืและการตดัต่อพนัธุกรรมของบรรษทัข้ามชาติ  แต่เมื่อลงมาสู่ระดบัปฏิบตัิในท้องถิ่น 
กลุ่มชาวบ้านไดเ้สาะหาเมลด็พนัธุข์า้วทีพ่อจะหลงเหลอือยู่บ้างและได้เรยีนรู้การคดักรองเมลด็พนัธุ์ รวมถึงการย้อนสาย
พนัธุเ์พื่อใหไ้ดเ้มลด็พนัธุท์ีเ่ป็นสายพนัธุแ์ท ้ ทัง้จากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ จากศนูยว์จิยัข้าวหลายแห่งและจากเครอืข่ายเกษตรกรรม
ทางเลอืก โดยการอนุรกัษ์พนัธุข์า้วน้ี ชาวบ้านไม่ไดเ้กบ็พนัธุข์า้วแช่แขง็ไวเ้ฉยๆ ซึ่งหากท าเช่นนัน้กพ็อจะท าให้เกบ็พนัธุ์
ไวไ้ดเ้ป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี แต่จะใชว้ธิอีนุรกัษ์ดว้ยการคดัเลอืกเมลด็พนัธุ์ที่สมบูรณ์และมลีกัษณะตรงกบัพนัธุ์แท้ที่
ศูนย์วิจยัข้าวมฐีานข้อมูลอยู่ไปปลูกทลีะเมลด็เพื่อขยายพนัธุ์ต่อซึ่งจะช่วยพฒันาสายพนัธุ์ไปด้วยในตวั ท าเช่ นน้ีอย่าง
ต่อเน่ืองกจ็ะท าใหไ้ดเ้มลด็พนัธุ์ในปรมิาณที่เพิม่ขึ้น กระบวน การเรยีนรู้ในการอนุรกัษ์พนัธุ์ข้าว จงึอาศยัทัง้ความรู้ที่สบื
ทอดมาจากภูมปิญัญาพืน้บ้านและความรูว้ทิยาศาสตรผ์สมผสานกนั ท าใหส้ามารถอนุรกัษ์พนัธุข์า้วพืน้เมอืงไว้ได้แล้วกว่า  
50 สายพนัธุ ์และยงัอนุรกัษ์พนัธุผ์กัพืน้เมอืงไดอ้กีหลายชนิด เช่น บวบ พรกิ มะเขอื มะละกอ ดว้ยความมุ่งหวงัที่จะสร้าง
ความมัน่คงและความเป็นอสิระทางดา้นอาหารของชุมชนทอ้งถิน่ 

การเรียนรู้ที่จะหาทางออกจากปญัหาของชุมชนเพื่อให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ตัง้แต่เรียนรู้การท าเกษตร
อนิทรยีร์วมถงึเกษตรผสมผสาน เพื่อให้มอีาหารปลอดภยัไว้บรโิภคเอง และมปีรมิาณมากพอที่จะน าออกขายและสร้าง
ตลาดไดเ้องโดยไม่ผ่านพ่อคา้คนกลาง รวมถงึการเรยีนรูท้ีจ่ะอนุรกัษ์พนัธุข์า้วและพนัธุพ์ชืท้องถิ่น ได้ท าให้ชุมชนสามารถ
สร้างระบบอาหารท้องถิ่นขึ้นอย่างครบวงจร หากแต่กระบวนการต่อจากน้ีคอืการผลกัดนัให้มกีารจดสทิธบิตัรพนัธุ์พืช 
โดยเฉพาะอย่างยิง่พนัธุข์า้วพืน้เมอืงใหเ้ป็นสมบตัขิองลกูหลาน ซึ่งไม่ได้หมายถึงลูกหลานของคนในชุมชนเท่านัน้ แต่ยงั
หมายถึงลูกหลานของคนไทยทัง้ปวงด้วย  โดยไม่ถูกแย่งชิงจากบริษัทธุรกิจเสยีก่อนนัน้ ยงัเป็นกระบวนการที่กลุ่ม
ชาวบ้านจะต้องเรยีนรู้และผลกัดนัต่อไปให้ประสบความส าเรจ็ ซึ่งหากส าเรจ็กจ็ะท าให้ระบบอาหารท้องถิ่นของชุมชนมี
ความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ 
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การกระจายและถ่ายทอดความรู้สู่เครือข่ายและลกูหลานในชุมชน 
ความรูแ้ละประสบการณ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านท่าตูมได้เรยีนรู้ ส ัง่สมจนท าให้สามารถพลกิฟ้ืนและสร้างระบบ

อาหารทอ้งถิน่ทีป่ลอดภยัขึน้มาไดน้ัน้ ไดร้บัการกระจายและถ่ายทอดไปสู่เครอืข่ายต่างๆของชุมชน และที่ส าคญัยงัได้รบั
การสบืทอดต่อไปถงึลูกหลานในชุมชนในหลายๆ ช่องทาง เน่ืองจากชุมชนมเีครอืข่ายอยู่หลายลกัษณะและหลายระดบั 
ช่องทางการกระจายและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จงึมีความแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสม เช่นในกลุ่ม
ชาวบ้านในชุมชนรวมถึงเครือข่ายผู้ท าเกษตรอินทรยี์ด้วยกนัในชุมชนใกล้เคยีง ได้มีการจดัประชุมกลุ่มเพื่อถ่ายทอด
แลกเปลีย่นความรูก้นั  รวมถงึมกีารแวะเวยีนพดูคุยสอบถามกนัอย่างไม่เป็นทางการทัง้ระหว่างชาวบ้านกบัชาวบ้าน หรอื
ระหว่างชาวบ้านกบักลุ่มนกัพฒันาในลกัษณะของการเรยีนรูร้่วมกนัเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ โดยความรู้และประสบการณ์ที่
พูดคุยกนัมีตัง้แต่การท าปุ๋ ยหมกั การจดัเกบ็เมล็ดพนัธุ์ ไปจนถึงการรู้เท่าทนับริษัทธุรกิจการเกษตรต่างๆ ส่วนการ
ถ่ายทอดความรูแ้ก่เครอืข่ายทีม่กีารจดัตัง้ค่อนขา้งเป็นทางการทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และระดบัภูมภิาค จะอยู่ในลกัษณะของ
การจดัประชุมสมัมนาเพื่อวเิคราะหป์ญัหาต่างๆ และน าไปสู่การก าหนดนโยบายและการเคลื่อนไหวต่างๆ ร่วมกนั มกีาร
จดัเวทแีลกเปลี่ยนประสบการณ์ และบางครัง้มกีารแลกเปลี่ยนเมล็ดพนัธุ์พชืกนัด้วย มกีารศกึษาดูงานจากกนัและกนั 
นอกจากน้ียังมีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ีการกระจายและถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของชาวบ้านจากชุมชนท่าตูมไม่ได้เป็นไปในทศิทางเดียวเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้อื่นเท่านัน้ หากแต่กลุ่ ม
ชาวบ้านเองก็ได้รบัประโยชน์จากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัน้ีด้วยซึ่งได้ช่วยพฒันาระบบอาหารท้องถิ่นของตนทัง้       
การผลติ การบรโิภค และการขายผลผลติใหด้ยีิง่ขึน้ 

ส่วนเครอืข่ายอกีลกัษณะหน่ึงคอื เครอืข่ายที่เป็นผู้บรโิภคโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้บรโิภคในตลาดนัดสเีขยีว
นัน้ กลุ่มผู้น าชาวบ้านร่วมกับนักพฒันาองค์กรเอกชนได้ร่วมกนัเผยแพร่ความรู้โดยการจัดเวทีเสวนาเป็นระยะๆ           
ในประเดน็ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัเกษตรอินทรยี์และอาหารปลอดภยั มกีารน าผู้บรโิภคไปเยี่ยมชมไร่นาและแปลงผกัใน
ชุมชน และยงัไดม้โีครงการ ชื่อ “โครงการขยะยิ้ม” เพื่อให้ความรู้ในการคดัแยกขยะแก่ผู้บรโิภค โดยขยะที่ย่อยสลายได ้
เช่น  เศษอาหาร ผกั ผลไม ้ทางกลุ่มไดน้ าไปท าปุ๋ ยหมกัใหช้าวนาน าไปใช้ในไร่นา ส่วนขยะที่สามารถน ามาหมุนเวยีนใช้
ใหม่ได ้ผูบ้รโิภคยงัสามารถน าไปขายได ้ซึง่ช่วยลดปรมิาณขยะในเมอืงลงไดม้าก นอกจากนัน้ยงัมกีารแลกเปลี่ยนความรู ้
ประสบการณ์กนัเองระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ เช่น ผู้ขายจะให้ความรู้เกี่ยวกบัเกษตรอินทรยี์ อาหารปลอดภยั  วธิกีารปรุง
อาหารแบบพื้นบ้านต่างๆ ฯลฯ ในทางกลบักนับางครัง้ผู้ซื้อก็เป็นฝ่ายถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ของตนด้วย เช่น 
ประสบการณ์ในการปรุงอาหารทีแ่ตกต่างไปจากอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อใน
ตลาดนดัสเีขยีว ไดน้ าไปสู่การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั บางครัง้ผูซ้ือ้ไดช้่วยผูข้ายป้ิงกล้วย ย่างไก่ ทอดขนมในตลาด 
หรือน าขนม เสื้อผ้า มาฝากลูกหลานของชาวบ้านที่มาช่วยพ่อแม่ขายของ ซึ่งก็มกัได้รบัผกั ผลไม้จากชาวบ้านเป็น      
การตอบแทนกลบัไป 

ในส่วนของการสืบทอดความรู้แก่ลูกหลานในชุมชนนัน้ จะเป็นการสืบทอดความรู้เกี่ยวกบัการท านา
อินทรีย์และการท าเกษตรผสมผสานที่รวมถึงการปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา และการเก็บพันธุ์ข้าว พนัธุ์ผกัด้วย          
โดยชาวบ้านซึ่งเป็นแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ได้ขอเข้าไปสอนในชัว่โมงเกษตรในโรงเรยีนประถมศึกษาของชุมชน
สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง นักเรียนที่สนใจสามารถสมคัรเข้ามาเรยีนได้ ซึ่งปรากฏว่ามีเดก็นักเรยีนสนใจเรียนกนัมากแม้
ระยะแรกๆ ผูป้กครองจะไม่เขา้ใจและไม่อยากใหล้กูเรยีนเพราะคดิว่าไปโรงเรยีนต้องเรยีนหนงัสอืมากกว่า แต่เมื่อเข้าใจก็
ใหก้ารสนบัสนุน การสอนมตีัง้แต่แบ่งกลุ่มใหพ้ดูคุยกนั ใหท้ ารายงาน ใหล้งมอืปฏิบตัิ เช่น ด านา พาไปดูเมื่อข้าวแตกกอ 
ตัง้ทอ้ง พาไปเกบ็เกีย่วเมื่อขา้วออกรวง การคดัเลอืกและเพาะเมลด็พนัธุ ์และเมื่อเด็กๆ ไดเ้รยีนรู ้ไดล้องท าในแปลงสาธติ
ในโรงเรยีนแลว้ ผูป้กครองทีเ่ขา้ใจกจ็ะพาไปท างานจรงิเมื่อมโีอกาส หากครอบครวัใดทีพ่่อแม่สนใจท าเกษตรอนิทรยี ์กลุ่ม
เกษตรอนิทรยีใ์นชุมชนกจ็ะใหก้ารฝึกอบรมแก่พ่อแม่ แลว้ตามไปถ่ายทอดความรูใ้หก้บัลกูในโรงเรยีนด้วย เพื่อครอบครวั
จะไดพ้ดูคุยและลงมอืปฏบิตัดิว้ยกนัได ้ 

กลุ่มเกษตรอินทรยี์ได้ริเริ่มสบืทอดความรู้การท าเกษตรอินทรยี์และเกษตรผสมผสานในโรงเรียนมาได้
หลายปีแลว้ แมจ้ะรูว้่าเมื่อเดก็ๆ เตบิโตขึน้โอกาสทีจ่ะอยู่ท าการเกษตรและเป็นชาวนาอยู่ในชุมชนจะมน้ีอยมากเพราะส่วน
ใหญ่กค็าดหวงัทีจ่ะมงีานท านอกภาคเกษตร แต่กลุ่มชาวบ้านกย็งัหวงัว่าอาจจะมเีดก็บางคนที่หนัมาสนใจเป็นชาวนาบ้าง
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ในอนาคต เพราะอาหารคอื “ของจรงิ” ในความจ าเป็นของมนุษยซ์ึง่จรงิยิง่กว่าเงนิทอง เพราะหากมเีงนิทองแต่ไม่มอีาหาร
ใหซ้ือ้ เงนิทองนัน้กห็มดความหมาย และกลุ่มชาวบ้านยงัเชื่อว่า การสบืทอดความรู้และประสบการณ์การเป็นชาวนาน้ีจะ
ช่วยใหค้นรุ่นใหม่ส านึกในความเป็นชาวนาและไม่ลมืรากเหงา้ของตนเอง และยงัเป็นช่องทางทีจ่ะขยายแนวคดิของการท า
เกษตรทีต่ระหนกัในความปลอดภยัทัง้แก่ผูผ้ลติและผูบ้รโิภคไปดว้ยในขณะเดยีวกนั   
 
การสรปุ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะการวิจยั 

กระบวนการเรยีนรู้ของชุมชน ซึ่งรวมถึงการเรยีนรู้ปญัหาที่เกดิขึ้นกบัชุมชน การเรยีนรู้ที่จะท าเกษตรอินทรยี์
และเกษตรผสมผสาน การสรา้งตลาดผลผลติทัง้ในต่างประเทศและในท้องถิ่น และการเรยีนรู้ที่จะฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์พนัธุ์
ขา้ว พนัธุ์พชืของท้องถิ่น ได้มสี่วนอย่างส าคญัต่อการที่ชุมชนได้พลกิฟ้ืนและสร้างระบบอาหารท้องถิ่นขึ้นมาอย่างครบ
วงจร และสามารถกระจายและถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ของตนไปสู่คนรุ่นใหม่ในชุมชน รวมถึงเครอืข่ายของชุมชน
เพื่อขยายแนวคดิระบบอาหารทอ้งถิน่ไปสู่การปฏบิตัใิหก้วา้งขวางออกไป ระบบอาหารท้องถิ่นที่ชุมชนเป็นผู้ผลติด้วยวถิี
เกษตรอนิทรยีท์ีเ่ป็นมติรกบัธรรมชาติด้วยการพึ่งตนเองในเรื่องปจัจยัการผลติต่างๆ ได้ท าให้คนในชุมชนลดรายจ่ายใน
การผลติ มอีาหารทีป่ลอดภยัและอาหารตามฤดกูาลทีห่ลากหลายไวบ้รโิภคเอง ทัง้ยงัมมีากพอทีจ่ะขายเพื่อสร้างรายได้ไว้
ใช้จ่ายในสิง่จ าเป็นอื่นๆ และเป็นการขายที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางให้ต้องถูกเอารดัเอาเปรียบ ขณะเดยีวกนัก็เป็น   
การขายด้วยส านึกที่ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้บริโภคเช่นกนั ซึ่งได้น าไปสู่การสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้ขายกบัผู้ซื้อ             
การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างผู้ท าเกษตรอินทรยี์ด้วยกันทัง้ในระดบัชุมชน ระดบัภาค และระดบัประเทศอย่างต่อเน่ือง      
ไม่เพยีงแต่ช่วยสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัระบบอาหารทอ้งถิน่ของชุมชนต่างๆ หากแต่ยงัเป็นการสร้างเครอืข่ายที่จะต่อสู่
กบัการรุกคบืของบรษิทัธุรกจิทางการเกษตรขนาดใหญ่ที่หวงัจะผูกขาดทัง้การผลติ การบรโิภคและการขายผลผลติทาง
การเกษตรใหเ้ป็นไปตามความต้องการและเพื่อสนองผลประโยชน์ของตน 

การสรา้งความมัน่คงใหก้บัระบบอาหารทอ้งถิน่ จ าเป็นต้องไดร้บัความใส่ใจและสนบัสนุนจากรฐัเพื่อขบัเคลื่อนให้
มเีครือข่ายมากขึ้น ให้สามารถสร้างระบบอาหารท้องถิ่นที่มัน่คงและยัง่ยนืโดยการก าหนดเป็นแผนและนโยบายระดบั
ทอ้งถิน่ และระดบัประเทศเพื่อใหเ้กดิยุทศาสตรใ์นการขบัเคลื่อนอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้สร้างเครอืข่ายในการเรยีนรู้ระหว่าง
ชุมชนต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนัในเรื่องของการท าเกษตรที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติ ความรู้
เกีย่วกบัอาหาร ต าหรบัยา การแลกเปลีย่นเมลด็พนัธุเ์พื่อน าไปสู่การสรา้งคลงัเมลด็พนัธุ์ท้องถิ่น ทัง้น้ีเพื่อสร้างความเป็น
อสิระและการพึง่ตนเองไดท้างดา้นอาหารของชุมชนและสงัคมไทยภายใต้การรุกคบืเข้ามาผูกขาดของอาหารระบบโลกใน
สงัคมปจัจุบนั 
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การพฒันาคณุภาพการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎี
มนุษยนิยมส าหรบันักเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (ปีท่ี 1-3) 

The Development of Learning Management Quality Emphasizing Knowledge and Moral 
through Constructivism and Humanism for Lower Secondary School Students (1st-3th Year) 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสทิธิ ์1 
 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อใหค้รรูะดบัมธัยมศกึษาสามารถจดัการเรยีนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดโีดยใช้
ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยม 2) เพื่อให้ครูพัฒนานวัตกรรมด้านการสอนและการเรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการวจิยัชัน้เรยีน 3) เพื่อสรา้งครแูกนน าดา้นแผนการจดัการเรยีนรู ้ดา้นนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้และด้านวจิยั
ชัน้เรยีน เป็นการวจิยัปฏิบตัิการแบบมสี่วนร่วม กลุ่มตวัอย่างคอื ครูผู้สอนระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาสใน
เครอืข่ายวจิยัทางการศกึษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 จ านวน 80 คน ใน10 โรงเรยีน ซึ่งสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น และคณะกรรมการการศกึษาเอกชน ที่สมคัรใจเข้าร่วมโครงการวจิยั ด าเนินการ
วจิยัเป็น 3 ระยะ คอื ระยะเตรยีมการ ระยะด าเนินการ และระยะการติดตามประเมนิผล เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
การสมัภาษณ์ การตรวจแผนการจดัการเรียนรู้และงานวิจยั การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู และ     
การนิเทศตดิตามโดยนกัวจิยั ผลวจิยัพบว่า  

1. ผลการด าเนินงานของครพูบว่า 
  1.1 ครสูามารถเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมและมนุษยนิยมโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบั ดี  
จากการสงัเกตการสอนของครูโดยผู้วิจยัในรายวิชาหลกั 5 วิชาได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
วทิยาศาสตร ์และสงัคมศกึษา  พบว่า คุณภาพการสอนของครโูดยเฉลีย่อยู่ในระดบัดีเย่ียม 

  1.2 ครสูามารถพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นความรูคู้่ความดโีดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเป็นฐาน 

 1.3 ในปีการศกึษา 2553 โดยภาพรวมผูบ้รหิารคดัเลอืกครแูกนน าส่วนใหญ่เป็นครแูกนน าดา้นการ 

จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้รองลงมาคอืดา้นการพฒันาสื่อและนวตักรรมการเรยีนการสอน และด้านการท าวจิยัชัน้เรยีน
ตามล าดบั ส่วนในปีการศกึษา 2554 พบว่า ผูบ้รหิารคดัเลอืกครแูกนน าดา้นการท าวจิยัชัน้เรยีนมจี านวนเพิม่มากขึ้นอย่าง
เหน็ไดช้ดั 

2.  ผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
      2.1 นักเรยีนมคีวามคดิเห็นต่อบรรยากาศในการเรยีนรู้หลงัที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการวิจยัสูงกว่าก่อนที่

โรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการวจิยัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
              2.2 นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัมคีะแนน O-NET ในปีพ.ศ. 2554 สูงกว่า
ระดบัประเทศ 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นความรูคู้่ความด,ี ทฤษฎสีรรคนิยมและมนุษยนิยม 
 
Abstract  

This research aimed to 1) enable secondary teachers to understand about learning management 
through constructivism and humanism emphasizing knowledge and moral, 2) enable secondary teachers to 
manage students’ learning emphasizing knowledge and moral by developing teaching and learning innovations 
based on classroom action research, and 3) create teacher leaders which were skillful most at lesson plan, 
materials and learning innovation, and classroom action research respectively.  

 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 The research design was participatory action research. The participants were 80 secondary school 
teachers from 10 extended schools in Educational Research Network in the Lower Region Group 3 which were 
under Education Service Area, Department of  Local Administration, and Municipality Private Education 
Committee. The research was done into 3 phases: preparation phase, operation phase, and evaluation phase. 
The data were collected from questionnaires, interviews, evaluation forms of lesson plan and research, 
administrators and teachers’ performance reports, and supervision from the researcher. 

The findings of this research were as follow: 
1. Teachers’ performance reports showed that 

1.1 The teachers were able to do lesson plans through constructivism and humanism in a  
good level.  According to the teaching observations by the researcher from five subjects which were Thai, 
Mathematics, English, Science, and Social Study, they showed very good quality of teaching. 

1.2 The teachers could develop innovation of learning management emphasizing knowledge  
and moral based on research methodology. 

    1.3   In overall of 2010 academic year, secondary teacher leaders who were selected by school 
administrators were skillful most at lesson plan, materials and learning innovation, and classroom action 
research respectively.  However, in 2011 academic year, secondary teacher leaders who were selected by  
school administrators had done increasingly classroom action research.  

2. Learning outcomes of students 
2.1 The students’ attitude toward learning climate after the schools involved the research  

project had more positive than before at the .01 level of significance.   
2.2 The ninth grade students had O-NET scores higher than national scores. 

Keywords: a learning management emphasizing knowledge and moral, constructivism and humanism  
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

จากการด าเนินการประชุมสมัมนาเครือข่ายการวิจยัทางการศึกษาระดบัภูมภิาค ภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3    
ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่จดัการศึกษาในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานต่างให้ข้อมูลสอดคล้องกนัในเรื่อง
คุณภาพการจดัการเรยีนการสอนของครเูป็นปจัจยัหลกัทีม่ผีลโดยตรงต่อคุณภาพการเรยีนรู้ของผู้เรยีน โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาซึ่งต้องรบัผดิชอบจดัการศกึษาทัง้ในระดบัก่อนประถมศกึษา ระดบัประถมศกึษา  
และระดบัมธัยมศกึษา มปีญัหามากกว่าสถานศกึษาอื่นๆ ที่จดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานด้วยกนั กล่าวคอื        
มปีญัหาในเรื่องของการขาดพลงัการเรยีนรูข้องคร ูเพื่อพฒันาคุณภาพของการจดัการศกึษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ดว้ยเหตุน้ีผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ความส าคญัของปญัหาดงักล่าวจงึได้จดัโครงการวจิยั 
เรื่องการพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยมส าหรบั
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นเพื่อเป็นยกระดบัคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนขยายโอกาส 

 
แนวคิดทฤษฎีในการวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้ใช้แนวคดิและทฤษฎีสรรคนิยม (Constructivism) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแสวงหา ค้นพบ และ        
สรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยอาศยัการเรยีนรูภ้ายใต้หรอืใกลเ้คยีงกบัสภาพจรงิและดว้ยกระบวนการและทฤษฎีมนุษยนิยม 
(Humanism) ทีเ่น้นการพฒันาศกัยภาพและศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อให้ครูระดบัมธัยมศกึษาสามารถจดัการเรยีนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดโีดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎี

มนุษยนิยม  
2. เพื่อใหค้รพูฒันานวตักรรมดา้นการสอนและการเรยีนรู ้โดยผ่านกระบวนการวจิยัชัน้เรยีน  
3. เพื่อสรา้งครแูกนน าดา้นแผนการจดัการเรยีนรู้ ดา้นนวตักรรมการจดัการเรยีนรู ้และดา้นวจิยัชัน้เรยีน 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประเภทของงานวิจยั การวจิยัน้ีใชว้ธิกีารวจิยัปฏบิตักิารแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างคอื ครผููส้อนระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรยีนขยายโอกาสในเครอืข่ายวจิยัทางการศกึษาเขตภาคกลาง

ตอนล่างกลุ่มที่ 3 จ านวนทัง้สิ้น 80 คนจาก 10โรงเรยีน ใน 5 จงัหวดัได้แก่ นครนายก ปราจนีบุร ีสระแก้ว ฉะเชงิเทรา 
และสมุทรปราการ  ซึ่งสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 5 โรงเรยีน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 โรงเรยีน และ
คณะกรรมการการศกึษาเอกชน 1 โรงเรยีน 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
       1. ตวัแปรอิสระ คอื การพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดโีดยใช้ทฤษฎีสรรคนิยมและ
ทฤษฎมีนุษยนิยม 
       2. ตวัแปรตาม  
                 2.1 ในระดบัคร ูคอื ความสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละความสามารถในการจดัการเรยีนรู้
ทีเ่น้นความรูคู้่ความดโีดยใชท้ฤษฎสีรรคนิยมและทฤษฎมีนุษยนิยม 

      2.2 ในระดบันกัเรยีนคอืความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อบรรยากาศในการเรยีนรูแ้ละคะแนน O-NET 
วิธีด าเนินการวิจยั มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
  ปีท่ี 1 ด าเนินการ 

             1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจดัเตรยีมเครื่องมือวจิยัได้แก่ 1) แบบส ารวจความเข้าใจของครู

เกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมและมนุษยนิยม 2) แบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนต่อ

บรรยากาศการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมที่ปรบัปรุงและดดัแปลงมาจาก กานจุลี ปญัญาอินทร์ (2551)       

3) แบบประเมนิแผนการจดัการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ 4) เอกสารในการฝึกอบรม  

          2. น าแบบส ารวจความเขา้ใจพืน้ฐานของครเูกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนฯ และน าแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนกัเรยีนต่อบรรยากาศการเรยีนการสอนฯ ไปเกบ็ขอ้มลูกบัครแูละนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  
          3. ประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูข้องครกู่อนเริม่โครงการ 
           4. ประชุมปฏิบัติการ 3 ครัง้คอื 1) การจดัการเรียนการสอน 2) การวจิยัในชัน้เรยีน และ 3) การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
     ปีท่ี 2 ด าเนินการ 
         1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและจดัเตรียมเครื่องมอืที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่ แบบสงัเกตการสอนที่
ผูว้จิยัพฒันาขึน้ แบบฟอรม์การเขยีนวจิยัชัน้เรยีนแบบส ารวจความคดิเหน็ของครตู่อการท าวจิยัชัน้เรยีน  
         2. ประเมนิคุณภาพของแผนการจดัการเรยีนรูร้ะหว่างด าเนินโครงการปีที ่1 และเมื่อสิน้สุดโครงการปีที ่2 
        3. นิเทศการสอนของคร ู3 ครัง้ จดัประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บัผูบ้รหิารและคณะครผููส้อนเป็นรายโรงเรยีน
ในประเดน็ดา้นคุณภาพแผนฯและกลวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรู ้และดา้นการพฒันางานวจิยัชัน้เรยีน   
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 ปีท่ี 3 ด าเนินการ 
       1. ด าเนินการนิเทศติดตามเป็นรายโรงเรยีน และจดัประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้ความคดิกบัผู ้บรหิาร
สถานศกึษา  ครูแกนน าและครูที่ร่วมโครงการวจิยั ในเรื่อง 1) การพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ 2) การวดั
ประเมนิผลที่มปีระสทิธภิาพ 3) การน าผลวจิยัชัน้เรยีนมาพฒันาคุณภาพการเรยีนรู้ของนักเรยีน และ 4) การพฒันา
ระบบนิเทศภายในให้เข้มแขง็ 

       2. น าแบบส ารวจความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนฯไปเกบ็ข้อมูลกบัครูที่เข้าร่วม
โครงการวจิยั  และน าแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรยีนต่อบรรยากาศการเรยีนการสอนฯไปเกบ็ข้อมูลกบั
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
      ใชส้ถติพิืน้ฐาน คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test for dependent samples, t-test 
for independent samples เพื่อทดสอบสมมตฐิานใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหาและส าหรบัขอ้มลูเชงิคุณภาพ  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1  การเปรยีบเทยีบคะแนนจากการตรวจแผนการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม และมนุษยนิยมของครู

ก่อนและหลงัทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยั (คะแนนเตม็เท่ากบั 15 คะแนน) 
 

ช่ือโรงเรียน 
ก่อนเข้าร่วม
โครงการวิจยั 

หลงัเข้าร่วม
โครงการวิจยั t-test Sig 

 S.D.  S.D. 
1. โรงเรยีนหนองเตยีน 11.33 1.16 13.67 .58 7.00 .020 
2. โรงเรยีนเทศบาล 2 (วดัหลวงปรชีากลู ) 9.33 1.16 12.33 .58 5.19 .035 
3. โรงเรยีนเทศบาล 3 (วดัแกว้พจิติร) 10.00 2.00 13.33 1.53 10.00 .010 
4. โรงเรยีนบ้านวงัทะลุ 10.67 1.53 12.67 1.16 3.46 .070 
5. โรงเรยีนเทศบาล1 วดัแหลมใต้ (สุตสุนทร)   10.67 1.16 12.67 1.53 3.46 .070 
6. โรงเรยีนปากคลองบางขนาก   10.00 1.00 12.67 .58 8.00 .015 
7. โรงเรยีนเทศบาล1 (วดัศรเีมอืง) 10.33 2.08 13.00 1.00 4.00 .057 
8. โรงเรยีนวดัดอนยอ   10.67 1.53 13.33 1.53 8.00 .015 
9. โรงเรยีนคลองกระทุ่มราษฎรอุ์ทศิ 9.33 1.53 12.33 1.16 5.19 .035 
10.โรงเรยีนอ านวยวทิย์ 11.67 .58 13.67 .58 8.00 .015 

ภาพรวม 10.33 (พอใช้) 1.37 12.97(ดี) 1.03 17.84 .000 
  

จากตาราง  1  พบว่า  ครมูพีฒันาการในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูต้ามแนวทฤษฎสีรรคนิยมและมนุษนิยม 
กล่าวคอืมคีะแนนหลงัเขา้ร่วมโครงการ 1 ปีอยู่ในระดบัด ีซึง่สงูกว่าก่อนเขา้ร่วมโครงการวจิยั ทีม่คีะแนนอยู่ในระดบัพอใช้
เท่านัน้  
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ตาราง2  ค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนการสงัเกตการสอนตามแนวทฤษฎสีรรคนิยมและมนุษยนิยม 

พฤติกรรมท่ีเกิด   S.D. การแปลความหมาย 

1. ดา้นบุคลกิภาพ  .98 .07 ดเียีย่ม 
2. ดา้นความรูใ้นเน้ือหาทีส่อน  .76 .38 ด ี
3. ดา้นความสามารถในการจดัการเรยีนรู ้  .84 .19 ดเียีย่ม 
4. ดา้นการส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม  .90 .18 ดเียีย่ม 
5. ดา้นการพฒันาศกัยภาพนกัเรยีน .82 .31 ดเียีย่ม 

รวม .85 .18 ดีเย่ียม 
  

จากตาราง 2  พบว่า คุณภาพการสอนของครูโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัดีเย่ียม  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ครูมคุีณภาพอยู่
ในระดบัดเียี่ยมในด้านบุคลกิภาพ ด้านความสามารถในการจดัการเรยีนรู้ ด้านส่งเสรมิคุณธรรม และด้านการพฒันา
ศกัยภาพนกัเรยีน ส่วนดา้นความรูใ้นเน้ือหาทีส่อนอยู่ในระดบัด ี  
  
ตาราง 3 ค่ารอ้ยละของครจู าแนกตามระดบัคุณภาพการสอนและตามรายวชิาทีส่อนในปีการศกึษา 2553 

รายวิชา ค่าร้อยละของระดบัคณุภาพการสอน รวม 
ดีเย่ียม ดี ปานกลาง ปรบัปรงุ 

1. ภาษาไทย 8.70 13.00 - - 21.70 
2. คณิตศาสตร ์ 8.70 13.00 - 4.30 26.00 
3. ภาษาองักฤษ 8.70  4.40 4.40  17.50 
4. วทิยาศาสตร ์ 8.70 - 8.70 - 17.40 
5. สงัคมศกึษาฯ 8.70  4.40 4.30 - 17.40 

รวม 43.50 34.80       17.40 4.30 100.00 
  

จากตาราง 3  พบว่า ครูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78) มคุีณภาพการสอนอยู่ในระดบัดเียี่ยม และด ีมเีพยีงร้อยละ 17 
และ 4 เท่านัน้ทีม่คุีณภาพการสอนอยู่ในระดบัปานกลาง และปรบัปรุง ตามล าดบั 
 

ตาราง 4 จ านวนครแูกนน าในดา้นต่างๆ ประจ าปีการศกึษา 2553-2554 
ปีการศึกษา 

การจดัท าแผน ฯ การพฒันาส่ือและนวตักรรมฯ การท าวิจยัชัน้เรียน 
 

รวม 

2553 26 18 17 61 

2554 27 25 29 81 

  
 จากตาราง 4  พบว่าในปีการศึกษา 2553 ผู้บรหิารสถานศึกษาได้คดัเลอืกครูแกนน าในด้านการจดัท าแผน   
การจดัการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด รองลงไปคอืดา้นการพฒันาสื่อและนวตักรรมการเรยีนการสอน  และด้านการท าวจิยัชัน้เรยีน 
ตามล าดบั ส่วนในปีการศกึษา  2554  พบว่าผู้บรหิารคดัเลอืกครูแกนน าเพิม่ขึ้นในด้านการท าวจิยัในชัน้เรยีนมากที่สุด  
รองลงมาเป็นดา้นการพฒันาสื่อและนวตักรรมการเรยีนการสอน  และดา้นการการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูต้ามล าดบั 
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ตาราง5  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนต่อบรรยากาศในการเรยีนรูก่้อนและหลงัเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
ด้าน ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลงัเข้าร่วมโครงการ 

t sig 
 S.D.  S.D. 

1. การเรยีนเกีย่วกบัโลก 3.11 .57 3.17 .56 1.89 .058 
2. การเรยีนเกีย่วกบัวชิาต่างๆ 3.13 .54 3.34 .55     6.65** .000 
3. การเรยีนทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ 2.85 .62 3.14 .68    7.64** .000 
4. การเรยีนเพื่อทีจ่ะเรยีนรู ้ 2.56 .75 2.75 .78    4.46** .000 
5. การเรยีนเพื่อการสื่อสาร  3.49 .68 3.86 .73    9.12** .000 

ภาพรวม 3.03 .42 3.25 .47    8.64** .000 
 
จากตาราง 5 นักเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อบรรยากาศในการเรยีนรู้หลงัเข้าร่วมโครงการวจิยัสูงกว่าก่อนเข้าร่วม

โครงการวิจยัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 ทัง้ในภาพรวมและในรายด้าน  4 ด้าน ยกเว้นในด้านการเรยีน   
เกีย่วกบัโลก ทีน่กัเรยีนมคีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั 

 
ตาราง 6  ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ O-NET ตามกลุ่มสาระการเรยีนรูข้องนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่3 ของโรงเรยีน
ทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยักบัคะแนนเฉลีย่ O-NET ระดบัประเทศ ระหว่างปีการศกึษา 2551 -2554 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 2551  
(ก่อนเข้าร่วม
โครงการ) 

ปีการศึกษา 2552         
ปีท่ี 1 ของ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2553 
ปีท่ี 2 ของ
โครงการ 

ปีการศึกษา 2554 
ปีสดุท้าย 

 µ  µ  µ  µ 
1. ภาษาไทย 38.43 41.09 34.34 35.35 42.67 42.80 48.81 48.11 
2. คณิตศาสตร ์ 30.19 32.66 25.14 26.05 23.49 24.18 34.29 32.08 
3. สงัคมศกึษา 38.39 41.42 39.04 39.70 40.18 40.85 43.45 42.73 
4. วทิยาศาสตร ์ 36.64 39.44 29.86 29.16 28.01 29.17 34.77 32.19 
5. ภาษาองักฤษ  30.30 32.42 20.63 22.54 13.19 16.19 33.22 30.49 
6. สุขศกึษาและพลศกึษา   

ไม่มกีารวดัและ
ประเมนิผล 

56.60 56.70 71.06 71.97 51.79 50.87 
7. ศลิปะ 33.32 32.95 28.82 28.48 45.90 43.50 
8.การงานพืน้ฐานอาชพี  34.69 33.86 41.98 47.07 49.04 47.29 

 
จากตาราง 6 จะเหน็ว่าในปีการศกึษา 2554 นกัเรยีนของโรงเรยีนทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยัมคีะแนน O-NET ในทัง้ 

8 สาระการเรยีนรู ้สงูกว่า คะแนน O-NET ในระดบัประเทศ   
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

ประการแรก ผูว้จิยัใชก้ลวิธีระบบพ่ีเล้ียงและนิเทศติดตาม เป็นการเปิดโอกาสให้ครูแกนน าได้ให้ค าแนะน า
แก่เพื่อนครู และผู้วิจยัไปนิเทศติดตามทุกภาคเรยีนๆละ 1-2 ครัง้ ท าให้ครูแกนน าและครูมโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
ความคดิ และเกดิความเขา้ใจ สามารถออกแบบการสอนที่กระตุ้นการคดิ จดักจิกรรมได้หลากหลายและสมัพนัธ์กบัชวีติ
จรงิมากขึน้ และครแูสดงความคดิเหน็ว่า ตนมคีวามมัน่ใจในการสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยม ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ ประนอม  ทรงสอาด (2545) ศริาภรณ์  เทวะผลนิ (2547) และเพญ็จนัทร ์มนีะจรสั (2551) ทีท่ าวจิยักึ่งทดลองพบว่า
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การนิเทศภายในแบบเน้นการมีส่วนร่วมและแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถเพิม่ประสทิธภิาพการสอน และยงัส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน  

ประการท่ีสอง ผู้วจิยัยงัเน้นย ้าให้ครูออกแบบการสอนควบคู่ไปกบัการวดัและประเมินผลโดยให้ครูท า
ข้อสอบประจ าหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งอาจประยุกต์จากแนวข้อสอบ O-NET ของปีก่อนๆ มาเป็นข้อสอบประจ าหน่วย      
การเรยีนรู ้หรอือาจน ามาดดัแปลงเป็นใบกจิกรรม/ใบงาน และท าแบบฟอรม์การใหค้ะแนนระหว่างเรียนทัง้แบบฟอร์มการ
ให้คะแนนความเก่ง และแบบฟอร์มการให้คะแนนความด ีซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของสโฟน (Spohn. 1987: 17 – 19 
อ้างองิใน อ าพร   ศรปีระทุม. 2546: 37) ได้ท าการวจิยัเพื่อปรบัปรุงการนิเทศการศกึษาของโรงเรยีน ผลการวจิยัพบว่า 
การนิเทศการศึกษาจะต้องเน้นการปรับปรุงทกัษะของครูในเรื่องการวางแผนการดูแลนักเรยีน การประเมินผล และ      
การควบคุมความประพฤตเิพื่อใหเ้หมาะสมกบัความต้องการของนกัเรยีนแต่ละคน และครัง้สุดทา้ยทีอ่อกนิเทศใกล้กบัการ
สอบ O-NET  พบว่า ครบูางคนวติกกงัวลในการท าข้อสอบ pre O-NET ของนักเรยีนที่ได้คะแนนค่อนข้างต ่าในวชิาหลกั  
ผู้วจิยัได้ชี้แนะให้ครูทราบถึงลกัษณะของข้อสอบ O-NET ว่ามแีนวโน้มที่จะวดัความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ และการคดิ
วเิคราะห์ มากกว่าวดัความจ า  และยงัเน้นให้ครูทราบถึงการแนะแนวทางให้นักเรยีนสามารถท าข้อสอบได้ จะได้น าไป
ประยุกต์ใชส้อนนกัเรยีนเกีย่วกบักลวธิกีารท าขอ้สอบ  

ประการท่ีสาม การใชก้ลวธิสี่งเสรมิการพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ด้วยการท าวิจยัชัน้เรียนท าให้ครูสนใจ
และกระตอืรอืรน้ทีจ่ะด าเนินการ จากการสอบถามความคดิเหน็ของครพูบว่าสิง่ทีค่รภูาคภูมใิจคอื 1) การพฒันากลวธิสีอน 
2) คะแนนO-NETสูงกว่าปีที่แล้ว และ 3) การท าวจิยัในชัน้เรยีน นอกจากน้ีครูมเีป้าหมายที่จะพฒันาให้ผู้เรยีนมคีวามรู้
คู่ความด ีโดยการใช้กลวธิกีารสอนตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมและทฤษฎีมนุษยนิยม การท าวจิยัในชัน้เรยีน และ  การท า
หลกัสตูรสถานศกึษา ตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบั ผลวจิยัของกานจุล ีปญัโญ (2551) ที่พฒันาหลกัสูตรวทิยาศาสตร์แบบ
บูรณาการในระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นบนพื้นฐานทฤษฎีสรรคนิยม ผลปรากฏว่า นักเรยีนมพีฒันาการทัง้ในผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรียน ความคงทนในการเรียนรู้ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และยงั
สอดคล้องกับAkinbobolaและAfloabi(2009) ที่พบว่า การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมแบบค้นพบมี
ประสทิธภิาพสงูกว่าการสอนแบบสาธติและการสอนแบบบรรยาย  
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ครูสามารถเขยีนแผนและด าเนินการจดัการเรยีนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรคนิยมและมนุษยนิยมที่เน้นความรู้
คู่ความดโีดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี และดีเย่ียมตามล าดบั และสามารถพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นความรู้
คู่ความดโีดยใชว้จิยัชัน้เรยีนเป็นฐาน 

2. ในปีการศึกษา 2554 พบว่า ผู้บรหิารคดัเลอืกครูแกนน าด้านการท าวจิยัชัน้เรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้นกว่าใน        
ปีการศกึษา 2553 อย่างเหน็ไดช้ดั 

3. นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ต่อบรรยากาศในการเรยีนรูห้ลงัจากทีโ่รงเรยีนเขา้ร่วมโครงการวจิยัสูงกว่าก่อนข้าร่วม
โครงการวจิยัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และในปีการศกึษา 2554 นกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที่ 3 มคีะแนน O-NET 
ในทัง้ 8 สาระการเรยีนรู ้สงูกว่า คะแนน O-NET ในระดบัประเทศ  แสดงว่านักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเขา้ร่วมโครงการวจิยั 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั  

1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและส านกัการศกึษาของแต่ละจงัหวดัควร 
1.1  มนีโยบาย แผนและกลยุทธในการสนับสนุนส่งเสรมิให้โรงเรยีนขยายโอกาสสามารถยกระดบัคุณภาพ

การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาผู้เรยีนแบบองค์รวม โดยควรพฒันาการออกแบบการจดัการเรยีนรู้ การวดัประเมนิผลตาม
สภาพจรงิ การวจิยัชัน้เรยีน และนิเทศตดิตามอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 
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1.2  จดัเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูส้ าหรบัครโูรงเรยีนขยายโอกาสเพื่อส่งเสมิให้ครูผลตินวตักรรมที่ เหมาะสมกบั
นกัเรยีนของโรงเรยีนขยายโอกาสโดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน 

2. ข้อเสนอแนะส าหรบัสถานศึกษา  สถานศกึษาควร                  
2.1 ใหค้วามส าคญัและพฒันาระบบนิเทศภายในที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อการประกนัคุณภาพการจดัการเรยีน

การสอน 
               2.2 ส่งเสรมิใหค้รพูฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน โดยปรบัปรุงหน่วยการเรยีนรู้ ปรบัปรุงกลวธิกีาร
สอนพฒันานวตักรรมทีเ่น้นการคดิและความด ีโดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน 
               2.3 พฒันาระบบวดัประเมนิผลตามสภาพจรงิอย่างรอบด้านโดยต้องสะท้อนความสามารถและพฤติกรรมที่
แทจ้รงิของนกัเรยีน เพื่อเป็นการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ 

    2.4 สรา้งเครอืข่ายเพีอ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวทางการยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ 
    2.5 ควรปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศกึษาใหใ้กลส้ภาพความเป็นจรงิแห่งชวีติ โดยอาจเน้นการพฒันาหน่วยการ

เรยีนรูแ้บบหวัเรื่องหรอืบูรณาการซึง่เป็นการพฒันานกัเรยีนแบบองคร์วม 
3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

               3.1 ควรเน้นการเสรมิพลงัใหค้รสูามารถจดัการเรยีนรู้ที่เน้นการพฒันาความคดิขัน้สูงควบคู่ไปกบัการพฒันา
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคโ์ดยใชก้ระบวนการวจิยัเป็นฐาน 

3.2  ควรพฒันานวตักรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดต่ีอระบบการนิเทศให้แก่ผู้บรหิาร  
และคร ู

3.3  ควรสรา้งวฒันธรรมองคก์รดา้นการประกนัคุณภาพดว้ยกระบวนการนิเทศ และการวจิยั 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัย  เรื่ อง  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต               
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒมวีตัถุประสงค์ ดงัน้ี 1) เพื่อออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการวจิยั บนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) เพื่อประเมิน
ประสทิธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิยับนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยั        
ศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญ        
ด้านเทคโนโลยกีารศกึษา จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ านวน 3 คน และ 2) นิสติระดบั
บัณฑิตศึกษา จ านวน 81 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มผู้เรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่า       
ความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ดา้นการวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1) เจา้หน้าที ่2) ผูใ้ชท้ัว่ไป 3) นิสติ และ4) อาจารยป์ระสทิธผิลของระบบฐานขอ้มลู จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ความ
สะดวกในการใชง้าน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานผลลพัธท์ีไ่ด้ และการเชื่อมต่อกบัระบบฐานข้อมูลค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดี มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.33  ซึ่งผลการประเมนิในทุกด้านและรายข้ออยู่ในระดบัดมีาก และระดบัดี  ในระดบัดมีาก 
ไดแ้ก่ การดาวน์โหลดขอ้มลูระยะเวลาการสบืคน้ขอ้มลูมคีวามเหมาะสม การประมวลผลข้อมูลมคีวามเหมาะสม   ผลการ
คน้หาสามารถน าไปใชไ้ด ้และการเชื่อมโยงข้อมูลท าได้รวดเรว็ และในระดบัดทีี่มค่ีาเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดบัแรก ได้แก่ เมนู
หลกัสามารถใชง้านไดส้ะดวกขัน้ตอนการใชง้านระบบฐานขอ้มลูสะดวกและการเชื่อมโยงขอ้มลูท าไดถู้กต้อง  
ค าส าคญั: ระบบฐานขอ้มลู,เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 
 
Abstract 

The purposes of this research were to develop a database system for Research in Faculty of 
Education, Srinakharinwirot University on Computer Network and testing its usability. The samples of the study 
in database system development of 2 groups: 1) Group 1: 6 experts which were 3 educational technology 
experts and 3 computer programming experts.And 2) Group 2: graduate students in education of 81 persons. 
The data was analyzed to determine statistical values by using Index of Congruency(IOC), Mean, and Standard 
Deviation(SD).The research revealed as follow : Model of database system for Research in Faculty of 
Education, Srinakharinwirot University on Computer Network consisted of 4 functions : 1) officer 2) user 3) 
student 4) lecturer. The usability test of the database had 4 criteria: 1) the comfortable in use 2) timing in 
process 3) output and 4) connecting to database system were rate at excellence level and good level. The 
averages totally were 4.33. 
Keywords: Database System, Computer Network 

 
 

1 ขา้ราชการบ านาญ สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 หวัหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
42 

ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
ในการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลปจัจุบันถือว่าเป็นอีกปจัจัยหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงาน             

มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้กอรปกบัในยุคขอ้มลูข่าวสารมขีอ้มลูอยู่เป็นจ านวนมากที่ยงัมไิด้มกีารบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลใหก้ารน าขอ้มลูมาใชใ้นการท างานและการบรหิารงานขาดความสะดวก รวดเรว็ นอกจากน้ี การจดัระบบข้อมูลให้อยู่
ในรูปของระบบฐานข้อมูลในเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ยงัเป็นการช่วยประหยดัเวลาและทรพัยากรได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  
สามารถปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัไดอ้ย่างรวดเรว็การสบืคน้ขอ้มลูดว้ยคอมพวิเตอรโ์ดยผ่านระบบเครอืข่ายท าใหไ้ดร้บั
ขอ้มลูข่าวสารความรูอ้ย่างรวดเรว็ประหยดัเวลา มคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ และคอมพวิเตอร์ยงัมคีวามสามารถในการจ า
และเกบ็รกัษาขอ้มลู อกีทัง้ท างานได้หลาย ๆ ด้าน ดงันัน้การพฒันาระบบฐานข้อมูลจงึเป็นสิง่ส าคญัมากในสถานศึกษา  
วจิติร  ศรสีะอ้าน (2534) ไดก้ล่าวว่า สถาบนัอุดมศกึษามหีน้าทีใ่หก้ารศกึษา โดยเฉพาะการศกึษาระดบัสงูกว่าปรญิญาตรี
เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาความรู้และทกัษะในสาขาวิชาเฉพาะทางให้มีความช านาญมากยิ่งขึ้น        
มุ่งสร้างความก้าวหน้าและความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาค้นคว้า วิจยัและพฒันาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยใีนดา้นวทิยาศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์การประยุกต์ใช้วทิยาการสากลและภูมปิญัญาท้องถิ่นของ
ไทย  เพื่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพของสงัคมไทย และมภีารกจิหลกั 4 ด้าน คอื การผลติ
บณัฑติ การวจิยับุกเบกิแสวงหาความรูใ้หม่ การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชนและการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 11 
หลกัสตูร ทัง้ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ ระดบัดุษฎบีณัฑติ 8 หลกัสตูร รวม 19 หลกัสูตร และในแต่ละ
ปีมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นจ านวนมาก ตัง้แต่ปี 2549-2552  มงีานวจิยัมากกว่า 800 เรื่อง (ฐานข้อมูล
งานวจิยัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ: 2552) ในส่วนของงานวจิยัของส านักหอสมุดกลางได้มกีารจดัเกบ็ส าหรับการ
สบืค้น แต่ระบบดงักล่าวไม่สอดคล้องต่อความต้องการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้ทัง้ในส่วนของนิสติ และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปรญิญานิพนธ์ เช่น จ านวนนิสติที่ก าลงัท าวจิยั รายชื่อปรญิญานิพนธ์ของนิสติที่เสนอขอสอบเค้าโครงแล้ว และรายชื่อ
นิสติทีจ่บการศกึษาและบทความที่ลงตีพมิพ์ในวารสาร เป็นต้น ในกรณีดงักล่าว การพฒันาระบบฐานข้อมูลการวจิยับน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะเป็นทางเลือกหน่ึงที่สามารถเอื้ออ านวยความสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา          
ทุกสถานที่ที่คอมพวิเตอร์สามารถเชื่อมโยงกบัระบบเครอืข่ายได้ ประกอบกบัคณะศกึษาศาสตร์ ได้มนีโยบายส่งเสริม   
การจดัการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย และบางภาควิชาได้รวบรวมเอกสารเพื่อจดัท าห้องสมุดสารนิพนธ์และ
ปรญิญานิพนธข์องภาควชิาอกีดว้ย   

 นอกจากน้ี การพฒันาระบบฐานข้อมูลวจิยัครัง้น้ี จะช่วยเอื้อข้อมูลส าหรบัอาจารย์ที่ปรกึษาให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานวิจัยของนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ได้ และติดตามผลนิสิตที่จบการศึกษาได้ รวมถึง         
คณะศึกษาศาสตร์ยงัมไิด้จดัท าระบบฐานข้อมูลงานวจิยัและผลงานของอาจารย์ส าหรบัการศกึษาค้นคว้าของนิสิตและ
ผูส้นใจทัว่ไป   

ด้วยเหตุน้ี ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจศึกษาพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต      
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเพื่อจดัระบบขอ้มลูดา้นงานวจิยั และอ านวยความสะดวกในการน าขอ้มูล
ไปใชใ้นการบรหิารงานและการศกึษาวจิยัของคณะศกึษาศาสตร ์อาจารย ์นิสติ และผูส้นใจทัว่ไป  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยับนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. เพื่อประเมินประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                 
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยับนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ  มกีรอบแนวคดิในการศกึษาวจิยัประยุกต์จากหลกัการวงจรในการพฒันาระบบฐานข้อมูล (Database 
Life Cycle : DBLC) ของ Peter Rob and Carlos Coronel (2000) ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1.) การศกึษาเบื้องต้น 
(Database Initial Study) 2.) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 3.) การติดตัง้ระบบฐานข้อมูล 
(Implementation and Loading) 4.) การทดสอบและประเมนิระบบฐานข้อมูล (Testing and Evaluation) 5.) ปฏิบตัิการ
ระบบฐานข้อมูลในสถานการณ์จรงิ (Operation) และ 6.)การบ ารุงรกัษาและประเมนิผลฐานข้อมูล (Maintenance and 
Evaluation) ใหส้ามารถท างานอย่างมปีระสทิธภิาพจากการศกึษาแนวคดิทฤษฎดีงักล่าว  สามารถสรุปเป็นขัน้ตอนวจิยัได้
ดงัน้ี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 วธิดี าเนินการวจิยั 
 
 
 
 
จากการประยุกต์ใช้หลกัการวงจรในการพฒันาระบบฐานข้อมูล (Database Life Cycle : DBLC) คณะผู้วจิยัจงึ

ก าหนดเป็นขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิยั บนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร ์   
โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 1) ก าหนดคุณสมบตัขิองระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทีจ่ะพฒันา 2) ออกแบบ
ระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ และ3) พฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ ซึง่ในขัน้ตอนดงักล่าวจะรวมถงึการสร้างเครื่องมอืที่
ใชใ้นการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 

องคป์ระกอบของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ
ดา้นการวจิยั เบือ้งต้น 

1. ขอ้มลูทัว่ไป 
2. การจดัการงานวจิยั 
3. ระบบตรวจสอบความกา้วหน้า 

 
 

ขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั   
บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 

ศกึษาขอ้มลูพืน้ฐาน โดยการศกึษาเอกสาร   
ต ารา งานวจิยั และรปูแบบฐานขอ้มลูดว้ยการ

วเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
 
 

สรา้งระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั 
 

ประสทิธผิลของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 
- ความสะดวกในการใชง้าน 
- ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างานของโปรแกรม 
- การน าเสนอขอ้มลู 
- การเชื่อมโยงขอ้มลู 

 

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 
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1. ขัน้การศึกษาเบือ้งต้น (Database Initial Study)  
ก าหนดคุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะพัฒนาโดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง          

และวเิคราะหป์ญัหาจากการส ารวจขอ้มลูเบื้องต้นดว้ยการสมัภาษณ์นิสติและอาจารย์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  ท าให้ผู้วจิยั
ไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองระบบสารสนเทศดา้นการวจิยัโดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1.1 สามารถตดิต่อกบัระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั  ของคณะศกึษาศาสตรผ์่านทางเครอืข่าย
อนิเทอรเ์น็ตได ้

1.2 สามารถสบืคน้  จดัเกบ็  แกไ้ข  และบ ารุงรกัษาขอ้มลูผ่านทางโปรแกรมและสามารถปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็น
ปจัจุบนั (update) ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสรา้งขอ้มลู 

1.3 สามารถจดัท าเอกสารรายงานขอ้มลูทีส่บืคน้ได้ 
1.4 มรีะบบรกัษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัขอ้มลูต่าง ๆ ในระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศโดยการใหส้ทิธิใ์นการ

เขา้ถงึขอ้มลูตามภาระหน้าทีข่องบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบ 
1.5 สามารถสบืคน้ขอ้มลูผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตไดส้ะดวก   
1.6 ออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 

2. ขัน้ตอนการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ(Database Design)   
การออกแบบระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ  มขี ัน้ตอนการด าเนินการ 3 ระดบั  ดงัน้ี 
2.1 การออกแบบฐานขอ้มลูในระดบัความคดิ (Concept Database Design) เป็นการออกแบบระบบงานวจิยัโดย

อาศยัผงัการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) สามารถสรุปออกมาเป็นภาพรวมของระบบงาน (Context Diagram) 
และแผนภาพโมเดลแบบ อ-ีอาร(์E-R Model : Entity-Relationship Model) ทีม่โีครงสร้างที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจและ
มองเหน็ภาพของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศทัง้หมด 

2.2 การออกแบบฐานขอ้มลูในระดบัตรรกะ (Logical Database Design) เมื่อวเิคราะห์ถึงความต้องการของผู้ใช้
และรวบรวมกฎเกณฑต่์าง ๆ แลว้ด าเนินการเขยีนรายการของขอ้มลูแต่ละประเภทโดยละเอียด  โดยค านึงถึงการเปลี่ยน
รปูแบบความต้องการใหอ้ยู่ในรปูของความสมัพนัธแ์ละการจดัระเบยีบ  และก าหนดประเภทของขอ้มลูในแต่ละเขตขอ้มูล 

2.3 ออกแบบฐานขอ้มลูในระดบักายภาพ (Physical Database Design) โดยศกึษาความต้องการและเป้าหมาย
การใชง้านจากกลุ่มผูใ้ช ้ ออกแบบหน้าจอและส่วนตดิต่อกบัผูใ้ชอ้อกแบบการท างานของโปรแกรม ได้แก่ การเรยีกใช้งาน  
การแสดงสทิธิผ์ูใ้ช ้ ระดบัของผูใ้ช ้ ฯลฯและสรา้งต้นแบบชิน้งาน เพื่อวเิคราะห์ความต้องการและตรวจสอบประสทิธภิาพ
ของระบบเบื้องต้น  โดยทดลองให้ผู้ใช้หน่ึงต่อหน่ึงและกลุ่มเลก็จ านวน 5 คน แล้วเกบ็ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ จากนัน้
น ามาปรบัปรุงแกไ้ขต้นแบบชิน้งาน 
3. ขัน้การพฒันาระบบฐานข้อมูล 
 ขัน้การพฒันาระบบฐานขอ้มลูเป็นการน าต้นแบบชิน้งานทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนการออกแบบระบบฐานขอ้มลูมาสรา้ง
ฐานขอ้มลู ตามต้นแบบชิน้งานทีไ่ดอ้อกแบบไวม้ขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 3.1 หลงัจากด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าระบบฐานข้อมูลให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรม  จ านวน 6 คน ดา้นละ 3 คน ทดลองใชแ้ลว้จดบนัทกึผลการใช ้ ลกัษณะการใช้  ความยากง่าย
ในการใช้งาน  ความคล่องตัว  และรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบประเมินระบบฐานข้อมูลโดยแบ่งการประเมินเป็น          
2 ส่วน  ไดแ้ก่  ส่วนของโปรแกรมและส่วนของเน้ือหา    
  3.1.1 ส่วนของโปรแกรม เป็นการประเมนิเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการท างานประกอบกบัความสามารถของ
ระบบการจดัการฐานขอ้มลู  โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมท าการตรวจสอบใหค้ าแนะน า  จดบนัทกึผลการตรวจสอบลง
ในแบบประเมนิประสทิธภิาพผลของการประเมนิได้ปรบัปรุงในส่วนของการเชื่อมโยงข้อมูล และการแสดงผลให้รวดเรว็ 
สามารถเชื่อมโยงขอ้มลูไดอ้ย่างแม่นย ามากขึน้  
  3.1.2 ส่วนของเน้ือหา  เป็นการทดสอบเกี่ยวกบัความต้องการเรียกใช้ข้อมูลว่าตรงกบัความต้องการหรอืไม่  
ครอบคลุมเน้ือหาหรือไม่  ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาท าการตรวจสอบให้ค าแนะน า         
จดบนัทกึผลการตรวจสอบลงในแบบประเมนิประสทิธภิาพ ผลพบว่า เน้ือหาทีแ่สดงผลยงัขาดส่วนของการแนบไฟล์ข้อมูล
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เคา้โครงปรญิญานิพนธแ์ละสารนิพนธ์ และไฟล์ข้อมูลบทความกรณีที่เป็นปรญิญานิพนธ์ ผู้พฒันาจงึท าการเพิ่มเมนูการ
แนบไฟลส์ าหรบัการคน้หา 
 3.2 น าระบบฐานขอ้มลูทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรมและดา้นเน้ือหาแลว้มาปรบัปรุงแกไ้ข 
 3.3 ทดลองภาคสนามเบื้องต้น  น าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองภาคสนามกบัอาจารย์
คณะศกึษาศาสตร ์จ านวน 11 คน  และนิสติระดบับณัฑติศกึษา  จ านวน 15 คน ในภาคเรยีนที่ 1/2555 ท าการทดลองใช้
และจดบนัทกึผลการใชแ้ละรายละเอยีดต่าง ๆ ลงในแบบประเมนิประสทิธภิาพแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
 3.4 จดัท าเอกสารประกอบการใช้โปรแกรมและน าระบบฐานข้อมูลที่ปรบัปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จรงิกบักลุ่ม
ตวัอย่างที่ได้จากการสุ่มนิสติระดบับณัฑติศกึษา ในภาคเรยีนที่ 2/2555 จ านวน 5 กลุ่มเรยีน จากจ านวนทัง้สิ้น 8 กลุ่ม
เรียน ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างรวมจ านวนทัง้สิ้น 81 คน ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มผู้เรียน       
แลว้เกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบวดัประสทิธผิลของระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศแบ่งเป็น 3 ฉบบั ดงัน้ี 
     1. แบบประเมนิประสทิธผิลระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นงานวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ของผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหา   
     2. แบบประเมนิประสทิธผิลระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นงานวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ของผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นโปรแกรม 
     3. แบบประเมนิประสทิธผิลของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นงานวจิยับนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

แบบประเมนิประสทิธผิลระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นงานวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต ของผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหา  และผูเ้ชีย่วชาญดา้นโปรแกรม  และแบบประเมนิประสทิธผิลของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล  ผู้วจิยัมขี ัน้ตอนการสร้าง 
ดงัน้ี 1)  ศกึษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ 2)  น าข้อมูลที่ได้มาสร้าง
เป็นแบบประเมนิประสทิธผิลและแบบประเมนิประสทิธผิลของผูใ้ชร้ะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศ ดา้นงานวจิยั ฉบบัร่าง โดย
ก าหนดชื่อแบบประเมนิและแบบวดัเขยีนขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมส าหรบัการเกบ็ขอ้มลู  ตรวจสอบขอ้ค าถาม รูปแบบแบบ
ประเมนิเป็นแบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั และค าถามปลายเปิดในส่วนของขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ในส่วนของเกณฑ์
การให้น ้าหนักคะแนนตัง้แต่ 5 ถึง 1 หมายถึง  ดีมากถึง ใช้ไม่ได้น าแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 คน 
ตรวจสอบความเทีย่งตรงด้านเน้ือหาและด้านโปรแกรม ด้วยการประเมนิความสอดคล้อง (IOC) มค่ีาคะแนนอยู่ระหว่าง 
0.66-1.00  แลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ขจากนัน้จดัท าแบบประเมนิฉบบัสมบูรณ์ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวจิยัคณะผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยก าหนดเป็น 2  ส่วน ไดแ้ก่  
1) ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิยั บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2) ประสทิธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิยับนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต     
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต                
คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

จากการด าเนินการออกแบบและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศตามขัน้ตอนการวจิยัท าให้ได้รูปแบบของระบบ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลจาก
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ประกอบด้วย            
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เจา้หน้าที ่2)ผูใ้ชท้ัว่ไป 3) นิสติ และ 4) อาจารย ์(ดงัภาพประกอบ 2) 
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ภาพประกอบ 2 รปูแบบระบบระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยับนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต 

 
1) เจา้หน้าที ่เป็นส่วนทีส่ามารถสบืคน้และบนัทกึข้อมูลได้ทัง้ในระดบัของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ ดงันัน้เจ้าหน้าที่

จึงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบด้านการเก็บข้อมูลด้านการวิจยัโดยตรง หรือเลขานุการหลกัสูตร หรือผู้ที่ได้ร ับ
มอบหมายใหบ้รหิารจดัการขอ้มลู ซึง่จะท าการบนัทกึหรอืส่งขอ้มลูเขา้ระบบฐานขอ้มลูงานวจิยั สามารถตรวจสอบ บนัทกึ 
ลบและแกไ้ขขอ้มลูได ้

2) ผูใ้ชท้ัว่ไปเป็นส่วนส าหรบัผูท้ีต่้องการสบืคน้ขอ้มลูงานวจิยัจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลไดใ้นระดบัน้อยที่สุดคอื ค้น
ชื่อเรื่องและเคา้โครงงานวจิยัในกรณีทีง่านวจิยัอยู่ในระหว่างด าเนินการ และเมื่องานวจิยัด าเนินการแล้วเสรจ็จะสามารถ
สบืคน้บทความของงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

3) นิสติเป็นนิสติปจัจุบนัทีอ่ยู่ระหว่างก าลงัศกึษาในหลกัสตูรบณัฑติศกึษาและก าลงัท าปรญิญานิพนธ์/นิพนธ์ คอื 
ผ่านการสอบหวัขอ้หรอืเคา้โครงเรยีบรอ้ยแล้วซึ่งจะสามารถเข้าถึงในส่วนของการรายงานความก้าวหน้าการท าปรญิญา
นิพนธ์และรบัค าปรกึษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ รวมถึงข้อมูลข่าวสารการสอบและก าหนดการท าปรญิญานิพนธ์ /สาร
นิพนธ ์และขอ้มลูของอาจารยท์ีป่รกึษา 

4) อาจารยเ์ป็นอาจารยข์องคณะศกึษาศาสตรท์ีเ่ป็นทีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลใน
ส่วนของนิสติและส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไปได ้สามารถลบ แกไ้ข ขอ้มลูในแฟ้มส่วนตวั และขอ้มลูการรายงานความก้าวหน้าของ
นิสติในทีป่รกึษาไดเ้ท่านัน้ ส่วนขอ้มลูอื่น ๆ สามารถสบืคน้ได ้

2. ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจยับนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 ประสิทธผิลของระบบ น าเสนอในส่วนของข้อมูลของกลุ่มตวัอย่างและประสิทธผิลของระบบฐานข้อมูลกลุ่ม
ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาประสทิธผิลของระบบฐานขอ้มลู ประกอบดว้ย นิสติระดบับณัฑติศกึษา จาก 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่  

 

เจ้าหน้าท่ี              

        นิสิต 

ระบบงานวิจยั 

ความตอ้งการสบืคน้ขอ้มลูวทิยานิพนธ(์หรอืงานวจิยั) 
หรอืขอ้มลูทัว่ไป  และเงือ่นไข 

ขอ้มลูทัว่ไป  ขอ้มลูวทิยานิพนธ ์(หรอืงานวจิยั) 
ขอ้มลูนิสติ  ขอ้มลูอาจารย์ 

                  (            )/                       

                                  (            ) 
                            

                   

                  (            )/ 
                       

                                   
           

                           

                  (            )/ 
                       

                                   

                                  (            ) 
                            

                  (            )/                       

                                   
(            )                             
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สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศึกษา วิจยัและวดัผลการศกึษา จติวทิยาการศึกษา สงัคมศกึษา และศลิปศกึษา รวมจ านวน
ทัง้สิน้ 81 คน (แสดงดงัภาพประกอบ 3) 
 

ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสาขาวชิา 
 

  

 จากภาพประกอบ 3 แสดงจ านวนกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามสาขาวชิา พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา
ประสทิธผิลของระบบฐานขอ้มลูเป็นนิสติจาก 5 สาขาวชิา เรยีงล าดบัจ านวนจากมากไปน้อยตามค่ารอ้ยละ ดงัน้ี สาขาวชิา
เทคโนโลยีการศึกษา ร้อยละ 29.6 (24คน) จิตวิทยาการศึกษา ร้อยละ 24.7 (20 คน) วิจยัและวดัผลการศึกษา           
รอ้ยละ 22.2 (18 คน) สงัคมศกึษา รอ้ยละ 13.6 (11 คน)  และศลิปศกึษา รอ้ยละ 9.9 (8 คน) รวมจ านวนทัง้สิน้ 81 คน 
 
 

ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิ ัยบน
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (N=81) 

 รายการประเมนิ N Mean SD ระดบัความคดิเหน็ 
1. ความสะดวกในการใชง้าน     
 1.1   การดาวน์โหลดขอ้มลู 81 4.60 .49 ดมีาก 
 1.2   องคป์ระกอบของหน้าจอ 81 3.56 .63 ด ี
 1.3   ข ัน้ตอนการใชง้านระบบฐานขอ้มลู 81 4.21 .70 ด ี
 1.4   เมนูหลกัสามารถใชง้านไดส้ะดวก 81 4.37 .49 ด ี
 ค่าเฉลีย่  4.19  ด ี
2. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน     
 2.1  ระยะเวลาคน้หาขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 81 4.60 .49 ดมีาก 
 2.2  ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูมคีวามเหมาะสม 81 4.60 .49 ดมีาก 
 2.3  เวลาในการดาวน์โหลดขอ้มลู 81 4.11 .87 ด ี
 ค่าเฉลีย่  4.44  ด ี
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ตาราง1 (ต่อ) 
 รายการประเมนิ N Mean SD ระดบัความคดิเหน็ 

3.  ผลลพัธท์ีไ่ด้    
  3.1  ขอ้มลูทีไ่ดค้รบถ้วน 81 3.89      .59                 ด ี
  3.2  ขอ้มลูทีไ่ดต้รงกบัความต้องการ 81 4.14      .67                 ด ี
  3.3  ผลการคน้หาขอ้มลูสามารถน าไปใชไ้ด้ 81 4.60      .49                 ดมีาก 
    3.4  การแสดงผลเหมาะสม 81 4.00      .39        ด ี
 ค่าเฉลีย่  4.16         ด ี

4. การเชื่อมโยงขอ้มลูกบัระบบฐานขอ้มลู     
 4.1  การเชื่อมโยงขอ้มลูท าไดถู้กต้อง  81 4.48      .50        ด ี
 4.2  การเชื่อมโยงขอ้มลูท าไดร้วดเรว็ 81 4.59      .49        ดมีาก 
 ค่าเฉลีย่ 81 4.54         ดมีาก 
 ค่าเฉลีย่รวมทุกด้าน 81 4.33         ด ี

 
 จากตาราง พบว่าประสทิธผิลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวจิ ัยบนเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต แบ่งเป็น      
4 ดา้น ไดแ้ก่ ความสะดวกในการใช้งาน ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน ผลลพัธ์ที่ได้ และการเชื่อมต่อกบัระบบฐานข้อมูล 
โดยรวมมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.33 เมื่อจ าแนกรายดา้น มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ดา้นความสะดวกในการใช้งาน พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 จ าแนกผลในด้าน
ความสะดวกในการใชง้าน ผลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ การดาวน์โหลดขอ้มลู มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.60 และระดบั
ด ีเรยีงล าดบัค่าคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อย ดงัน้ี เมนูหลกัสามารถใช้งานได้สะดวก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ขัน้ตอนการ
ใชง้านระบบฐานขอ้มลู มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.21 และองคป์ระกอบของหน้าจอ มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.56 
 ดา้นระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน พบว่า ค่าเฉลีย่โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.44 จ าแนกผลในด้าน
ระยะเวลาที่ใช้ในการท างาน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ระยะเวลาค้นหาข้อมูลมีความเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการประมวลผลขอ้มลูมคีวามเหมาะสม มค่ีาเฉลีย่เท่ากนั คอื 4.60 และผลการประเมนิในระดบัด ีได้แก่ เวลา
ในการดาวน์โหลดขอ้มลู มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.11 
 ด้านผลลพัธ์ที่ได้ พบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัด ีมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 จ าแนกผลในด้านผลลพัธ์ที่ได ้   
ผลการประเมนิอยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ ผลการคน้หาขอ้มลูสามารถน าไปใชไ้ด ้มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.60 และผลการประเมนิ
อยู่ในระดับดี เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการมีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.14           
การแสดงผลเหมาะสมมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.00 และขอ้มลูทีไ่ดค้รบถ้วน มค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.89 
 ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบฐานข้อมูลพบว่า ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.48 
จ าแนกผลในดา้นการเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบฐานข้อมูล ผลการประเมนิในระดบัดมีาก ได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลท าได้
รวดเรว็ มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 และผลการประเมนิในระดบัด ีได้แก่ การเชื่อมโยงข้อมูลท าได้ถูกต้อง มค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 
4.48  
 
สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
  1. จากการด าเนินการออกแบบและพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศตามขัน้ตอนการวจิยัท าให้ได้รูปแบบของระบบ
ฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการวจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต คณะศกึษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผลจาก
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบระบบสารสนเทศด้านการวิจัย ประกอบด้วย           
4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เจา้หน้าที ่2) ผูใ้ชท้ัว่ไป 3) นิสติ และ 4) อาจารยซ์ึง่ในแต่ละองค์ประกอบจะมสี่วนประกอบย่อย
ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดแ้ตกต่างกนั แยกตามระดบัของผูใ้ช้ ซึ่งเป็นการก าหนดบทบาทและหน้าที่ตามรหสัของผู้ใช้เพื่อ
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เป็นการบรหิารจดัการขอ้มลู และป้องกนัการซ ้าซอ้นและลดความยุ่งยากในการจดัการข้อมูลของระบบได้อีกทางหน่ึงด้วย  
การออกแบบและพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศครัง้น้ี คณะผูว้จิยัไดป้ระยุกต์ใชห้ลกัการวงจรในการพฒันาระบบฐานข้อมูล 
(Database Life Cycle : DBLC)ของ Peter Rob and Carlos Coronel (2000) ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ได้แก่             
1. การศกึษาเบื้องต้น (Database Initial Study)  2. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 3. การติดตัง้ระบบ
ฐานข้อมูล (Implementation and Loading) 4. การทดสอบและประเมนิระบบฐานข้อมูล (Testing and Evaluation)        
5. ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลในสถานการณ์จริง (Operation) และ6. การบ ารุงรกัษาและประเมินผลฐานข้อมูล 
(Maintenance and Evaluation)แลว้คณะผูว้จิยัจงึน ามาก าหนดเป็นขัน้ตอนการพฒันาระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศด้านการ
วจิยั บนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  คณะศกึษาศาสตร ์ โดยมวีธิดี าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอนหลกั ดงัน้ี 1) ก าหนดคุณสมบตัขิอง
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่จะพฒันา   2) ออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ 3) พฒันาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อใหง้่ายต่อการด าเนินการวจิยัมากขึ้น ซึ่งแนวคดิดงักล่าว เป็นวงจรที่ถูกน ามาใช้ในการพฒันาโปรแกรม
หรอืซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรต่์าง ๆ อย่างแพร่หลาย ส่งผลในการพฒันาระบบฐานขอ้มลูมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
 2. ประสิทธิผลของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยบนเครือข่ ายอินเทอร์เน็ต คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาประสทิธผิลของระบบฐานข้อมูล ประกอบด้วย นิสิตระดบั
บณัฑติศกึษา จาก 5 สาขาวชิา ไดแ้ก่ สาขาวชิาเทคโนโลยกีารศกึษา วจิยัและวดัผลการศกึษา จติวทิยาการศกึษา สงัคม
ศกึษา และศลิปศกึษา รวมจ านวนทัง้สิน้ 81 คนและประสทิธผิลของระบบฐานขอ้มูล ใน 4 ด้าน ได้แก่ความสะดวกในการ
ใชง้าน ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน ผลลพัธท์ีไ่ด้ และการเชื่อมต่อกบัระบบฐานขอ้มลูซึง่ผลการประเมนิในทุกด้านและราย
ข้ออยู่ในระดบัดีมากและในระดบัด ีซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของการพฒันาระบบฐานข้อมูลของMike Gardener and 
Stephen Pinfield. (2005: 323) วิจยัเกี่ยวกบั ความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุดบนเวบ็ ในมหาวิทยาลยั  
Nottinghamจากผลการส ารวจความพึงพอใจในการใช้ฐานข้อมูล พบว่า ฐานข้อมูลมคีวามถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 
รองลงมาคอื ขอ้มลูผลลพัธถ์ูกต้องตรงตามช่วงของเวลา (Timeliness)  รูปแบบ (Format)  เน้ือหา (Content)  ความง่าย
ในการใช้งาน (Easy of use)  แต่อย่างไรกต็าม คุณสมบตัิด้านความง่ายในการใช้งานถูกจดัล าดบัไว้เป็นล าดบัแรกใน
ความพงึพอใจส าหรบัการใชเ้วบ็แต่จากผลการวจิยัมขีอ้สงัเกต 2 ประเดน็ ดงัน้ี 
 2.1 ดา้นความสะดวกในการใชง้าน มปีระเดน็ขององค์ประกอบของหน้าจอมค่ีาเฉลี่ยน้อยที่สุด คอื 3.56 ซึ่งอาจ
เน่ืองมาจากการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีย่งัขาดในส่วนของการจดัองคป์ระกอบหน้าจอให้สวยงาม เน่ืองจาก
ขอ้มลูในฐานขอ้มลูส่วนใหญ่เป็นตวัอกัษรทีม่รีายละเอยีดค่อนขา้งมาก เช่น ชื่อเรื่องวจิยั ชื่อผูท้ าวจิยั เป็นต้น  
 2.2 ด้านผลลพัธ์ที่ได้ มปีระเดน็ของข้อมูลที่ได้ครบถ้วน มค่ีาเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ซึ่งอาจเน่ืองมาจากการบนัทกึ
ขอ้มลูส าหรบัปรญิญานิพนธ/์สารนิพนธใ์นขัน้ตอนของการทดลองคณะผูว้จิยัไดบ้นัทกึเฉพาะขอ้มลูของงานวจิยัของนิสติที่
ก าลงัด าเนินการเท่านัน้ ซึง่ระบบทีส่มบูรณ์แลว้จะต้องน าขอ้มลูงานวจิยัของอาจารย์และนิสติของคณะศกึษาศาสตร์ ทัง้ที่
ด าเนินการเสรจ็แล้วและก าลงัด าเนินการน าเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจงึจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ตามความต้องการของ
ผูใ้ช ้นอกจากน้ี ควรเชื่อมโยงขอ้มลูจากระบบกลางของมหาวทิยาลยั เช่น ขอ้มลูนิสติ ขอ้มลูอาจารย ์เพื่อลดความซ ้าซ้อน
ของขอ้มลู และเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีถู่กต้อง ท าใหผู้้ดแูละระบบฐานขอ้มลูท างานไดง้านและสะดวกรวดเรว็ยิง่ขึน้  
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 

1. การพฒันาระบบฐานขอ้มลูควรบนัทกึข้อมูลที่ใช้ให้ครบถ้วนเพื่อให้เกดิประสทิธผิลของการใช้งานที่ดขี ึ้นและ
พรอ้มใชง้านจรงิ 

2. ในการทดลองจะต้องใหก้ลุ่มตวัอย่างใช้ในสถานที่และช่วงเวลาที่ก าหนด จงึจะท าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
รวดเรว็ และความมกีารชีแ้จงและแนะน าการใช้ระบบฐานข้อมูลร่วมด้วยจะท าให้กลุ่มตวัอย่างเกดิความเข้าใจและเข้าใช้
งานได ้

3. ควรใช้การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนจากระบบกลางของมหาวทิยาลยั เช่น ข้อมูลนิสติบณัฑิตศกึษา ข้อมูล
อาจารยจ์ะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รบถ้วนและเพยีงพอต่อความต้องการ 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
1. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถใชง้านดว้ย Application ผ่านเครื่องมอืสื่อสารเคลื่อนทีไ่ด ้ 
2. ควรพฒันาระบบฐานขอ้มลูสื่อการเรยีนการสอนและเชื่อมโยงข้อมูลเครื่องมอืของการวจิยัที่เป็นสื่อการเรยีน

การสอน เช่น หนังสอือิเลก็ทรอนิกส์ บทเรียนคอมพวิเตอร์ วดีทิศัน์  เวบ็ไซต์ ฯลฯ เพื่อจดัเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ตวัอย่างใหผู้ใ้ชไ้ดศ้กึษา  
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การศึกษาเปรียบเทียบภาพลกัษณ์วิชาชีพครตูามมุมมองของครกูบัมุมมองของสงัคมและ 
แนวทางการเสริมสร้างภาพลกัษณ์วิชาชีพคร ู: การวิจยัแบบผสานวิธี 

The Comparative Study of the Teacher Professional’s Image as Teachers and  Social 
Perspective and Teacher Professional’s Image Enhancement Orientation : 

A Mixed Method Research. 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุนทรา  โตบวั1  

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบภาพลักษณ์วิชาชีพครูตามมุมมองของครูและคนในสงัคมไทย        
และเสนอแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูใชก้ารวจิยัแบบผสานวธิ ีกลุ่มตวัอย่าง คอื 1) ครูและผู้ที่ไม่ได้เป็น
ครูใช้การเลอืกแบบหลายขัน้ตอนกลุ่มละ 483 คน 2) กลุ่มเป้าหมายเพื่อสมัภาษณ์เลอืกแบบเจาะจงจ านวน 21 คน               
3) ผู้ทรงคุณวุฒ ิ13 คน ผู้ให้ข้อมูลในกระบวนการวจิยัแบบ  EDFR และ4) ผู้เกี่ยวข้อง 7 คนเพื่อยนืยนัความเหมาะสม 
เครื่องมอืคอืแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ ใช้สถิติเชงิพรรณนา และสถิติ t-test และ F-test  ผลการศึกษาพบว่า 
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ยกเวน้ดา้นความรูส้กึทีม่ต่ีอวชิาชพีครทูีไ่ม่แตกต่างกนั มจีุดแขง็ของภาพลกัษณ์ คอื ความรู้
และประสบการณ์ของครู การพฒันาวชิาชพีครู การท าคุณประโยชน์ต่อสงัคม เจตคติของคนที่มต่ีอวชิาชพีครู และการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่วนจุดที่ควรพัฒนา คือ ความมุ่งมัน่พฒันาผู้เรียน  การสร้างสรรค์ชุมชน/ สงัคม         
การพัฒนาตนเองให้ทันยุคสมัย รายได้ สวัสดิการ การมีชื่อเสียง ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู และบุคลิกภาพคร ู         
การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครคูวรสรา้งการมสี่วนร่วมทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ค าส าคญั: การเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครู, การวจิยัแบบผสานวธิ ี
 
Abstract  
 The research objectives were to survey the teacher's perspective and Thai society's perspective in the 
image of teachers and to compare teachers' perspective and the perspective of society, analyse  strength and 
weakness point to the images of teachers and study teacher professional’s image enhancement. The research 
was conducted using mixed method methodologies. Target population and sample were 483 teachers and 483 
who are not  teachers were selected by multistage random sampling technique 2) 21 subjects for in-depth 
interviewing were selected by purposive sampling 3) 13 experts qualified  the strengths, the weakness and 
guidelines to enhance the image of the teachers by EDFR and 4) 7 experts to verify suitable guidelines. The 
statistical analysis of data were descriptive statistics, t-test and F-test. The results showed that average mean 
score almost aspect of  the teachers’ image  significantly difference at 0.01 level   between the views of 
teachers and the view of society, except in the sense of people towards the teachers, in addition  the  teachers' 
image strengths in knowledge and experience of the teacher, teacher professional development, valuable 
contribution to society, attitudes of people towards the teacher profession and teacher professional ethics of 
conduct. The teachers’ image weakness were  commitment to develop the students, creative community or 
social, development of teachers keep their up-to-date, benefit and welfare, the reputation of the teachers, proud 
to be a teacher and the teacher's personality or costumes. The strategies involved in teacher professional’s 
image enhancement should be participatory both public and private sector. 
Keyword: teacher professional’s image enhancement, mixed method research. 

 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 วชิาชพีครเูป็นวชิาชพีทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาที่มคุีณค่าต่อสงัคม เพราะการศกึษาเป็นทัง้การสร้างการพฒันา
รวมทัง้การเสรมิให้บุคคลมคุีณภาพ แต่จากข้อเท็จจริงในความเป็นวชิาชพีครู ยงัมภีาพลกัษณ์วชิาชพีไม่โดดเด่นตาม
ภารกิจที่มีความส าคญัยิ่ง ดงัเช่นผลการศกึษาของอมรวิชช์ นาครทรรพ (2549) ได้ท าการศึกษาสภาวะการท างาน 
ทศันคตแิละพฤตกิรรมในวชิาชพีของคร ูด าเนินการเกบ็ขอ้มูลในช่วงเดอืนกรกฎาคม-สงิหาคม 2549 ผลการศกึษาพบว่า
ด้านทศันคติต่ออาชพีและความเป็นครู ครูกว่าร้อยละ 62 และผู้บรหิารร้อยละ 43 ให้ความสนใจอยากเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) และครูร้อยละ 48 และผู้บรหิารร้อยละ 34 มคีวามคดิอยากเปลี่ยนไปท า
อาชพีอื่น อกีทัง้ยงัไม่อยากใหล้กูประกอบอาชพีคร ูทัง้น้ีเพราะครสู่วนใหญ่ขาดความมัน่ใจในวชิาชพีของตวัเอง อนัเป็นผล
มาจากสภาพการท างานทีห่นกั และการขาดแรงจงูใจในเชงิผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ แต่ผลการวจิยัดงัที่กล่าวกล็่วงเลย
มาเป็นเวลา 6-7 ปีแล้ว จงึน่าสนใจศกึษาว่าในปจัจุบนัซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลงทัง้ด้านการเศรษฐกจิ สงัคม และการศกึษา   
จะท าใหภ้าพลกัษณ์ของวชิาชพีครมูกีารเปลีย่นแปลงไปในทศิทางใด ดงัมแีนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งดงัน้ี 
 แนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีหรอืองคก์าร สิง่แรกทีจ่ะต้องพจิารณาคอื ต้องรู้ว่าตนเองเป็นใคร คนอื่นๆ 
ในสงัคมมองวชิาชพีหรอืองคก์ารอย่างไร การวจิยัครัง้น้ีจงึต้องการศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีครูตามมุมมอง
ของครกูบัมุมมองของสงัคม และแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูเพื่อประโยชน์ก าหนดแนวทางในการสร้าง
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูเพื่อส่งเสรมิเกยีรตยิศของครชู่วยดงึคนดคีนเก่งมาเป็นครใูหม้ากยิง่ขึน้  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ภาพลกัษณ์วิชาชีพคร ู
ตามมุมมองของคร ู

 ภาพลกัษณ์วิชาชีพคร ู
ตามมุมมองของสงัคม 

I มติดิา้นประโยชน์ 
      1. ความรูแ้ละประสบการณ์ของครู 
      2. การปฏบิตังิานประกอบดว้ย 
          2.1 การพฒันาวชิาชพีครู 
          2.2 ความมุง่ม ัน่พฒันาผูเ้รยีน 
          2.3 การสรา้งสรรคช์ุมชน/สงัคม 
II มติดิา้นสงัคม 
      1. การมองคณุคา่วชิาชพีครูต่อสงัคม 
      2. การพฒันาตนเองของครูใหท้นัยคุสมยั 
III มติดิา้นความคดิจติใจ 
      1. ความรูส้กึที่มตี่อวชิาชพีคร ู
      2. ปจัจยัจงูใจเขา้สูว่ชิาชพีครู 
IV มติดิา้นจติวญิญาณ 
     การปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

 I มติดิา้นประโยชน์ 
      1. ความรูแ้ละประสบการณ์ของครู 
      2. การปฏบิตังิานประกอบดว้ย 
          2.1 การพฒันาวชิาชพีครู 
          2.2 ความมุง่ม ัน่พฒันาผูเ้รยีน 
          2.3 การสรา้งสรรคช์ุมชน/สงัคม 
II มติดิา้นสงัคม 
      1. การมองคณุคา่วชิาชพีครูต่อสงัคม 
      2. การพฒันาตนเองของครูใหท้นัยคุสมยั 
III มติดิา้นความคดิจติใจ 
     1. ความรูส้กึที่มตี่อวชิาชพีคร ู
     2. ปจัจยัจูงใจเขา้สูว่ชิาชพีครู 
IV มติดิา้นจติวญิญาณ 

   การปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีครู 
   

เปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีครูตามมมุมอง
ของครูกบัสงัคม 

 
 
 

 
วเิคราะหจ์ดุแขง็และจดุควรพฒันา 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ 
(Mission

วสิยัทัศน์ 

(Vision)

พันธสญัญาตอ่สงัคม 
(Promise)

ความแตกตา่ง

ทีโ่ดดเดน่ 

(Advantages)

กลไกการมีสว่นร่วม

ในการสร้างภาพลกัษณ์

(Participatory Action)

การสือ่สาร

(Communication)

ค้นหาแนวทาง
การเสริมสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีครู

ดว้ย
เทคนิค EDFR

- ผู้บริหาร
- ครูวิชาชีพ
- นักศึกษาวิชาชีพครู
- องค์กรทีเ่กีย่วขอ้ง
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อส ารวจวชิาชพีครตูามมุมมองของครแูละตามมุมมองของคนในสงัคมไทยทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบภาพลกัษณ์ วิชาชีพครูตามมุมมองของครูและตามมุมมองของคนในสงัคมไทยที่มีต่อ
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
 3. เพื่อวเิคราะหจ์ุดแขง็ และจุดทีค่วรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
 4. เพื่อเสนอแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 ภาพลกัษณ์วชิาชพีครตูามมุมมองของครกูบัมุมมองของคนในสงัคมไทยแตกต่างกนั 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบผสานวธิ ี(Mixed Method Research) โดยใช้วธิกีารเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ
ในการศกึษา มขี ัน้ตอนในการวจิยัหลกั 3 ข ัน้ตอนดงัน้ี 

ขัน้ท่ี 1 ส ารวจและเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีของคร ูตามมุมมองของครแูละคนในสงัคม 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยแบบสอบถาม 

    1.1 ประชากรคร ูทีป่ฏบิตัิหน้าที่ในส่วนโรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) 
ซึ่งจากข้อมูลสถิติประชากรที่เป็นปจัจุบนัมจี านวน 417,889 คน (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน, 2551) 
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรในการค านวณของ Yamane, T. (1973) ไดจ้ านวนตวัอย่าง  400 คน เกบ็ขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 483 คน เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ขัน้แรกแบ่งชัน้ภูมติามภูมภิาค เป็น 6 ภูมภิาค คอื 
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ สุ่มจงัหวดัด้วยวธิกีารสุ่มอย่าง
ง่ายเป็นตวัแทนภาคละ 1 จงัหวดั แลว้เลอืกตวัอย่างโดยสุ่มโรงเรยีนทีส่งักดัสพฐ.ดว้ยวธิกีารสุ่มอย่างง่าย เลอืกครเูพื่อตอบ
แบบสอบถามแบบก าหนดโควต้า (Quota sampling) จนกว่าจะไดต้วัอย่างครบจ านวน 483 คน  
    1.2  ผูป้ระกอบอาชพีอื่น คอื บุคคลที่ไม่ได้ประกอบวชิาชพีครู 8 กลุ่มอาชพี ได้แก่ 1) กลุ่มทหารหรอืต ารวจ 
2) กลุ่มพนักงานทัว่ไป 3) กลุ่มแพทย์ 4) กลุ่มพยาบาล 5) กลุ่มวศิวกร 6) กลุ่มนักการเงนิ/ นักบญัช/ีพนักงานธนาคาร    
7) กลุ่มเกษตรกรหรอืรบัจ้างทัว่ไป 8) กลุ่มนักธุรกจิหรอืประกอบอาชพีอิสระ เป็นผู้อยู่ในภูมภิาคเดยีวกนักบัครู เลอืก
ตวัอย่างตามกลุ่มวชิาชพีแบบก าหนดโควต้าใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่างเท่ากบัผูป้ระกอบวชิาชพีครคูอื 483 คน 

2.กลุ่มเป้าหมายในการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ ตรวจสอบความสอดคล้องกบัข้อมูลเชงิปรมิาณถึง
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูมดีงัน้ีคอื ผู้ทรงคุณวุฒทิางการศกึษา จ านวน 8 คน  ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ไม่ได้ประกอบวชิาชพีครู คอื 
แพทย ์2 คน พยาบาล 3 คน ทหาร 1 คน ต ารวจ 1 คน วศิวกร 1 คน รวมจ านวน 8 คน ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัภาพลกัษณ์
องคก์ร จ านวน 3 คน  
 1.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
      1) แบบสอบถามภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูเป็นรายการสอบถามทีม่มีาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมอื ด้วยวธิกีารหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มค่ีาความสอดคล้องของ
ความเหน็ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อค าถามมค่ีา IOC เท่ากบั 0.8-1.0 ตรวจสอบความเชื่อมัน่เชงิความสอดคล้องภายใน   
ดว้ยวธิหีาสมัประสทิธิแ์อลฟา (α- Coefficient) มค่ีาสมัประสทิธิแ์อลฟา 0.854   
      2) แบบสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อสมัภาษณ์ถึงภาพลกัษณ์วิชาชีพครู หาคุณภาพด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเทีย่งตรงในการใชภ้าษาแต่ละขอ้ค าถาม แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง 
 1.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชว้ธิกีารเชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณดงัน้ี 
         1) การเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ใช้การติดต่อด้วยวาจาไปยงัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกลุ่ม
ประชากร เมื่อไดร้บัอนุญาตแลว้จงึส่งหนงัสอืขอความอนุเคราะหถ์งึผูบ้รหิารสถาบนัทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่าง วธิกีารเกบ็ขอ้มูลมี
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สองวธิคีอื วธิทีีห่น่ึงส่งแบบสอบถามทางไปรษณียพ์รอ้มซองเปล่าตดิแสตมป์ เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามส่งกลบั วธิทีี่สอง
เดนิทางไปเกบ็ขอ้มลูโดยนกัวจิยัและผูช้่วยนกัวจิยั ทัง้น้ีพจิารณาตามความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน 
      2) เกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อใชใ้นการศกึษาเชงิลกึ ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ (In-Depth Interview) โดยขออนุญาต
สมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมายทีส่มคัรใจในการใหข้อ้มลู  
  1.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 

     1) ขอ้มลูเชงิปรมิาณ ทีเ่กบ็ดว้ยแบบสอบถาม ใชส้ถติ ิความถี่ รอ้ยละ และเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่สองกลุ่มดว้ย 
Independent Samples t-test และเปรยีบเทยีบหลายกลุ่ม ดว้ยสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว  F-test  

     2) ขอ้มลูเชงิคุณภาพ ทีเ่กบ็ดว้ยวธิกีารสมัภาษณ์ ใชก้ารวเิคราะหเ์น้ือหา (Content Analysis)  
ขัน้ท่ี 2   วเิคราะห์จุดแข็ง และจุดที่ควรพฒันา และศกึษาแนวทางการเสริมสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีครู ด้วย

กระบวนการวจิยัแบบ Ethernography  Delphi Future  Research (EDFR)  
 2.1 ประชากรเป้าหมาย 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธกีารเลือกแบบเจาะจง จ านวน 13 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นผู้มี
ประสบการณ์ในการบรหิารสถานศกึษามาไม่น้อยกว่า 10 ปี หรอืเป็นนักวชิาการทางการศกึษาที่มวีุฒกิารศกึษาในระดบั
ปรญิญาเอก ตวัแทนวชิาชพีที่ไม่ได้ประกอบวชิาชีพครู  เป็นผู้ประกอบวชิาชพีมาไม่น้อยกว่า 10 ปีและขณะน้ีกย็งัคง
ประกอบวชิาชพีนัน้อยู่ ผูท้รงคุณวุฒเิกีย่วกบัภาพลกัษณ์องคก์าร  

วธิดี าเนินการวจิยั  ใชว้ธิสีอบถามความคดิเหน็ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 รอบ ตามเทคนิค Ethernographic Delphi 
Future  Research มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. เสนอผลการศกึษาเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีตามมุมมองของคร ูและภาพลกัษณ์วชิาชพีครูตามมุมมอง
คนในสงัคมไทยต่อผูท้รงคุณวุฒ ิ 
  2. ด าเนินการเกบ็ขอ้มลู 
 รอบที่ 1 เริม่สมัภาษณ์จาก ภาพลกัษณ์ในทางที่ด ี(Optimistic Realistic Scenario) หรอืจุดแขง็ ภาพลกัษณ์
ในทางที่ไม่ด ี(Pessimistic Realistic Scenario) หรอืจุดต้องพฒันา แนวทางในการสร้างเสรมิภาพลกัษณ์ในอนาคตที่มี
ความเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด ทัง้น้ีเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญคดิในหลายแง่มุม ซึง่เป็นการมองในแง่บวกก่อน แลว้จงึพจิารณาในแง่ลบ 
และความเป็นไปไดม้ากทีสุ่ด 
 รอบที่ 2 วเิคราะห์/ สงัเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญรอบแรก มาวเิคราะห์และสงัเคราะห ์    
ด้วยการวิเคราะห์เน้ือหาเพื่อแยกแยะข้อมูล จัดข้อมูลที่ซ ้าซ้อนให้อยู่ในหมวดเดียวกัน น ามาเขียนเป็นรายการใน
แบบสอบถามทีเ่ป็นมาตราประเมนิค่า 5 ระดบั  ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒแิสดงความคดิเหน็ว่ามคีวามคดิเหน็ในรายการที่ถาม
มากน้อยเพยีงใด ใชก้ารวเิคราะหท์างสถิติโดยใช้ค่ามธัยฐาน และ ค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ โดยพจิารณาคดัเลอืกข้อที่มี
ค่ามธัยฐานตัง้แต่ 3.50 ขึ้นไปและมค่ีาพิสยัระหว่าง  ควอไทล์ (Interquartile Range) 1.50 ลงมา น าไปก าหนดเป็น
แนวทางทีเ่หมาะสม 
 รอบที่ 3 สร้างแบบสอบถามรอบที่ 3 ใช้ข้อค าถามเหมือนกบัแบบสอบถามรอบที่สอง แต่มีการเพิ่มเติมการ
รายงานใหผู้ท้รงคุณวุฒทิีเ่ขา้ร่วมการวจิยัไดท้ราบความคดิเหน็ของกลุ่ม เพื่อให้แต่ละท่านยนืยนัความคดิเหน็ของตนเอง
จนกว่าจะไดฉ้นัทามต ิ 

ขัน้ท่ี 3 ตรวจสอบยนืยนัแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
 3.1 กลุ่มเป้าหมายเป็นผูท้รงคุณวุฒแิละผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ไดเ้ลอืกแบบเจาะจง มคุีณสมบตัดิงัน้ี คอื ผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษามาอย่างน้อย 10 ปี    
จ านวน 2 คน ครทูีม่ปีระสบการณ์การท างานมาอย่างน้อย 20 ปีจ านวน 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านภาพลกัษณ์องค์การที่มี
ประสบการณ์การท างานดา้นการประชาสมัพนัธอ์งคก์าร  มาอย่างน้อย 10 ปี จ านวน 2 คน  
 3.2 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จิยัน าเสนอแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครู เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒแิละ
ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบยนืยนัความเหมาะสม (Expert Opinion Validation) และให้ข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อแนว
ทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
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 3.3 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั แบบสอบความคดิเหน็ต่อแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
 3.4 การวเิคราะหข์อ้มลู วเิคราะหด์ชันีความสอดคลอ้ง (IOC)  
 
การสรปุผลการวิจยั 

1. เปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีครตูามมุมมองของผูป้ระกอบวชิาชพีครแูละผูป้ระกอบอาชพีอื่น  
 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยของภาพลกัษณ์วชิาชีพครูแต่ละด้านระหว่างมุมมองของครูกบัมุมมองของผู้
ประกอบอาชพีอื่นด้วยสถิติ t-test พบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 (p-value= 0.001)   
เกือบทุกด้าน โดยครูมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่น อันได้แก่ ความรู้และประสบการณ์ของคร ู         
การพฒันาวิชาชพีครู ความมุ่งมัน่พฒันาผู้เรียน การสร้างสรรค์ชุมชน/ สงัคม การมองคุณค่าวิชาชพีครูที่มต่ีอสงัคม     
การพฒันาตนเองของครใูหท้นัยุคสมยั ความรูส้กึทีม่ต่ีอวชิาชพีคร ูปจัจยัจงูใจเขา้สู่วชิาชพีคร ูการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
วชิาชพีของคร ูยกเวน้ดา้นความรูส้กึทีม่ต่ีอวชิาชพีครทูีม่คีวามคดิเหน็ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (F-test) ของผู้ประกอบอาชพีต่างๆ ได้แก่ กลุ่มครู กลุ่มทหารหรือ
ต ารวจ กลุ่มพนักงานทัว่ไป กลุ่มแพทย์ กลุ่มพยาบาล กลุ่มวิศวกร กลุ่มนักการเงิน/นักบัญชี/พนักงานธนาคาร          
กลุ่มเกษตรกรหรอืรบัจ้างทัว่ไป กลุ่มนักธุรกิจหรอืประกอบอาชีพอิสระ พบว่ามคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีครู
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ใน 8 ด้านจากทัง้หมด 9 ด้าน โดยกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่นมีคะแนน
เฉลี่ยต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีครูต ่ากว่ากลุ่มที่ประกอบวชิาชพีครู ยกเว้นด้านความรู้สกึที่มีต่อวชิาชพีครูที่ไม่แตกต่างกนั 
สอดคลอ้งกบัผลการวเิคราะห ์t-test  ทีแ่บ่งอาชพีเป็นสองกลุ่มคอื กลุ่มที่ประกอบวชิาชพีครูและกลุ่มที่ประกอบอาชพีอื่น  
ดงันัน้จงึควรหาแนวทางในการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีครูในแต่ละด้าน เพื่อให้คนที่ประกอบอาชพีอื่นในสงัคม มี
มุมมองต่อภาพลกัษณ์วชิาชพีครไูม่แตกต่างจากทีผู่้ประกอบวชิาชพีครูมองภาพของวชิาชพีที่ตนเองเป็นอยู่ จงึศกึษาจุด
แขง็และจุดควรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีครใูนแต่ละดา้น เพื่อน าขอ้มลูไปใชเ้ป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์
วชิาชพีครตู่อไป  

2.  จุดแขง็และจุดควรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู
      2.1 จุดแขง็และจุดควรพฒันาตามความเหน็ครแูละผูท้ีป่ระกอบอาชพีอื่น 
      จากการสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ที่เป็นจุดแขง็และจุดควรพฒันาระหว่างครูและผู้ที่ประกอบ
อาชพีอื่น สรุปผลดว้ยการใชร้ะดบัความคดิเหน็ของคนส่วนใหญ่ในแต่ละดา้น สรุปได้ว่า ภาพลกัษณ์วชิาชพีครูมจีุดแขง็ใน
เรื่องความรูแ้ละประสบการณ์ของคร ูการพฒันาวชิาชพีครู การท าคุณประโยชน์ มคุีณค่าต่อสงัคม ความรู้สกึที่ดหีรอืเจต
คตขิองคนทีม่ต่ีอวชิาชพีครู และการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวชิาชพีของครู ส่วนภาพลกัษณ์วชิาชพีครูที่ควรพฒันา คอื 
ความมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีน การสรา้งสรรคช์ุมชน/ สงัคม การพฒันาตนเองของครใูหท้นัยุคสมยั และปจัจยัจูงใจในการเข้าสู่
วชิาชพีครใูนดา้นความมัน่คง ลกัษณะงาน เกยีรตยิศวชิาชพีคร ู  
      ตรวจสอบข้อมูลเชงิปรมิาณด้วยข้อมูลเชงิคุณภาพ จากการสมัภาษณ์ทัง้ผู้ที่เป็นครู ผู้บริหารสถานศกึษา    
ผู้ที่ประกอบอาชพีอื่น จากการวเิคราะห์เน้ือหาได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกบัข้อมูลเชงิปรมิาณ ดงัค ากล่าวต่อไปน้ี จากการ
สมัภาษณ์นายแพทยท์่านหน่ึงได้กล่าวถึงจุดเด่นวชิาชพีครูดงัน้ี  “ปจัจุบนัมคีวามรู้ ความสามารถมากขึ้น มกีารเรยีนคร ู   
5 ปีส่งเสรมิวชิาชพีน้ีอย่างจรงิจงัเพื่อใหน้กัศกึษาครไูดค้วามรูท้ีล่กึและมปีระสบการณ์การเป็นครูเพิม่ขึ้น เป็นสิง่มคุีณค่าดี
มาก สมยัน้ีความรูด้ ีเหน็การเป็นวชิาชพี มกีารต่อยอด ปรญิญาโท ปรญิญาเอกเยอะ ประสบการณ์ใช้ได้ การสอนเป็นใน
ลกัษณะวชิาเฉพาะทีม่คีวามเชีย่วชาญมากขึน้ ความรูด้ใีชไ้ด”้  
      ส่วนจุดควรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูผลจากการสมัภาษณ์ในภาพรวมพบว่าครยูงัไม่ไดทุ้่มเทพฒันา
ผู้เรียนอย่างเต็มที่มากนัก จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นครูได้กล่าวว่า “ครูบางส่วนที่ยงัไม่ได้ทุ่มเทในการสอนมากนัก      
โดยแบ่งเวลาไปท างานอื่นทีไ่ม่ใช่งานสอนหรอืประกอบอาชพีอื่น เช่น ขายประกนั ขายสนิค้าขายตรง หรอืแม้แต่การสอน
พเิศษ” และอกีท่านหน่ึงกล่าวว่า  “การอบรมสัง่สอนนกัเรยีนยงัไม่เตม็ทีด่ว้ยขอ้จ ากดัของเวลาเพราะครมูเีน้ือหาทีต่้องสอน
มาก เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ที่มีเน้ือหามากจึงได้แต่สอนในเน้ือหาไม่ได้มี เวลาอบรมสัง่สอนเรื่องคุณธรรม
เท่าทีค่วร” ผูป้ระกอบอาชพีอื่นส่วนใหญ่เหน็ว่าความมุ่งมัน่พฒันาผู้เรยีนมน้ีอย สอนตามหน้าที่เพยีงอย่างเดยีว ไม่ได้ใช้
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เวลาในการอบรมสัง่สอนนกัเรยีนอย่างเต็มที่ ไม่มภีาพของผู้เสยีสละที่ทุ่มเทก าลงักาย อุทศิสติปญัญาเพื่อพฒันาผู้เรยีน 
ดงัเช่น “ความมุ่งมัน่ทุ่มเทของครยูงัไม่เท่าไร ความมุ่งมัน่ไม่สงูพอ ท าตามหน้าที่ มคีรูส่วนน้อยที่อยากจะสอนให้นักเรยีน
เก่ง มคีวามรู”้ อกีท่านหน่ึงกล่าวว่า “อาจเป็นเพราะสงัคมเปลี่ยนแปลงไป ครูทุกวนัน้ีไม่เหมอืนครูสมยัก่อนท าหน้าที่แค่
สอนตามหน้าที่ อาจเป็นเพราะครูกลวัความยุ่งยาก เช่น ตัง้ใจสอนนักเรยีนมากแล้วท าโทษ กดดนันักเรยีนมากอาจถูก
ผู้ปกครองร้องเรียนเอาเรื่องได้ ท าให้ครูเปลี่ยนทศันคติในการท างานไปมาก กเ็ฉกเช่นเดียวกบัอาชีพแพทย์เดีย๋วน้ี ”
ภาพลกัษณ์ในการสรา้งสรรคส์งัคมของครไูม่ชดัเจน เช่น ค ากล่าวต่อไปน้ี “ยงัไม่เป็นประเดน็เด่นชดัครูยงัไม่ค่อยออกมา
เท่าไร อยู่แต่ในสถาบนัโรงเรยีน นอกจากกจิกรรมของโรงเรยีน งานชุมชนสงัคมเจอครูไม่มากนัก” และครูยงัต้องการการ
พฒันาตนเองให้เป็นครูที่ทนัยุคสมยัอีกมาก  มกีารใช้เทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนที่เหมาะสมกบัสถานการณ์
ปจัจุบนั และรายไดค้รยูงัไม่เพยีงพอดงัมผีูก้ล่าวว่า “รายไดค้รคูวรต้องอยู่ไดแ้บบเป็นอสิระทางการเงนิ ไม่ใช่พอเพยีง หาก
น้อยไปอาจขาดแรงจงูใจ ไดร้บัฟงัข่าวอาชพีครเูป็นหน้ีสงูสุด จงึต้องพึง่รายไดจ้ากการสอนพเิศษ เหน็ควรเพิม่รายไดค้รใูห้
พอเพยีงจะไดต้ัง้หน้าตัง้ตาพฒันาผูเ้รยีนเตม็ที”่  

2.2 จุดแขง็และจุดควรพฒันาตามความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒจิากกระบวนการ EDFR ไดส้รุปได้ดงัน้ี  
     จุดแขง็มดีงัน้ี 
     1) ความรู้และประสบการณ์ของครู ได้แก่ ครูที่สอนมานานมีความรอบรู้ในเรื่องที่สอนจากการสัง่สม

ประสบการณ์ ครรูุ่นใหม่มปีระสบการณ์น้อยแต่มคีวามพยายามเตรยีมการสอน มกีารน าเทคโนโลยมีาใช้ 
     2) การพฒันาวชิาชีพครู ได้แก่ องค์กรวชิาชพีควรมกีารพฒันายกระดบัวิชาชพีครูอย่างต่อเน่ือง องค์กร

วชิาชพีครคูวรมกีารสื่อสารใหเ้ป็นทีย่อมรบัและเป็นทีรู่จ้กัในสงัคม ควรมุ่งสรา้งค่านิยมต่อการเขา้มาประกอบวชิาชพีครูแก่
นกัเรยีนและผูป้กครอง  

     3) การท าคุณประโยชน์ มคุีณค่าต่อสงัคม ได้แก่ ครูเป็นผู้อบรมสร้างศษิย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ครูมหีน้าที่
อบรมสัง่สอนศษิยใ์หเ้ป็นคนด ีหากขาดครกูไ็ม่มคีนคอยชีแ้นะแนวทางทีเ่หมาะสมแก่ศษิย ์ 

     4) เจตคตขิองคนที่มต่ีอวชิาชพีครู ได้แก่ ครูเป็นวชิาชพีที่คนในสงัคมให้ความเคารพนับถือมาแต่เน่ินนาน 
อาชพีครสูรา้งคุณประโยชน์ สรา้งคน จงึไม่มโีทษต่อผูใ้ด  

     5) ปจัจยัจงูใจในการเขา้สู่วชิาชพีคร ูไดแ้ก่ ครเูป็นอาชพีที่มคีวามมัน่คง ลกัษณะงานครู เป็นงานที่มเีกยีรติ
ไดร้บัความเคารพนบัถอืจากสงัคม เกยีรติยศวชิาชพีครเูป็นสิง่สงูส่ง 

     6) การปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของคร ูไดแ้ก่ ครยูงัไม่มกีารก ากบัควบคุมการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ
วชิาชพีของครทูีเ่ขม้แขง็ ครแูสวงหารายไดพ้เิศษมากเกนิไปจนละเลยการท าหน้าทีค่รู 
      จุดทีค่วรพฒันา มดีงัน้ี  

     1) ความมุ่งมัน่พฒันาผูเ้รยีน ไดแ้ก่ ครบูางส่วนยงัอบรมสัง่สอนนักเรยีนไม่เต็มที่ ครูบางส่วนใช้เวลาในการ
ประกอบอาชพีอื่น ครยูงัขาดการสอนเชงิบูรณาการความรู ้ประสบการณ์ในชวีติจรงิ  

 2) การสรา้งสรรคช์ุมชน/ สงัคม ไดแ้ก่ นอกจากการท างานในหน้าที่ยงัมกีจิกรรมทางสงัคมที่เป็นที่รู้จกัและ
ยอมรบัไม่มากเพยีงพอ  

 3) การพฒันาตนเองของครูให้ทนัยุคสมยั ได้แก่ ครูยงัต้องพฒันาตนเองให้ทนัต่อวชิาความรู้ที่ใหม่และ
เปลีย่นแปลง ควรน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการสอน  

 4) ปจัจยัจูงใจในการเข้าสู่วชิาชพีครู ได้แก่ รายได้ สวสัดกิารครูไม่เพยีงพอแก่การครองชพีค่านิยมคนรุ่น
ใหม่ยงัไม่นิยมเป็นครหูรอืมคีวามภาคภูมใิจในวชิาชพีคร ู 

 5) บุคลกิภาพของผู้เป็นครูยงัต้องปรบัปรุงให้มคีวามสง่างามเป็นแบบอย่างแก่ศษิย์ การแต่งกายควรให้มี
ความสุภาพสง่างามน่าเคารพ 
      จงึสรุปไดว้่าจุดแขง็และจุดทีค่วรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูมคีวามสอดคล้องตรงกนัจากแหล่งข้อมูล
หลายแหล่ง คอื ผู้ที่เป็นครู ผู้ประกอบอาชพีอื่น และผู้ทรงคุณวุฒิ และสอดคล้องตรงตามวิธกีารเกบ็ข้อมูลที่ต่างกนัคือ    
เกบ็ดว้ยแบบสอบถาม การสมัภาษณ์ และกระบวนการ EDFR 
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3.   แนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
 การศึกษาแนวทางการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์วชิาชีพครู ได้น าผลการศึกษาในส่วนที่ 1 ที่ท าการส ารวจและ
เปรยีบเทยีบมุมมองของกลุ่มวชิาชพีครกูบักลุ่มประกอบอาชพีอื่น พบว่ามคีวามแตกต่างกนัเกอืบทุกด้าน และผลในส่วนที ่
2 วเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดทีค่วรพฒันามาใชใ้นการพจิารณาเพื่อเสนอการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์วิชาชพีครู ด้วยการส่งผล
การศกึษา ใหผู้ท้รงคุณวุฒไิดน้ าไปใชป้ระกอบการพจิารณาในการตดัสนิใจ น าผลจากการศกึษาด้วยกระบวนการ EDFR 
ไดข้อ้สรุปแนวทางการส่งเสรมิภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูดงัน้ี 
 1. ภาพลกัษณ์ (Branding) วชิาชพีคร ูคอืภาพรวมของบุคคลทีม่คีวามเป็นครแูละพฤตกิรรมการท าหน้าที่ครูตาม
การรบัรูข้องคนในสงัคม 
 2. วิสยัทัศน์ (Vision) ของภาพลกัษณ์วิชาชีพครู คือ ทิศทางของการด าเนินการพฒันาวิชาชีพครู โดยมี
เป้าหมายส าคญัของการก าหนดวสิยัทศัน์วชิาชพีคร ูดงัน้ี 
  2.1 สร้างวิชาชีพครูให้มคีวามเข้มแข็งทัง้คุณลกัษณะของวชิาชพี คุณภาพของวิชาชีพ คุณค่าของ
วชิาชพี และคุณธรรมความดงีามของวชิาชพี 
  2.2 สรา้งการรบัรูข้องคนในสงัคมด้านคุณธรรมความเป็นครู คุณค่าของวชิาชพีครู และคุณประโยชน์
ของการท าหน้าทีค่รทูีด่ต่ีอสาธารณชนและสงัคม 
  2.3 ยกระดับคุณภาพครูทัง้ระบบด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตครู ปรับปรุง การพัฒนาคร ู        
การรกัษาคนดคีนเก่งรวมทัง้จงูใจคนดคีนเก่งมาเป็นครดูว้ยการจดัสวสัดกิารและรายไดท้ีเ่หมาะสม 
 3. พนัธกจิการสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีครู คอื หน้าที่ของหน่วยงานหรอืองค์การทางวชิาชีพครูที่ต้องปฏิบัต ิ
พฒันา สร้างเสรมิ ก ากบัดูแลติดตามประเมนิผล รวมทัง้มกีลไกการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองชดัเจนเป็นรูปธรรม ในด้าน
ต่อไปน้ี 
  3.1 การสรา้งเสรมิคุณลกัษณะ คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมของภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
  3.2 การก ากบัตดิตามคุณลกัษณะ คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมของภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
  3.3 การประเมนิคุณลกัษณะ คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมของภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
  3.4 การปรบัปรุงคุณลกัษณะ คุณค่า คุณภาพ คุณธรรมของภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
 4. พนัธสญัญา (Commitment) ต่อสงัคมของวชิาชพีคร ูคอื การสื่อสารหรอืการส่งมอบความมคุีณค่าของวชิาชพี
ครทูัง้ในลกัษณะศกัยภาพ (Potential) และในลกัษณะผลติภาพ (Productivity) อนัเป็นความคาดหวงัหรอืความเชื่อว่าผู้ที่   
มคีวามเป็นครจูะเป็นครทูีด่ที ัง้คุณสมบตัคิวามเป็นครแูละคุณภาพของความเป็นครู ดงัมขี้อพนัธสญัญาต่อไปน้ี  เป็นครูที่     
มคุีณวุฒ ิคุณภาพ และคุณธรรมความเป็นครู มจีิตส านึกและจติวญิญาณความเป็นครู มพีฤติกรรมความเป็นครูในการ
ด าเนินชีวิต ที่อุทิศกายใจและเวลาเพื่อศิษย์และสงัคม มีวธิีการสอนที่บ่งบอกถึงความเป็นครูเป็นกลัยามติรต่อศิษย์ /
ผู้ปกครอง มีความอบอุ่น เป็นผู้ให้ความรู้ ให้ปญัญา และให้อนาคตแก่ศิษย์  มีผลงานที่มีคุณภาพทัง้ด้านการสอน       
การผลิตคนที่มีคุณภาพ สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ มีปญัญา มีความเข้มแข็งที่เกิดจากการอบรมบ่มเพาะของคร ู        
เป็นแบบอย่างของความเป็นพลเมอืงด ี 
 5. ความแตกต่างที่โดดเด่นหรอืคุณลกัษณะเฉพาะของวชิาชีพครู คอื การที่ลกัษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่เป็น    
อตัลกัษณ์ (Identity) ของความเป็นครู ในคุณลกัษณะต่อไปน้ี เป็นผู้มคีวามใฝ่รู้ ชอบการเรยีนรู้อยู่เป็นนิจ เป็นผู้มจีติใจ
เมตตา เป็นผูม้คีวามฉลาดในการคดิ มคีวามฉลาดทางอารมณ์ มคีวามฉลาดในการด าเนินชวีติที่ด ีมคีวามยนิดเีมื่อได้เหน็
ศษิยม์คุีณภาพเป็นผูน้ าเป็นแบบอย่างแก่สงัคม ชุมชน ศษิย์ 
 6. การสื่อสารภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 

6.1 จุดมุ่งหมาย (Purpose)  
  1) เพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ครูด้านคุณวุฒคิรู คุณภาพครู คุณธรรมความเป็นครู และคุณค่าวชิาชพี
ชพีต่อสงัคม  
  2) เพื่อเสริมจุดแขง็ภาพลกัษณ์วิชาชพีครูอันได้แก่ การยอมรบัในความรู้และประสบการณ์ของครู   
การพฒันาวชิาชพีคร ูการท าคุณประโยชน์ทีม่คุีณค่าต่อสงัคม ความรู้สกึที่ดหีรอืเจตคติของคนที่มต่ีอวชิาชพีครู ปจัจยัจูง
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ใจในการเขา้สู่วชิาชพีคร ูคอื ครเูป็นอาชพีทีม่คีวามมัน่คง ลกัษณะงานครู เป็นงานที่เกยีรติ ได้รบัความเคารพนับถือจาก
สงัคม เกยีรตยิศวชิาชพีครเูป็นสิง่สงูส่ง และครสู่วนใหญ่มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของครู 
  3) เพื่อปรบัปรุงภาพลกัษณ์วิชาชีพครูที่ยงัเป็นจุดที่ต้องพฒันาได้แก่ ความมุ่งมัน่พฒันาผู้เรียน        
การสรา้งสรรคช์ุมชน/ สงัคม  การพฒันาตนเองของครใูหท้นัยุคสมยั ปจัจยัจงูใจในการเขา้สู่วชิาชพีคร ูและบุคลกิภาพการ
แต่งกายของคร ู
  6.2 การสรา้งกลไกการมสี่วนร่วมในการสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพี ดว้ยการมรีะบบการบรหิารจดัการเชงิ
บูรณาการทัง้ภาครัฐ  และเอกชน ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตคร ู
สถาบันการศกึษาทุกระดบั ภาคเอกชน ชุมชนสงัคม และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพฒันาวิชาชพีครูเพื่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอวชิาชพีคร ู 
  6.3 ช่องทางการสื่อสาร ต้องพจิารณาให้สอดคล้องกบัเน้ือสาระที่จะสื่อสารและกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างชดัเจน และสอดคล้องกบักลุ่มผู้รบัข่าวสาร มคีวามทนัสมยัเหมาะสมกบัสถานการณ์ที่สาม ารถ
เขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนได ้
 การศกึษาแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูไดต้รวจสอบยนืยนั (Validation)ดว้ยการให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งพจิารณาแล้วให้ข้อคดิเหน็ วเิคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ในทุกองค์ประกอบมค่ีา IOC ระดบั 
0.70-1.00 จงึมคีวามเหมาะสมในการน าไปใชเ้ป็นแนวทางการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. ผลการส ารวจภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูและการเปรยีบเทยีบภาพลกัษณ์วชิาชพีครแูต่ละดา้นระหว่างมุมมองของ
ครกูบัมุมมองของสงัคม  พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 (p-value= 0.001) เกอืบทุกด้าน 
โดยครูมค่ีาคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มไม่ได้ประกอบวิชาชพีครู ซึ่งหมายความว่าครูมองวชิาชพีครูซึ่งตนเองได้ประพฤติ
ปฏิบตัิอยู่ดกีว่าที่บุคคลที่ไม่ได้อยู่ในวชิาชพีครูมอง ทัง้น้ี (Massie,J. และ Douglas,J., 1992: 317) ได้กล่าวถึงมโนภาพ
แห่งตนสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน ซึ่งค าตอบที่ได้จากครูเป็นการรบัรู้ตนตามความเป็นจริงหรือตนตามอัตภาพ 
(Real-Self หรอื Actual –Self) หมายถงึ ตวัตนทีเ่ป็นจรงิ  ไม่เกี่ยวกบัการได้รบัการยอมรบัหรอืไม่ได้รบัการยอมรบัของ
บุคคลรอบขา้ง สาเหตุมาจากการทีค่รไูดป้ระกอบวชิาชพีครทู าใหพ้ฒันาการของการตระหนักในตนเอง (Self-awareness) 
เพิม่มากขึน้ดว้ย จงึท าใหม้กีารรบัรูใ้นระดบัทีส่งูกว่าคนในสงัคมมอง ส่วนในดา้นความรูส้กึทีม่ต่ีอวชิาชพีครูมคีวามคดิเหน็
ไม่แตกต่างกนั  ทัง้น้ีเพราะสงัคมไทยตัง้แต่โบราณกาลถงึปจัจุบนัได้ยกย่องนับถือครู ค่านิยมต่อวชิาชพีครูในสงัคมได้รบั
การยกย่องว่าเป็นอาชพีทีน่่าศรทัธา เสยีสละ อุทศิตนเองเพื่อสงัคม  
 2. จุดแขง็ และจุดทีค่วรพฒันาของภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ู 
     2.1 ภาพลกัษณ์วชิาชพีครมูจุีดแขง็ในเรื่องความรูแ้ละประสบการณ์ของคร ูทัง้น้ีเน่ืองจากในปจัจุบนัวชิาชพีครู
ไดก้ าหนดมาตรฐานวชิาชพีคร ูโดยเฉพาะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วชิาชพีครูการก าหนดให้ผู้ประกอบวชิาชพี
จะต้องต่อใบอนุญาตทุกๆ 5 ปี รวมทัง้ขยายหลกัสูตรวชิาชพีครูจาก 4 ปีเป็น 5 ปี จงึสร้างความเชื่อมัน่ต่อสงัคมที่มต่ีอ
ความรูแ้ละประสบการณ์ของคร ู(ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา, 2548: 4; เมธ ีปิลนัธนานนท์, 2550) จุดแขง็ในเรื่องการท า
คุณประโยชน์มคุีณค่าต่อสงัคม  และความรูส้กึทีด่หีรอืเจตคตขิองคนที่มต่ีอวชิาชพีครู ทัง้น้ีเพราะสงัคมไทยตัง้แต่โบราณ
กาลถงึปจัจุบนัไดย้กย่องนบัถอืครู ค่านิยมต่อวชิาชพีครูในสงัคม  และมคีวามเหน็ว่าครูเป็นผู้มพีระคุณเป็นรองจากบิดา
มารดา  สิง่ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ค่านิยมการยกย่องครบูาอาจารยใ์นสงัคมไทย  จะเหน็ได้จากประเพณีไหว้ครู  การปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวชิาชพีของครเูป็นจุดแขง็  เพราะองคก์ารวชิาชพีครไูดก้ าหนดมาตรฐานวชิาชพีครูด้านมาตรฐานการปฏิบตัิ
ตน หมายถงึ ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการประพฤตตินของ ผูป้ระกอบวชิาชพี โดยมจีรรยาบรรณของวชิาชพีเป็นแนวทางและ
ขอ้พงึระวงัในการประพฤตปิฏบิตั ิเพื่อด ารงไวซ้ึง่ชื่อเสยีง ฐานะ เกยีรต ิและศกัดิศ์รแีห่งวชิาชพี  
     2.2. ภาพลกัษณ์วชิาชพีครูที่ควรพฒันา ด้านความมุ่งมัน่ในการพัฒนาผู้เรยีนเป็นจุดอ่อน เน่ืองจากครูยงั
ไม่ไดน้ าความรูแ้ละประสบการณ์ทีม่อียู่มาทุ่มเทในการเรยีนการสอนอย่างเตม็ที ่การสรา้งสรรค์สงัคมและชุมชนยงัเป็นจุด
ที่ต้องพฒันา เน่ืองจากเป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่โดดเด่น แม้แต่บุคลากรทางการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัก็ยงัไม่เป็นที่
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ประจกัษ์ชดั (ศรวีรรณ มคุีณ, 2547) จุดทีต่้องพฒันาอกีเรื่องคอื การพฒันาตนเองของครูให้ทนัยุคสมยั สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของอาณัติญาณ์ ศิริวฒันอธิรกุล และคณะ (2554) ที่ศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวจิยัพบว่าครตู้องการพฒันาตนเองอยู่ในระดบัมาก  
    ปจัจยัจงูใจเรื่องรายได ้สวสัดกิารปจัจยั ความภาคภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นคร ูและบุคลกิภาพ การแต่งกายของครู เป็น
สิง่ทีต่้องปรบัปรุง ปจัจยัดา้นสถานภาพและค่านิยมในการประกอบวชิาชพีครู เหตุผลส าคญัที่วชิาชพีครูไม่เป็นที่น่าสนใจ 
ไม่ดงึดดูคนรุ่นใหม่ และไม่สามารถรกัษาครปูระจ าการไวไ้ด ้เน่ืองจากการทีร่ฐับาลมนีโยบายลดอตัราก าลงัข้าราชการโดย
ใชม้าตรการจงูใจใหค้รอูอกก่อนเกษยีณ (Early Retirement)  คอืปจัจยัทีเ่กีย่วกบัสถานภาพครู อาท ิเงนิเดอืนและรายได้
ที่ต ่ากว่าอาชพีอื่น ความก้าวหน้าในวชิาชพี สภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนภาพลกัษณ์ของวชิาชีพครูที่สื่อต่อ
สาธารณชน ตรงกบังานวจิยัของ Sass, D. A. and et al. (2012) ไดศ้กึษาวเิคราะหป์จัจยัทีเ่ป็นปญัหาส าคญัต่อจ านวนครู
ทีล่ดลงในโรงเรยีนรฐับาล รฐัเทกซสั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที่มอีิทธพิลอย่างมากต่อการลดลง
ของครู คือ ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่ได้ โรงเรียนที่ด้อยคุณภาพ กฎระเบียบของโรงเรียน สอดคล้องกบัผล
การศกึษาของสายณัห ์ละออเอี่ยม (2546) ทีพ่บว่าปญัหาในการจดัการเกีย่วกบัปญัหางานสวสัดภิาพในโรงเรยีนตามการ
รบัรูข้องผูบ้รหิารโรงเรยีนไดแ้ก่ เรื่องการจดัสรรงบประมาณ ขาดการสนบัสนุนจากรฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากร
ไม่เพยีงพอ และขาดความรู้ บุคลากรไม่ให้ความส าคญั ขาดสื่อและอุปกรณ์ส าหรบัสอนนักเรยีน ขาดแนวทางและการ
วางแผนเกีย่วกบัโครงสรา้งการบรหิารงาน และขาดการร่วมมอืจากบุคลากรในโรงเรยีน  
 3. แนวทางการเสรมิสร้างภาพลกัษณ์วิชาชพีครู  ผลการศึกษาพบว่าจุดมุ่งหมาย (Purpose) ในการสื่อสาร
ภาพลกัษณ์วชิาชพีคร ูเพื่อเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ครดูา้นคุณวุฒคิร ูคุณภาพครู คุณธรรมความเป็นครู และคุณค่าวชิาชพี
ต่อสงัคม ดว้ยการเสรมิจุดแขง็ภาพลกัษณ์วชิาชพีครู ในการศกึษาครัง้น้ีได้น าแนวคดิในการสร้างภาพลกัษณ์ที่เสรมิยศ 
ธรรมรกัษ์ (2552) และวริชั ลภริตันกุล (2540: 83-84)  ไดก้ล่าวถงึเสนอไวค้อื  
              1) ค้นหาถึงจุดเด่นและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนแห่งภาพลกัษณ์ของหน่วยงานเพื่อศึกษาวเิคราะห์และวาง
แผนการด าเนินงานในขัน้ต่อไป  
              2) วางแผนและก าหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ที่องค์การหรอืสถาบนัต้องการจะสร้างให้เกดิขึ้นในจติใจของ
ประชาชน เช่น จุดยนื (Standpoint) ของสถาบนัคอือะไรหน่วยงานหรอืสถาบนัต้องการที่จะให้ประชาชนมภีาพลกัษณ์
เป็นไปในทางใด  
              3) คดิหวัข้อ (Themes) เพื่อเข้าไปช่วยด าเนินงานสร้างภาพลกัษณ์ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถ
เขา้ถงึประชาชนไดอ้ย่างกวา้งขวาง  
     ผลการศกึษาพบว่าการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีครู ด้วยระบบการบรหิาร
จดัการเชิงบูรณาการ ได้แก่  กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตครู สถาบันการศึกษา
ภาคเอกชน ชุมชนสงัคม และสื่อมวลชนมสี่วนร่วมในการพฒันาวชิาชีพครูเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ที่ดต่ีอวิชาชพีคร ู
ดงัเช่น ธชัชยั จิตรนันท์  (2551)  ได้วิจยัเรื่อง การพฒันากลยุทธ์การสร้างภาพลกัษณ์ตราผลผลิตของโครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ประกอบการและผู้บริหาร
สถาบนัอุดมศกึษา พบว่า ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยกบัการด าเนินการสรา้งภาพลกัษณ์ตราผลผลติเพื่อให้ผลผลติในโครงการเป็น
ที่รู้จกัและยอมรบัของผู้ประกอบการแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีกลยุทธ์ปรบัปรุงการประชาสมัพนัธ์และการสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราผลผลติเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลาย รวมทัง้การสร้างค่านิยมด้านผลผลิตของนักศกึษาในกลุ่ม
ผูป้ระกอบการ 
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ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

    1.1 ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกบัองค์การวิชาชีพครู สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูทั ้งหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ควรร่วมกนัพิจารณาข้อเสนอจากงานวิจยัเกี่ยวกบัวิสยัทศัน์ พนัธกจิ พนัธสญัญาที่ให้แก่สงัคม น ามาเป็น
แนวทางในการสรา้งเสรมิภาพลกัษณ์วชิาชพีครู 
     1.2  ผลการศกึษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยการรบัรู้ภาพลกัษณ์วชิาชพีครูของคนในสงัคมต ่ากว่าการรบัรู้ของครู
เกอืบทุกดา้น ดงันัน้ควรเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครใูหเ้ป็นทีร่บัรูแ้ก่ประชาชนในสงัคมใหม้ากขึน้  
     1.3 ภาพลกัษณ์วิชาชพีครูมจีุดแขง็หลายด้านควรเสรมิจุดแขง็ให้โดดเด่น แต่ให้ความส าคญัในการพฒันา
จุดอ่อนคอื ความมุ่งมัน่ของครูในการพฒันาผู้เรยีน การสร้างสรรค์ชุมชน/ สงัคม การพฒันาตนเองของครูให้ทนัยุคสมยั 
และปจัจยัจูงใจในการเข้าสู่ว ิชาชพีครูในด้านการมชีื่อเสยีงของ ผู้ประกอบวชิาชพีครู ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นครู และ
บุคลกิภาพการแต่งกายของคร ู 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
     2.1 ศกึษาภาพลกัษณ์วชิาชพีครูในกลุ่มที่เป็นนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ที่ก าลงัตดัสนิใจการศกึษาต่อ
เพื่อประกอบอาชพี เพื่อเป็นข้อมูลในการหาวธิสีร้างแรงจูงใจในการดงึคนดคีนเก่งมาเป็นครูเป็นการยกระดบัมาตรฐาน
วชิาชพีใหส้งูขึน้ 
     2.2  ควรมกีารศกึษาติดตามภาพลกัษณ์วชิาชพีครูอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว เน่ืองจากภาพลกัษณ์เป็น
การศกึษาการรบัรูข้องบุคคล ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามเวลาและปจัจยัสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อน าข้อมูลมาใช้
เป็นแนวทางในการเสรมิสรา้งภาพลกัษณ์วชิาชพีครตู่อไป 
      2.3  ควรศกึษาวจิยัปฏบิตักิารเพื่อคน้หารูปแบบที่เหมาะสมในการน ากลไกการสร้างภาพลกัษณ์วชิาชพีไป
ใช ้และศกึษาผลการน าไปใชท้ีเ่กดิขึน้รวมทัง้ผลกระทบ 
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การจดัการเรียนการสอนเพ่ือสร้างเสริมคณุธรรมจริยธรรม ส าหรบันิสิตปริญญาตร ี
เพ่ือการเข้าถึงโพธิปัญญาในรายวิชาจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

Instructiona to Promote Morals of Undergraduate Students to Attain Bothipanya Under the 
CourseConsciousness and Ethics Professional Teacher 

ดร.กติตชิยั  สุธาสโินบล1 
   

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูและเจตคติต่อการจดั   
การเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึก
และจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู กลุ่มตวัอย่าง เป็นนิสติปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2555 จ านวน 36 คนที่ได้มาจากการเลอืกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 1 ห้องเรยีนซึ่งเรยีน
รายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการ
สอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรบันิสิตปริญญาตรี เพื่อการเข้าถึงโพธิปญัญา ในรายวิชาจิตส านึกและ
จรรยาบรรณวชิาชีพครู และแบบวดัเจตคติต่อการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสิต
ปรญิญาตรใีนรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูการวเิคราะห์ข้อมูลใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design  และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิt – test for dependent samples  ผลการวจิยัพบว่า  

1. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึง
โพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูมผีลสมัฤทธิก์ารจดัการเรียนการสอนที่สร้างเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึง
โพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูมเีจตคติต่อการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม
จรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูหลงัเรยีนสูง
กว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั: การจดัการเรยีนการสอน, สรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม, โพธปิญัญา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study on instructional model to promote morals of undergraduate 

students to attain Bothipanya (enlightenment) under the course “Consciousness and Ethics Professional 
Teacher”. The sample of this research were 36 undergraduate students of Srinakharinwirot University during the 
second  semester  of  2012  academic  year. They are selected by Purposive Sampling technique. Teaching by 
through of instructional to to promote morals of undergraduate students to attain Bothipanya (enlightenment) 
under the course “Consciousness and Ethics Professional Teacher”Instruments used in this research were 
learning achievement test and attitudetest. This study was used with the One Group Pretest–Posttest Design. 
The data analysis use t – test for dependent samples. The finding were as follow: 

1. The learning achievement of students after the study was higher than the first at the .01 level of 
significance 

2. The attitude of student were the last study higher than the first at the.01 level of significance 
Keywords: Instructional, Promote Morals, Bothipanya 

 
1 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการประถมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
ในสงัคมปจัจุบนั มนุษยต์กเป็นทาสของวตัถุนิยมอย่างมหาศาล และนับวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้นอย่างเหน็  

ได้ชดั จากผลของการจดัการศกึษาที่ผ่านมา พบว่า มนุษย์ยงัไม่สามารถพฒันาตนเองเพื่อเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ตาม
เป้าประสงคท์ีช่าตติ้องการ กล่าวคอื ยงัมปีญัหาในเรื่องของสตปิญัญาอยู่ในระดบัต ่า ขาดคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนิน
ชวีติ ไม่สามารถใชก้ระบวนการคดิเพื่อแกป้ญัหาต่างๆ ในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างเหมาะสม เมื่อวเิคราะห์ปญัหาต่างๆ แล้ว 
สาเหตุส าคญัของปญัหาเริม่ต้นจากการจดัการศกึษาทีไ่ม่ถูกต้อง (กติตชิยั  สุธาสโินบล. 2555) 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้ปฏิรูปการจดัการเรยีนรู้ทัง้ในระดบัโรงเรยีนและมหาวทิยาลยั
โดยเปลี่ยนจากการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นบทบาทครูผู้สอนมาเน้นที่นิสติเป็นส าคญัในการจดัการเรียนการสอนที่เน้นนิสิต   
เป็นส าคญัไม่ใช่การเรยีนรูท้ีใ่หนิ้สติเรยีนด้วยตนเองโดยล าพงัการจดัการเรยีนรู้ที่ปล่อยให้นิสติเรยีนด้วยตนเองโดยขาด
การแนะน าจากครผููส้อนนิสติอาจไม่มเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการเรยีนเปรยีบไดก้บัการเดนิทางโดยขาดแผนที่ขาดเป้าหมาย 
เป็นการเดนิทางและอาจย้อนกลบัมาที่เดมิไปไม่ถึงเป้าหมายที่นิสติต้องการเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายหรอืจุดมุ่งหมายที่พงึ
ประสงคก์ารปฏริปูการจดัการเรยีนรูใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตเิปลีย่นจากการใหค้วามส าคญักบัการสอนมาเน้น
ที่การเรียนรู้ครูผู้สอนยงัต้องจดับรรยากาศที่ส่งเสริมการเรยีนรู้ แต่เป้าหมายที่ส าคญัคือจะจดัการอย่างไรให้นิสิตเกิด    
การเรยีนรู ้

แนวคดิจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิ.ศ. 2542 กล่าวถึงการจดัการเรยีนรู้ที่ยอมรบัว่าบุคคลหรอืนิสติ 
มคีวามแตกต่างกนัและทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้ ดงันัน้ในการจดัการเรยีนรู้ที่เน้นนิสติเป็นส าคญั ครูหรอืผู้จดัการเรยีนรู้
ควรมคีวามเชื่อพืน้ฐานอย่างน้อย 3 ประการคอื 1) เชื่อว่าทุกคนมคีวามแตกต่างกนั 2) เชื่อว่าทุกคนสามารถเรยีนรู้ได้และ 
3) เชื่อว่าการเรยีนรู้เกดิได้ทุกที่ทุกเวลาดงันัน้การจดัการเรยีนรู้จงึเป็นการจดัการบรรยากาศกจิกรรม สื่อ สถานการณ์     
ใหนิ้สติเกดิการเรยีนรูไ้ดเ้ตม็ตามศกัยภาพผูส้อนจงึจ าเป็นทีจ่ะต้องรูจ้กันิสติอย่างรอบดา้นและสามารถวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อ
น าไปเป็นพืน้ฐานการออกแบบหรอืวางแผนการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบันิสติ 

ส าหรบัในการจดักจิกรรมหรอืออกแบบการเรยีนรู้อาจท าได้หลายวธิีการ แต่มขี้อควรค านึงว่าต้องเปิดโอกาส
ใหก้บันิสติเป็นผูเ้ลอืกหรอืตดัสนิใจในเน้ือหาสาระทีส่นใจเป็นประโยชน์ต่อตวันิสติเปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมในกจิกรรม
การเรียนรู้โดยได้คิดได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีที่ช่วยให้นิสิตได้มี       
ส่วนร่วมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม สติปญัญา ซึ่งจะช่วยให้การเรยีนรู้นัน้เกิดความหมายต่อตนเองโดยกิจกรรม
ดงักล่าวควรเกีย่วขอ้งกบันิสติโดยตรง 

การเขา้ถงึความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์นัน้ หมายรวมถงึการเข้าถึงโพธปิญัญา เป็นเรื่องของความปกติของมนุษย์
ในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ในระยะหลงัมีผู้ศึกษาโดยอาศยัวิทยาศาสตร์ เข้ามาค้นหาค าตอบที่เป็นความจริง      
ตามธรรมชาต ิแต่กไ็ม่สามารถเขา้ถงึไดม้ากนกั โดยอาจจะมกีารตัง้ค าถามในเรื่องของคุณค่า ความหมาย หรอืจุดมุ่งหมาย
ของการเขา้ถงึความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ ซึง่ถอืเป็นเรื่องเหนือวสิยัที่จะสรุปได้ โดยมกัจะกล่าวไปในทางของการก าหนด
พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัจติ บางท่านอาจพดูถงึเรื่องจติ ซึ่งถือได้ว่า จติเป็นส่วนย่อยของการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ดงันัน้จุดเริม่ต้นของหนทางการเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ จงึเป็นการที่มนุษย์ลดความเหน็แก่ตวัลง เพราะการที่
มนุษยค์ดิถงึแต่เรื่องของตนเอง มนุษยจ์ะเผชญิหน้ากบัโลกที่มแีต่การแย่งชงิกนั จงึมแีต่ความทุกข์ เมื่อมนุษย์เผชญิหน้า
กบัความทุกข์โดยอาศยัเพยีงกลไกป้องกนัตวัเองกบัอ านาจของความคดิเหน็ที่ไม่ถูกต้อง (อวิชชา) การกระท าดงักล่าว
สามารถน ามนุษยใ์หว้นเวยีนอยู่ในความทุกข ์และไม่สามารถเขา้ถงึความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้เลย จงึไม่สามารถเข้าถึง
โพธปิญัญาไดเ้ช่นกนั 
 จุดเริม่ต้นของการเขา้ถงึความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (โพธปิญัญา)  นัน้ มนุษย์จะต้องพฒันาพฤติกรรมที่ถูกต้อง   
มจีติใจทีด่งีาม โดยพฒันาคุณภาพจติ สมรรถภาพจติ และสุขภาพจติที่ถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากน้ี มนุษย์ย ังต้องมปีญัญา 
ที่เฉียบแหลม รู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง ปฏิบัติต่อความรู้และคดิอย่างแยบคายในการด าเนินชวีติ ซึ่งความสมัพนัธ์ของ
พฤตกิรรม จติใจ และปญัญาทีส่มบูรณ์จะน าไปสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ และสามารถเขา้ถงึโพธปิญัญาได ้
 จากความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมทีถู่กต้อง จติใจทีด่งีาม และปญัญาทีเ่ฉียบแหลม เพื่อการเขา้ถงึความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มนุษย์จะต้องฝึกฝน 3 ส่วน คอื พฤติกรรมที่ถูกต้อง (ศลี) จติใจที่ดงีาม (สมาธ)ิ และปญัญาที่เฉียบแหลม 
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(ปญัญา) ซึง่จะน าพามนุษยเ์กดิกระบวนการทีด่ ีเมื่อมนุษยม์กีระบวนการเรยีนรูท้ีด่ ีจะน าพามนุษย์เกดิทกัษะกระบวนการ
ทีด่ ีเมื่อมนุษยม์ทีกัษะกระบวนการทีด่ ีจะน าพามนุษยเ์กดินิสยัที่ด ีเมื่อมนุษย์มนิีสยัที่ด ีจะน าพามนุษย์เกดินิสยัถาวรที่ด ี
เมื่อฝึกไปเรื่อยๆ จะเป็นวถิชีวีติทีด่มุ่ีงสู่ความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์เพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา 

จากการศึกษาวิจยัข้างต้น ท าให้ผู้ว ิจ ัยสนใจที่จะศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรม
จรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูโดยการพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และเจตคตต่ิอการเรยีนของนิสติ เพื่อให้นิสติสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปปรบัใช้ให้เกดิประโยชน์
ต่อการด าเนินชวีติและพฒันาตนเองให้เขา้ถงึโพธปิญัญา  

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปริญญาตร ี    

เพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
2. เพื่อศกึษาเจตคติต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรม ส าหรบันิสิตปริญญาตรี      

เพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
 

ความส าคญัของการวิจยั 
1. ผลการวจิยัในครัง้น้ีท าให้ทราบผลการพฒันาผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม

จรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครู และเป็น
แนวทางในการพฒันานิสติใหม้พีฤตกิรรม (ศลี)จติใจ (สมาธ)ิ และปญัญา (ปญัญา) ทีด่ ี

2. ผลของการวจิยัในครัง้น้ีสามารถเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพฒันาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา
ใหแ้ก่คณาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึง
โพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครหูลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

2. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึง
โพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูมเีจตคตหิลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน 

 
 

การจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา 
ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครู 

 

ผลสมัฤทธิก์ารจดัการเรยีนการสอน               
เพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมฯ 

เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอน                 
เพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรมฯ 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประเภทของงานวิจยั  การวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
   ประชากร คือ นิสิตปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัย                  

ศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 9 หอ้งเรยีนรวมนิสติทัง้สิน้ 450 คน 
   กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชาจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มหาวิทยาลัย                

ศรนีครนิทรวโิรฒภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 36 คน ที่ได้มาจากการเลอืกอย่างเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling)  จ านวน 1 หอ้งเรยีน 

ตวัแปรท่ีศึกษา  
   1. ตวัแปรต้น คอื รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ฯ 
   2. ตวัแปรตาม คอื  

2.1  ผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ฯ 
 2.2  เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ฯ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติ

ปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาฯ, แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนฯ มค่ีาความเชื่อมัน่ 0.79 และแบบ
วดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนฯ  มค่ีาความเชื่อมัน่ 0.78 
 
การด าเนินการวิจยั  

1. สุ่มนิสติระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นกลุ่มตวัอย่าง มนิีสติทัง้หมด 36 คน 
2. ทดสอบก่อนเรยีนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนฯและแบบวดัเจตคติต่อ     

การจดัการเรยีนการสอนฯ 
3. ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูจ านวน 15 สปัดาห ์
4. เมื่อสิน้สุดการสอนตามขัน้ตอนทีร่ะบุแลว้ท าการทดสอบหลงัการเรยีนกบันิสติกลุ่มตวัอย่างโดยใชแ้บบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและแบบวดัเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนฯฉบบัเดมิ 
5. น าผลคะแนนมาตรวจสอบและวเิคราะหโ์ดยใชว้ธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิานต่อไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรียนการสอนฯ และเปรยีบเทยีบเจตคติต่อการจดัการเรยีนการสอนฯ   
โดยใชค่้าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่ t-test Dependent Sample 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1  วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนผลสมัฤทธิท์างการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 

ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาฯ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน n X  S.D. df T P 

หลงัเรยีน 36 24.62 1.67 35 95.72** .00 
ก่อนเรยีน 36 16.14 4.30 35   

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิต่์อการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 
ส าหรบันิสติปรญิญาตรีเพื่อการเข้าถึงโพธิปญัญาฯ ที่ผู้วจิยัพฒันาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า รูปแบบการทางการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรม
จริยธรรม ส าหรบันิสติปริญญาตร ีเพื่อการเข้าถึงโพธิปญัญาในรายวชิาจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชพีครูท าให้ผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติสงูขึน้ 
 
ตาราง 2 วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหว่างคะแนนเจตคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนทีส่รา้งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบั 

นิสติปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาฯ 
เจตคติทางการเรียน n X  S.D. df t P 

หลงัเรยีน 36 71.83 6.10 36 76.26** .00 
ก่อนเรยีน 36 43.43 7.79 36   

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  
 จากตารางที ่2 พบว่า คะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบั
นิสิตปริญญาตรีเพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญาฯ ที่ผู้ว ิจยัพฒันาขึ้นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรียน        
ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า รูปแบบการทางการจดัการเรยีนการสอนที่สร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครทู าใหเ้จตคติต่อการเรยีน
ของนิสติสงูขึน้ 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวจิยัสามารถอภปิรายผลการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญา
ตรเีพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครูโดยมคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ  
เจตคตต่ิอการเรยีนฯ หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 อาจเน่ืองมาจาก การจดัการเรยีน
การสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสิตปริญญาตรีเพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา ในรายวิชาจิตส านึกและ
จรรยาบรรณวชิาชพีครเูป็นการจดัการเรยีนการสอนที่น าไปสู่ความสะอาด สว่าง สงบ สู่ความเป็นจรงิตามธรรมชาติและ
เป็นสจัธรรม และต้องใช้ปญัญาที่เฉียบแหลม จติใจที่ตัง้มัน่ และความประพฤติที่ถูกต้อง เป็นเครื่องมือน าพานิสติมุ่งสู่
ความสงบเยน็และเป็นประโยชน์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการเรยีนรู้ที่สูงสุดที่สามารถน าพานิสติมุ่งสู่การเข้าถึงโพธิปญัญา     
ท าใหนิ้สติเขา้ใจ และเขา้ถงึความเป็นจรงิของธรรมชาต ิก่อใหเ้กดิความรกั ความเมตตา อนัไม่มเีงื่อนไขสู่ความประพฤติที่
ถูกต้องดงีาม จติใจทีต่ ัง้มัน่ และปญัญาทีเ่ฉียบแหลมในการพฒันาตนเองให้เป็นผู้มจีติส านึกที่ดแีละมจีรรยาบรรณในการ
ประกอบวชิาชพีคร ู
 นอกจากน้ีในการจดัการเรยีนการสอนฯ เพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา พบว่า แนวทางที่ท าให้นิสติพฒันาตนเองให้
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นการพฒันานิสิตให้สามารถเข้าถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ มีองค์ประกอบที่ถือเป็น
กระบวนการพฒันาตนเองไปสู่วถิทีางของการพฒันาและเขา้ถงึโพธปิญัญา ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื 

องคป์ระกอบท่ี 1: ดา้นความประพฤตใินการอยู่ร่วมกนัอย่างถูกต้อง ซึง่ในทีน้ี่คอืศลี (Morality) 
องคป์ระกอบท่ี 2: ดา้นการท าจติใจใหส้งบในการด าเนินชวีติ คอืสมาธ ิ(Concentration)  
องคป์ระกอบท่ี 3: ดา้นการเขา้ถงึปญัญา (Wisdom)  
ซึ่งองค์ประกอบทัง้ 3 องค์ประกอบข้างต้น สามารถน ามาสู่กระบวนการฝึกนิสติให้เข้าถึงโพธปิญัญา ส่งผลให้

นิสติเกดิจติส านึกทีด่ใีนวชิาชพีครแูละค านึงถงึจรรยาบรรณที่ดงีามต่อวชิาชพีครู สามารถพฒันาตนเองให้เป็นครูที่พร้อม
ดว้ยความประพฤตทิีถู่กต้อง (ศลี) จติใจที่มัน่คง ดงีาม (สมาธ)ิ และปญัญาที่เฉียบแหลม (ปญัญา) เป็นแบบอย่างที่ดต่ีอ
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ศษิย์ต่อไปในอนาคต ซึ่งสามารถเขยีนเป็นแผนภาพกระบวนการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม
ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูไดด้งัภาพที ่2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 2 ระบบไตรสกิขาสู่การเขา้ถงึความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ (โพธปิญัญา) 
 
สรปุผลการวิจยั 

การจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเข้าถึง โพธปิญัญา 
ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ูสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการ การสอนโดยใชร้ปูแบบทางการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบันิสิตปริญญาตรีเพื่อการเข้าถึงโพธิปญัญา ในรายวชิาจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีผลสมัฤทธิท์าง       
การเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 

2. นิสติทีไ่ดร้บัการจดัการ การสอนโดยใชร้ปูแบบทางการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม 
ส าหรบันิสติปรญิญาตรเีพื่อการเข้าถึงโพธปิญัญา ในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครู มเีจตคติต่อการเรยีน
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 
 
 
 
 

สมัมาทฏิฐ ิ
สมัมาสงักปัปะ 
สมัมาวาจา 
สมัมากมัมนัตะ 
สมัมาอาชวีะ 
สมัมาวายามะ 
สมัมาสต ิ
สมัมาสมาธ ิ

ปญัญา 

ศลี 

สมาธ ิ

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
(โพธิปัญญา) 

ปญัญา ศลี 

สมาธ ิ
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ข้อเสนอแนะของการวิจยั  
1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
   1.1 คณาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาจติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีครู ควรน ารูปแบบการจดัการเรยีนการสอน

เพื่อสรา้งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสติปรญิญาตร ีเพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดย
เลอืกเน้ือหาทีเ่หมาะสมกบัการพฒันานิสติทีต่นรบัผดิชอบ 

   1.2 คณาจารยผ์ูส้อนควรสรา้งบรรยากาศในการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นปรโตโฆษะ (บรรยากาศที่ด)ี ให้สอดคล้อง
กบัเน้ือหาสาระที่เรียนโดยให้นิสิตได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างอิสระทัง้ในด้านความรู้ความคิด และ     
การลงมอืปฏบิตัเิพื่อใหนิ้สติไดม้พีฒันาการเพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญาไดอ้ย่างเตม็ที ่

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
    2.1 ควรมีการวจิยัการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสิต

ปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญา ในรายวชิาระดบัชัน้ และเน้ือหาอื่นๆ ต่อไป 
    2.2 ควรมีการวจิยัการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนการสอนเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจรยิธรรม ส าหรบันิสิต

ปรญิญาตรเีพื่อการเขา้ถงึโพธปิญัญากบัตวัแปรอื่นๆ เช่น นโยบายการผลติคร ูอตัลกัษณ์ของครไูทยในประชาคมโลก และ
เปรยีบเทยีบมาตรฐานวชิาชพีครไูทยกบัมาตรฐานวชิาชพีครใูนต่างประเทศ 
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การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

The Development of Essay Writing Exercises of Pratomsuksa 6 Students 
 At Satit Prasarnmit Demonstration 

อาจารยน์ฤมล   พชัรปิยะกุล1 
 

บทคดัย่อ              
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรยีนสาธติ มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 1 ห้องเรยีน นักเรยีน 50 คน    
ที่ได้จากการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลองจ านวน 15 คาบ คาบละ 50 นาท ี
ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวจิยัแบบ One-Group Pre-test –Post-test Design เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นคอื แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ และแบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความ     
ผลวจิยัพบว่า  นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความมคีวามสามารถในการเขยีนเรยีงความก่อนเรยีน
และหลงัเรยีน สงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั : การพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ 
 

Abstract  
              The purpose of this research was to develop the essay writing exercise for pratomsuksa 6  students  
at Satit Prasarnmit Demonstration. The  samples were 50 pratomsuksa 6 students in the first semester of the 
2011 academic year at Satit Prasarnmit Demonstration. They were randomly selected by simple random 
sampling, and through the essay writing exercise for fifteen times and each time has 50 minutes. Randomized 
Control One-Group Pre-test-Post-test Design was used in the study. The instruments were essay writing tests 
and essay writing skill practices. The data was statistically analyzed by t-test for dependent samples.            
The results of this study indicated that the students essay writing ability before and after the experiment were 
higher significantly at .01 levels. 
Keywords : development of essay writing skill practices 
 

ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพและเสรมิสร้างบุคลกิ
ของคนในชาติให้มคีวามเป็นไทย เป็นเครื่องมอืในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนั     
การใชภ้าษาไทยใหถู้กต้องและเหมาะสมนัน้ต้องอาศยัทกัษะพื้นฐานที่สมัพนัธ์กนัทัง้ทกัษะการฟงัทกัษะการดูทกัษะการ
พดูทกัษะการอ่านและทกัษะการเขยีนในการติดต่อสื่อสาร การเขียนเป็นรูปแบบหน่ึงที่มีความส าคญัต่อการด าเนิน
ชีวิตและส าคญัต่อการศึกษา  เพราะในการเรยีนการสอนจ าเป็นต้องอาศยัการเขยีนเพื่อการบนัทกึรวบรวมข้อมูลและ
ถ่ายทอดความรู้สกึนึกคดิของผู้เขยีนออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ที่ส าคญัการเขยีนยงัเป็นเครื่องมอืพฒันาปญัญาของ
บุคคล เน่ืองจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างต้องอาศยัการเขยีนเป็นเครื่องมอืส าหรบับนัทกึสิง่ที่ได้ฟงัหรืออ่าน และเป็น
ทกัษะทีม่คีวามส าคญัต่อการตดิต่อสื่อสารช่วยเป็นสะพานในการถ่ายทอดความคดิหรอืเรื่องราวต่างๆ ของตนเองและผู้อื่น 
โดยอาศัยประสบการณ์และทักษะต่างๆ ที่เรียนมา การเขียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญมากที่จะต้องน ามาใช้           
เรยีบเรยีงความรูจ้ากค าบรรยายของครหูรอืบนัทกึความรูจ้ากต าราต่างๆ  

 
1 อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร(ฝ่ายประถม)  
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
70 

 การสอนทกัษะการเขียนเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทกัษะอย่างมปีระสิทธภิาพนัน้ ปญัหาส าคญัอยู่ที่การขาดความรู ้
ประสบการณ์ ความช่างสงัเกต ความคดิ การใชภ้าษา และขาดการฝึกฝน ถงึแมว้่าผูเ้ขยีนจะมพีืน้ฐานของการเป็นผู้เขยีน
ทีด่แีต่ถ้าไม่รเิริม่ที่จะเขยีนและฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ กค็งไม่อาจเป็นผู้เขยีนที่ดไีด้เพราะการฝึกฝนย่อมช่วยเพิม่พูนทกัษะ
การเขียนให้ดีขึ้น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการใช้    กระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน และเป็นการปลูกฝงันิสัยรกัการเขียนที่ด ี          
ซึง่สอดคลอ้งกบั กรมวชิาการ (2545: 17) ไดก้ าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทยเป็นเกณฑ์
ในการ ก าหนดคุณภาพของผู้เรียน โดยในสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน  ท 2.1  กล่าวถึงการใช้กระบวนการเขยีน     
เขยีนสื่อสาร เขยีนเรยีงความ ย่อความ และเขยีนเรื่องราวในรปูแบบต่างๆ แต่ในปจัจุบนัสภาพปญัหาในการจดั การเรยีน
การสอน วิชาภาษาไทยในระดบัประถมศึกษาพบว่า นักเรียนหลายคนเขยีนเรียงความไม่เป็น ไม่มีความคดิสร้างสรรค ์
เรยีงความทีเ่ขยีนขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถจูงใจผู้อ่านได้ ดงัที่ สมพร  จารุนัฎ (2538 : 13) กล่าวไว้ว่า ปญัหาด้าน
การเขยีนของนักเรยีนคอืนักเรียนไม่ชอบเขียนไม่สนใจการเขยีนเขียนไม่เป็น ทัง้การเขยีนเรยีงความ ย่อ ความ และ
จดหมาย ใชค้ าไม่ถูกความหมาย และใชส้ านวนไม่ถูกต้อง 
  จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว ผู้ว ิจยัจงึมคีวามสนใจที่จะพฒันาแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรียงความ โดยการ
จดัท าแบบฝึกทกัษะ การเขยีนเรยีงความเพื่อพฒันาความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร  (ฝ่ายประถม) ที่มปีญัหาในการเขยีนและมโีอกาสฝึกฝนในการ
เขยีนเรยีงความน้อยให้มโีอกาสฝึกฝนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้นักเรยีนมคีวามสามารถทางการเขยีนเรยีงความได้ดแีละมี
ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ ผู้วจิยัได้ศกึษาวธิกีารสร้างแบบฝึกหดัโดยยดึทฤษฎีความสมัพนัธ์เชื่อมโยง
ของธอรน์ไดคเ์กีย่วกบัการเรยีนรู ้ไดแ้ก่ กฎแห่งผล กฎน้ีใหค้วามส าคญักบัผลทีไ่ดห้ลงัจากการตอบสนองแลว้ ถ้าผลเป็นที่
น่าพงึพอใจบุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมมากขึ้น กฎแห่งการฝึก  กฎน้ีให้ความส าคญักบัการฝึก โดยการเน้น
ว่าสิง่ใดกต็ามทีค่นเราไดฝึ้กบ่อยๆ เราจะท าสิง่นัน้ไดด้ ีตรงกนัข้าม สิง่ใดกต็ามที่เรากระท าโดยขาดการฝึกฝนเราย่อมท า
ไม่ไดด้เีหมอืนเดมิ และกฎแห่งความพร้อม เมื่อบุคคลพร้อมที่จะกระท าแล้วเขาย่อมเกดิความพอใจทัง้ทางกายและทาง
จติใจ (สุจริต เพยีรชอบและสายใจ อินทรมัพรรย์, 2536) ซึ่งสอดคล้องกบัการสร้างแบบฝึกหดัของรชันี ศรีไพรวรรณ 
(2519: 412-413) ที่กล่าวไว้ว่า ต้องสอดคล้องกบัจติวทิยาและพฒันาการของนักเรยีน ต้องค านึงถึงความแตกต่างของ
นกัเรยีน และควรท าแบบฝึกหลายๆแบบ เพื่อให้นกัเรยีนรูไ้ดก้วา้งขวางและส่งเสรมิใหเ้กดิความคดิ 
       
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาและหาประสทิธภิาพแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อศกึษาความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความจะมคีวามสามารถในการเขยีนเรยีงความหลกัการเรยีน
สงูกว่าก่อนการเรยีน 
 
 

แบบฝึกทกัษะ 
การเขยีนเรยีงความ 

ความสามารถ 
ในการเขยีนเรยีงความ 
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วิธีด าเนินการวิจยั  
ประเภทของงานวิจยั การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment Research)  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ     

ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2554 จ านวน 50 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรต้น คอื แบบฝึกหดัทกัษะการเขยีนเรยีงความ 
 2. ตวัแปรตาม คอื ความสามารถในการเขยีนเรยีงความ 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. เครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบการสอน ไดแ้ก่ แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ โดยมลีกัษณะเป็นใบงานที่มุ่ง
พฒันาความสามารถในการเขยีนเรยีงความซึง่ตรงกบักฎการเรยีนรู้ของธอร์นไดค์ เกี่ยวกบักฎแห่งการฝึกหดัเมื่อกระท า
บ่อย ๆ ท าใหผู้ฝึ้กมคีวามคล่องแคล่วและสามารถท าไดด้ ี 
 ตวัอย่างแบบฝึกทกัษะ  การเขยีนจากค าและกลุ่มค าทีก่ าหนดให้ 
 กจิกรรม  นกัเรยีนน าค าทีก่ าหนดเขยีนเป็นความเรยีง 3-5 บรรทดั ภายในเวลา 5 นาท ี
 ค าทีก่ าหนด ฤดหูนาว ธรรมชาต ิวามหวงั ความท้อแท้ พระอาทติย์สาดแสง ทุ่งหญ้า บ้านรมิเขา  ความอดทน 
ความวุ่นวาย อากาศแจ่มใส  

ความเรยีง....................................................................................................................................... 
2. เครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนเรยีงความแบบอตันัย 

โดยก าหนดใหน้กัเรยีนเขยีนเรยีงความแสดงความรูส้กึ และแสดงความคดิเหน็ 1 เรื่อง มคีวามยาวไม่ต ่ากว่า 20 บรรทดั      
ใชเ้วลา 50 นาท ี

การด าเนินการวิจยั 
 1. ท าการทดสอบก่อนการฝึกโดยใชแ้บบทดสอบวดัความสาสารถในการเขยีนเรยีงความแบบอตันัย ที่มค่ีาความ
เทีย่งตรงของแบบทดสอบวดัความสามารถ โดยการน าคะแนนจากการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อไปหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรยีนรู้ที่คาดหวงั (IOC) (ล้วน สายยศ และ องัคณา สายยศ. 2539: 249) ซึ่งมี
ค่าความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ เท่ากบั 0.9 
 2. ท าการฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ จากแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความทีส่รา้งขึน้ 4 หน่วย ดงัน้ี  
 หน่วยที ่1   การเขยีนแสดงความคดิดว้ยค า เช่น เขยีนค าทีม่คีวามหมายคลา้ยค าทีก่ าหนด ในเวลา 5 นาท ี
 หน่วยที2่  การเขยีนแสดงความคดิเหน็เป็นวลแีละประโยค เช่น นักเรยีนเขยีนประโยคจากค าที่ก าหนดให้ โดย
ใหม้เีน้ือความต่างกนัไปใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ภายในเวลา 5 นาท ี
 หน่วยที ่3  การเขยีนแสดงความคดิเหน็เป็นขอ้ความและเรื่องราว เช่น นกัเรยีน เขยีนบรรยายภาพ  “ดอกมะล”ิ 
ตามความรูส้กึ และจนิตนาการ ภาพละ 5 บรรทดั ภายในเวลา 10 นาท ี
 หน่วยที ่4  การเขยีนแสดงความคดิเป็นเรื่องราวตามรปูแบบของเรยีงความ เช่น นักเรยีนตัง้ชื่อเรื่อง และเขยีน
โครงเรื่องจากรปูภาพทีก่ าหนดใหถู้กต้องตามรปูแบบของเรยีงความ 

โดยมกีารด าเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงัน้ี 
1. จดัปฐมนิเทศนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัขัน้ตอนในการท าแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ 
2. ทดสอบก่อนเรยีนดว้ยแบบทดสอบวดัความสามารถการเขยีนเรยีงความ 
3. ด าเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความจ านวน 4 หน่วยพร้อมกบัท าแบบทดสอบย่อย

ระหว่างเรยีนแต่ละหน่วย และเมื่อเรยีนครบทุกหน่วยจะทดสอบดว้ยแบบทดสอบหลงัเรยีน 
4. ทดสอบหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบวดัความสามารถการเขียนเรียงความซึ่งเป็นฉบบัเดียวกนักบัการ

ทดสอบก่อนการเรยีน 
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5. น าแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑท์ี่ก าหนด และน าคะแนนมาวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารทางสถติเิพือ่
ทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
   ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัดงัน้ี 

1. หาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธติ 
มศว ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ตามเกณฑม์าตรฐาน 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทยีบความสามารถในการเรยีงความระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรียนโดยใช้ T-test 
(Dependent Sample) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1 ประสทิธภิาพของกระบวนการทีจ่ดัไวใ้นแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความตามเกณฑ์ 80/80 

จากตาราง 1 พบว่าแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความมปีระสทิธภิาพ  81.86  /83.27 แสดงว่ามปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์80/80  

 
ตาราง 2  เปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนเรยีงความระหว่างก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 

ความสามารถในการเขยีนเรยีงความ N X  

SD D   2D  
T 

ก่อนเรยีน 50 35.04 8.94 591 8103 17.55** 
หลงัเรยีน 50 46.86 6.78    

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากตาราง 2 พบว่านกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความมคีวามสามารถในการเขยีนเรยีงความ
หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

1. จากการทดลองพบว่า แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนสาธติ 
มศว ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.86/83.27 แสดงว่าแบบฝึกทกัษะการเขยีน
เรยีงความตามขัน้ตอนทัง้ 4 หน่วย ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 เป็นผลให้นักเรยีน ได้รบัประสบการณ์ใน
การเรยีนรู้เพิม่ขึ้น และสร้างความเข้าใจได้เป็นอย่างด ีโดยนักเรยีนได้ฝึกกจิกรรมอย่างหลากหลาย ขยายขอบเขตการ
พฒันาไปตามล าดบัขัน้จากง่ายไปหายาก เริม่จากฝึกเขยีน ค า ประโยค ขอ้ความ และเป็นเรื่อง ความสามารถในการเขยีน
เรยีงความจงึดขีึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สุภาวด ี  ค าฝึกฝน  (  2550: 52) ที่พบว่า แบบฝึกทกัษะการเขยีน
เรยีงความมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 80.05/82.90 เป็นแบบฝึกที่มลีกัษณะให้นักเรยีนเขยีนเรยีงความที่เริม่จากง่ายไปยาก 
และมขี ัน้ตอนการเขยีนเรยีงความครบท าใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์ในการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้ สรา้งความเขา้ใจได้เป็นอย่าง
ดแีละเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งท าให้มคีวามสามารถในการเขียนเรยีงความดขีึ้น  และสอดคล้องกบั
ผลงานวจิยัของวชัร ีข าวจิติร (2542: 77)  ทีพ่บว่า แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความมปีระสทิธภิาพเท่ากบั 84.75/85.00 
เพราะแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความ ทีส่รา้งขึน้ผ่านกระบวนการขัน้ตอนการสรา้งอย่างมรีะบบและวธิกีารที่เหมาะสม 
คอื ศกึษาหลกัสตูร เทคนิค วธิกีาร กระบวนการและทฤษฎีเป็นแนวทาง โดยค านึงถึงความเหมาะสมของเน้ือหาและสื่อ
การสอนหลายอย่างทีเ่สรมิซึง่กนัและกนัอย่างมรีะบบ รวมถงึการสรา้งแบบฝึกหดัให้สอดคล้องตามหลกัสูตรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน จงึท าใหแ้บบฝึกทกัษะเหมาะสม สามารถน าไปใชใ้นการสอนไดเ้ป็นอย่างดแีละเกดิประสทิธภิาพสงูสุดต่อผูเ้รยีน 

ความสามารถในการเขยีนเรยีงความ N คะแนนเตม็ คะแนนรวม รอ้ยละ 
ระหว่างเรยีน 50 120 4912 81.86 
หลงัเรยีน 50 60 2498 83.27 
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2. จากการทดลองพบว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรียงความมีความสามารถในการเขียน
เรยีงความสงูกว่าก่อนใชแ้บบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงให้เหน็ว่า แบบฝึก
ทกัษะการเขยีนเรยีงความ ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นอาศยัหลกัจติวทิยาการจูงใจผู้เรยีนโดยเน้ือหาเรยีงตามล าดบัจากง่ายไปหา
ยาก แต่ละแบบฝึกมคีวามยากง่ายพอเหมาะท าใหน้กัเรยีนมกี าลงัใจในการท าแบบฝึก ซึ่งแบบฝึกที่สร้างขึ้นสอดคล้องกบั
หลกัการสร้างแบบฝึกของ สุจริต  เพยีรชอบ และสายใจ   อินทรมัพรรย์ (2528: 65-82) ซึ่งกล่าวว่า การจูงใจผู้เรยีน
สามารถท าได้โดยการจดัแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดงึดูดความสนใจของผู้เรยีน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรยีนมคีวาม
พอใจที่จะท าแบบฝึกต่อไปและแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความเป็นแบบฝึกที่ท าให้ผู้เรียนรกัการเขยีนมากขึ้น เขยีน
อธบิายเรื่องราวและเหตุผลประกอบการเขยีนมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั ประเทนิ  มหาขนัธ์ (2519: 162) ที่กล่าวไว้ว่าการ
ทีน่กัเรยีนไดม้โีอกาสเขยีนตามความต้องการของตนโดยไม่ถูกบงัคบัให้เขยีน ท าให้นักเรยีนมคีวามกระตือรอืร้นไม่เบื่อที่
จะเขยีน ทัง้ยงัเป็นการฝึกใหรู้จ้กัคดิท าใหเ้ขยีนเรยีงความไดด้กีว่านักเรยีนที่ไม่มโีอกาสได้ฝึกคดิและฝึกเขยีนด้วยตนเอง  
และสอดคลอ้งกบัรชันี ศรไีพรวรรรณ (2547: 412) ทีก่ล่าวว่า แบบฝึกทกัษะต้องอาศยัรปูแบบสสีวยจงูใจเพื่อให้นักเรยีนมี
ก าลงัใจท าแบบฝึกต่อไป อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของโสภา ศรสีุข (2547: 65) ที่พบว่าความถนัดทางภาษาส่งผล
ต่อความสามารถในการเขยีนเรยีงความ ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่นักเรยีนได้เขยีนบ่อยๆจนเกดิความคล่องแคล่วในการ
เขยีนท าใหม้คีวามคดิทีเ่รว็และคดิถูกต้อง เมื่อคดิไดค้ล่องกท็ าใหก้ารเขยีนเรยีงความไดด้ี 

 

ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
  1. ควรมกีารสรา้งแบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความในระดบัชัน้อื่นๆ เพื่อเป็นการส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพการ
เรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนอย่างกวา้งขวางและควรท าต่อเน่ืองกนัตามระดบัชัน้ 

2. ควรมกีารศกึษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะการเขยีนเรยีงความกบัตวัแปรอื่นๆ เพื่อน าไปใช้ฝึกนักเรียนให้มี
ประสทิธภิาพ 

3. ควรมกีารศกึษาเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีนเรยีงความของนักเรยีน ที่มวียัต่างกนัหรอืมจี านวน
ผูเ้รยีนต่างกนั 
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การวิเคราะห์ผลผลิตและประเมินคณุค่าการใช้เทคนิควิธีการวิจยัสะท้อนผลการพฒันาพฤติกรรมตนเอง 
ของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

An Analysis of Outputs and Values Evaluation of Using Self-Reflection Research Technique  
to Develop Self  Behavior of Bachelorof Education Students SrinakharinwirotUniversity 

ดร.อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล1 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหผ์ลผลติและประเมนิคุณค่าการใช้เทคนิควธิกีารวจิยัสะท้อนผลเพื่อพฒันา

พฤติกรรมตนเองของนิสติหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกลุ่มเป้าหมาย คอื นิสติชัน้ปีที่ 4     
ปีการศกึษา 2554 จ านวน 140 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบบนัทกึข้อมูลผลงานนิสติการวเิคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
บรรยายและการวเิคราะห์เน้ือหา ผลการวิเคราะห์ผลผลิต พบว่า  1) ด้านปจัจยัน าเข้าพบว่า ปญัหาวิจยัส่วนใหญ่เป็น
ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองประเดน็ที่นิสติท าการวจิยัมากที่สุดคอืการปรบัปรุงพฤติกรรมด้านการออมเงนิ/ความประหยดั  
2) ดา้นกระบวนการ พบว่า ระยะเวลาทีนิ่สติใชใ้นการท าวจิยัส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 8-9 สปัดาห์ และใช้ 1-2 เทคนิควธิใีน
การแกไ้ขปญัหา 3) ด้านผลผลติพบว่า ลกัษณะของผลงานส่วนใหญ่นิสติจดัท าในลกัษณะของสมุดเล่มเลก็ ชิ้นงานส่วน
ใหญ่มกีารรายงานผลและหลกัฐานการบนัทกึในแต่ละช่วงส่วนการวเิคราะหผ์ลการประเมนิคุณค่าของผลงาน พบว่า นิสติ
ส่วนใหญ่ประสบผลส าเรจ็คิดเป็นร้อยละ 68.6 และนิสติส่วนใหญ่เกดิความพึงพอใจจากการปฏิบตัิการวจิยัเพื่อพฒันา
พฤตกิรรมของตนเองในระดบัมาก 
ค าส าคญั: การสะทอ้นผลตนเอง, การพฒันาพฤตกิรรมตนเอง  
 
Abstract 

The research objectiveswereto analyze outputs and to evaluate value of using self-reflection research 
technique to develop self-behavior of bachelor of education students.The target group was 140 forth year 
studentsin academic year 2011. The research instrument was an output recording form. The data were 
analyzed by using descriptive statistics and content analysis. The research findings were; 1) Research outputs 
(1) Input; Most of research topics of students were problems on their own. The saving money and economy 
was the most issue for improving behavior of students. (2) Process; Most of students took 8-9 weeks for their 
action research and used 1-2 techniques for their improvement their behavior. (3) Output; Most of research 
outputs were made in the booklet and reported results with evidences and diary recording. 2) Output Values; 
Most of students achieved in 68.8% for their research result and satisfied in high level for their action research 
to develop self-behavior. 
Keywords : self-reflection, self-behavior development 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั  

การพฒันาครนูัน้มุ่งเน้นการส่งเสรมิ สนบัสนุน การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาใหเ้พิม่ค่านิยมในวฒันธรรมการ
เรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ให้เป็นวิถีชีวิตปกติในโรงเรียน นอกจากน้ียังเน้นการวิจยัตนเอง เพื่อสร้างความรู้สู่การ
เปลีย่นแปลงตนเอง โดยมเีป้าหมายสู่การพฒันาตนเองให้เพิม่คุณภาพการปฏิบตัิงานอย่างมปีระสทิธผิลแบบมอือาชพี 
รวมถึงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ครูเพิม่พฤติกรรมสร้างสรรค์ในการปฏิบตัิงานปกติดงัต่อไปน้ี 1) ก าหนดจุดมุ่งเน้นของ
เป้าหมาย และวธิกีารท างานของตนเอง เพื่อปรบัปรุงเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของตนเอง   โดยจุดมุ่งเน้นน้ี 

 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ควรมลีกัษณะทีเ่ลก็ ๆ ง่าย ๆ และมคุีณค่า 2) คดิสะทอ้นไตร่ตรอง ในการกระท าและการเปลีย่นแปลงทีมุ่่งเน้นของตนเอง 
ดว้ยตนเองอย่างสม ่าเสมอ (โครงการสรา้งความเขม้แขง็สิง่แวดลอ้มศกึษาในประเทศไทย, 2547; สริพินัธุ์ สุวรรณมรรคา, 
มปป.) 
  กระบวนการวิจยัปฏิบตัิการเป็นกระบวนการวิจยัตนเองในบริบทของการปฏิบัติงานปกติ ที่มุ่งเน้นให้เกิด       
การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของตนเองและให้มีการเพิ่มความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยกระบวนการวิจยัปฏิบตัิการ เพิม่สมรรถนะในการคดิและการกระท าอย่างเป็นระบบ และมุ่ง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานบนฐานการเรยีนรู้และการใช้ความรู้เพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ืองด้วยกระบวนการวิจยั
ปฏบิตักิาร มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในการวจิยัปฏบิตักิารแบบง่ายๆ ในลกัษณะการวจิยัและพฒันาตนเอง 
  รายวิชา ศษ 425 การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน เป็นรายวิชาบังคบัในหมวดวิชาชีพครูหลกัสูตร
การศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตมีความรู้        
ความเขา้ใจเกีย่วกบัวธิวีทิยาการวจิยั สามารถอ่านและใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัได้ สามารถท าวจิยัปฏิบตัิการในชัน้เรยีน
และชุมชนได ้สามารถน าผลการวจิยัไปใช้ในการจดัการเรยีนการสอน สามารถท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอนและ
พฒันาผู้เรยีน ใฝ่หาความรู้โดยใช้วธิกีารที่เชื่อถือได้และมเีจตคติที่ดต่ีอการวจิยัโดยการก าหนดภาระงานในรายวชิานัน้
ผูส้อนไดม้อบหมายใหนิ้สติท ากจิกรรมอย่างหลากหลายทัง้ในลกัษณะงานเดี่ยวและงานกลุ่มโดยหน่ึงในภาระงานที่ผู้สอน
ได้มอบหมายแก่นิสิตคอื การด าเนินการท าการวิจยัปฏิบตัิการ : การพฒันาพฤติกรรมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
ตนเอง ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องรายวชิา คอื สามารถท าการวจิยัปฏบิตักิาร การใฝห่าความรู้ด้วยวธิกีารที่เชื่อถือ
ไดแ้ละมเีจตคตทิีด่ต่ีอการวจิยั โดยมฐีานคดิทีว่่าหากครผููส้อนสามารถวจิยัตนเองไดจ้ะน าไปสู่การวจิยัผู้เรยีนหรอืการวจิยั
ในชัน้เรยีนได้อย่างมีประสทิธภิาพ เพราะหากผู้สอนเข้าใจตนเองและสามารถพฒันาปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองได ้      
กส็ามารถน าพานกัเรยีนใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทางอนัพงึประสงคเ์ช่นเดยีวกนั 

การท ากิจกรรมวิจัยปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการใช้กระบวนการวิจัยใน
การศกึษาและพฒันาการปฏบิตักิารของตนเอง เพื่อให้เกดิการเรยีนรู้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยมขี ัน้ตอน
อย่างพอสงัเขป คอื 1) ก าหนดหวัขอ้พฒันาตนเอง โดยใหนิ้สติคดิทบทวนการปฏิบตัิงานหรอืพฤติกรรมปกติของนิสติว่า  
มจีุดอ่อนทีค่วรปรบัปรุงพฒันาในเรื่องใด แลว้เลอืกพฤตกิรรมส าคญัเพยีงพฤติกรรมเดยีว ที่ตนเองยงัไม่พอใจและเหน็ว่า
ต้องปรบัปรุงพฒันาตนเองใหส้ าเรจ็ในระยะเวลาสองเดอืน 2) บนัทกึประจ าวนั โดยให้นิสติบนัทกึเรื่องราวเกี่ยวกบัตนเอง
เป็นระยะ โดยไม่จ ากดัรปูแบบการบนัทกึ สิง่ทีค่วรบนัทกึคอื ปญัหาทีต่้องการแกไ้ข วางแผนการด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข 
การด าเนินการ ผลที่เกดิขึ้น ความก้าวหน้าในแต่ละช่วง ความเข้าใจหรอืความคดิใหม่ ๆ ที่เกดิขึ้นจากการบนัทกึ และ
แนวทางในการปรบัปรุงพฒันาตนเองในช่วงต่อไป 3) เขยีนรายงาน โดยให้นิสติจดัท ารายงานการวจิยัปฏิบตัิการเพื่อ   
การพฒันาตนเอง โดยนิสติสามารถออกแบบเรยีงความในรปูแบบทีส่นใจ  

จากผลการด าเนินการดงักล่าว ท าให้ได้ผลผลติจากการสร้างสรรค์ผลงานการวจิยัตนเองจ านวน 140 ผลงาน 
โดยนิสติส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามร่วมมอืและสรา้งสรรคผ์ลงานการปฏบิตักิารวจิยัตนเองอย่างครบถ้วนตามกระบวนการ ด้วย
เหตุดงักล่าวในขา้งต้นน้ีผู้วจิยัจงึต้องการท าการวเิคราะห์ผลผลติและประเมนิคุณค่าการใช้เทคนิควิธกีารวจิยัสะท้อนผล
เพื่อพฒันาพฤติกรรมตนเองของนิสิตหลกัสูตรการศกึษาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒเพื่อเป็นประโยชน์ใน    
การน าไปเผยแพร่และขยายผลสู่การจดัการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาต่อไป โดยเฉพาะในการจดัการเรยีนการสอน
รายวชิา ศษ 471 การวจิยัทางการศกึษาเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553)  

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อวเิคราะหผ์ลผลติในดา้นปจัจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลติ และเพื่อประเมนิคุณค่าการใช้เทคนิควธิกีาร
วจิยัสะทอ้นผลเพื่อพฒันาพฤตกิรรมตนเองของนิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตชัน้ปีที่ 4 หลกัสูตรการศึกษาบัณฑิต ปีการศกึษา 2554 ที่ลงทะเบียน
รายวิชา ศษ 425 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 140 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิต          
สาขามนุษยศาสตร-์สงัคมศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรโ์ดยเป็นนิสติในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์-ชวีวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์-
เคม ีสาขาวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ และสาขาวชิาเทคโนโลยสีื่อสารการศกึษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่แบบบนัทกึขอ้มลูผลงานนิสติ  

การสร้างเครื่องมือและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือคอื แบบบนัทกึขอ้มลูผลงานนิสติทีใ่ช้เทคนิควธิกีาร
วจิยัสะท้อนผลเพื่อพฒันาพฤติกรรมตนเอง มีข ัน้ตอนการสร้าง ดงัน้ี 1) ผู้ว ิจยัออกแบบบันทกึข้อมูลผลงานนิสิตที่ใช้
เทคนิควธิกีารวจิยัสะทอ้นผลเพื่อพฒันาพฤตกิรรมตนเองโดยใชผ้ลงานของนิสติเป็นตวัก าหนดรายละเอยีดลกัษณะตวัแปร
2) ผูว้จิยัทดลองบนัทกึข้อมูลผลงานนิสติที่ใช้เทคนิควธิกีารวจิยัสะท้อนผลเพื่อพฒันาพฤติกรรมตนเองจ านวน 10 เรื่อง
และปรบัแบบบนัทกึขอ้มลู  3) ผูว้จิยัน าแบบบนัทกึขอ้มลูไปใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความเหมาะสม โดยมกีารปรบัภาษา
ของขอ้ค าถามในแบบบนัทกึขอ้มลู 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัในครัง้น้ีใชก้ารวเิคราะหท์ัง้เชงิปรมิาณโดยใชส้ถติบิรรยาย ไดแ้ก่ ความถี่และรอ้ยละ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 จากการวเิคราะหผ์ลผลติและประเมนิคุณค่าการใชเ้ทคนิควธิกีารวจิยัสะท้อนผลการพฒันาพฤติกรรมตนเองนัน้ 
มผีลผลติงานของนิสติจ านวน 140 ผลงานจากนิสติ 140 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 94 คน และนิสติเพศชาย
จ านวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 67.1 และ 32.9 ตามล าดบั 

1.ข้อมูลด้านผลผลิต 
1.1 ด้านปัจจยัน าเข้า 

  จากการวเิคราะหข์อ้มลูผลผลติของผลงานนิสติดา้นปจัจยัน าเขา้พบว่า ทุกชิน้งานมชีื่อเรื่องปรากฏ และ
มกีารแสดงประวตัขิองตนเองคดิเป็นรอ้ยละ 74.3 ผลงานส่วนใหญ่ระบุที่มาของปญัหา คดิเป็นร้อยละ 98.6 โดยส่วนใหญ่
เป็นปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตนเองนอกจากน้ีผลงานรอ้ยละ 25.7 ไดใ้หค้วามรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัประเดน็ทีท่ าการวจิยัตนเองหาก
พจิารณาประเดน็ทีนิ่สติท าการวจิยัสะท้อนผลการพฒันาพฤติกรรมตนเองนัน้ พบว่า นิสติเลอืกปรบัปรุงพฤติกรรมด้าน
การออมเงนิ/ ความประหยดัมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 16.4 รองลงมาคอืเรื่องการรบัประทานอาหารเพื่อสุขภาพและเรื่อง
การควบคุมอาหาร/ น ้าหนกั คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 และ 14.3 ตามล าดบั โดยรายละเอยีดแสดงดงัตาราง1 
 
ตาราง1 ขอ้มลูผลผลติดา้นปจัจยัน าเขา้ 

ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ 
1) ชื่อเรื่อง 1) ม ี  140 100.0 2) ไม่ม ี 0 0.00 
2) ประวตัตินเอง 1) ม ี 36 25.7 2) ไม่ม ี 104 74.3 
3) การระบุทีม่าของปญัหา 1) ม ี 138 98.6 2) ไม่ม ี 2 1.4 
4) ทีม่าของปญัหา 1) ปญัหาทีเ่กดิจาก

ตนเอง 
138 98.6 

2) ไม่มกีารระบุทีม่า
ของปญัหา 

2 1.4 

5) มกีารให้ความรูเ้พิม่เตมิ
เกีย่วกบัประเดน็ทีท่ าวจิยั
ตนเอง 

1) ม ี 36 25.7 2) ไม่ม ี 104 74.3 
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ตาราง1 (ต่อ) 
ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ 

ด้านสขุภาพ 3) การออกก าลงักาย 9 6.4 4) การพกัผ่อน 10 7.1 
5) ความสะอาด/ความเป็น
ระเบยีบ 

8 5.7 6) สุขภาพจติ 7 5.0 

ด้านพฤติกรรม 7) การบรหิารจดัการเวลา 18 12.9 8) ความรบัผดิชอบ 4 2.9 
9) การใชค้อมพวิเตอร/์
การตดิเกม 

4 2.9 
10) การออมเงนิ/
ความประหยดั 

23 16.4 

11) การพดู อ่าน เขยีน
เพื่อการสื่อสาร 

3 2.1 
12) การพฒันา
บุคลกิภาพ 

3 2.1 

13) การอ่านหนงัสอื/
ทบทวนบทเรยีน 

10 7.1 
   

 
1.2 ด้านกระบวนการ 

  จากการวเิคราะห์ข้อมูลผลผลติของผลงานนิสติด้านกระบวนการพบว่า ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวจิยั
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเองนัน้ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 8-9 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 38.6 และ 37.9 ตามล าดับ            
ส่วนกระบวนการวจิยัตนเองนัน้ นิสติมกีารปฏบิตัติามวงจร P A O R โดยรอบที ่1 มกีารวางแผน (P) และด าเนินการ (A) 
คดิเป็นร้อยละ 100 ด้านการสงัเกต (O) และสะท้อนคดิ (R) คดิเป็นร้อยละ 98.6 ส่วนในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 มนิีสติ
ด าเนินการครบวงจร P A O R คดิเป็นร้อยละ 21.4 และ 17.1 ตามล าดบั และในส่วนของการบนัทกึข้อมูลนัน้นิสติ      
ส่วนใหญ่บนัทกึข้อมูลทุกวนั รองลงมาคอืบนัทกึ 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ คดิเป็นร้อยละ 42.9 และ 35.7 ด้านจ านวนเทคนิค
วธิกีารทีใ่ชใ้นการแกไ้ขปญัหานัน้ นิสติส่วนใหญ่ใช ้1-2 วธิ ีคดิเป็นร้อยละ 66.4 และ 13.6 ตามล าดบั โดยผลงานทุกชิ้นมี
การระบุเทคนิควธิ/ีข ัน้ตอนในการแกป้ญัหา และมกีารรายงานผลทีเ่กดิขึน้เป็นระยะ ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 60.7โดยรายละเอียด
แสดงดงัตาราง2 
ตาราง 2 ขอ้มลูผลผลติดา้นกระบวนการ 

ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ 
1) ระยะเวลาในการท าวจิยั 1 สปัดาห ์ 1 0.7 2 สปัดาห ์  1 0.7 

4 สปัดาห ์ 1 0.7 5 สปัดาห ์ 4 2.9 
6 สปัดาห ์ 4 2.9 7 สปัดาห ์ 6 4.3 
8 สปัดาห ์ 54 38.6 9 สปัดาห ์ 53 37.9 
10 สปัดาห์ 13 9.3 11 สปัดาห์ 1 0.7 
14 สปัดาห์ 1 0.7 16 สปัดาห์ 1 0.7 

2) กระบวนการวจิยัตนเอง 
รอบท่ี 1 

O (observe)  
การสงัเกต 

ม ี 138 98.6 R (reflect)  
การสะทอ้นคดิ 

ม ี 138 98.6 
ไม่ม ี 2 1.4 ไม่ม ี 2 1.4 

P (plan)  
การวางแผน 

ม ี 140 100.0 A (act)  
การด าเนินการ 

ม ี 140 100.0 
ไม่ม ี 0 0.0 ไม่ม ี 0 0.0 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ 

รอบท่ี 2 O (observe)  
การสงัเกต 

ม ี 30 21.4 R (reflect)  
การสะทอ้น
คดิ 

ม ี 30 21.4 
ไม่ม ี

110 78.6 
ไม่ม ี

110 78.6 

P (plan)  
การวางแผน 

ม ี 30 21.4 A (act)  
การ
ด าเนินการ 

ม ี 30 21.4 
ไม่ม ี

110 78.6 
ไม่ม ี

110 78.6 

รอบท่ี 3 O (observe)  
การสงัเกต 

ม ี 24 17.1 R (reflect)  
การสะทอ้น
คดิ 

ม ี 24 17.1 
ไม่ม ี

116 82.9 
ไม่ม ี

116 82.9 

P (plan)  
การวางแผน 

ม ี 24 17.1 A (act)  
การ
ด าเนินการ 

ม ี 24 17.1 
ไม่ม ี

116 82.9 
ไม่ม ี

116 82.9 

3) ความถี่ในการบนัทกึ
ขอ้มลู 

1) บนัทกึทุกวนั 60 42.9 2) บนัทกึ 2-3 วนั/ครัง้ 50 35.7 
3) บนัทกึ 4-6 วนั/
ครัง้ 

15 10.7 
4) บนัทกึสปัดาหล์ะ 1 
ครัง้ 

13 9.3 

5) บนัทกึเดอืนละ 1 
ครัง้  

1 0.7 
6) ไม่มหีลกัฐานการ
บนัทกึขอ้มลู 

1 0.7 

4) จ านวนเทคนิควธิกีารทีใ่ช้
ในการแกไ้ขปญัหา 

1 วธิ ี 93 66.4 2 วธิ ี 19 13.6 
3 วธิ ี 10 7.1 4 วธิ ี 6 4.3 
5 วธิ ี 5 3.6 6 วธิ ี 3 2.1 
7 วธิ ี 2 1.4 8 วธิ ี 1 0.7 
12 วธิ ี 1 0.7    

5) มกีารระบุเทคนิควธิ/ี
ข ัน้ตอนในการแกป้ญัหา 

1) ม ี 140 100.0 2) ไม่ม ี 0 0.0 

6) มกีารรายงานผลทีเ่กดิขึน้
เป็นระยะ ๆ (ปญัหาและ
วธิกีารแกไ้ข) 

1) ม ี 85 60.7 2) ไม่ม ี 55 39.3 

 
1.3 ด้านผลผลิต 

  จากการวเิคราะห์ข้อมูลผลผลติของผลงานนิสติด้านผลผลติพบว่า ลกัษณะของผลงานนิสติจดัท าใน
ลกัษณะของสมุดเล่มเลก็มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 43.6 รองลงมาคอืสื่อท ามอืและเอกสารรายงานตามล าดบั คดิเป็นร้อยละ 
30.7 และ 16.4 ตามล าดบั นิสติส่วนใหญ่มจี านวนชิ้นงาน 1 ชิ้นงาน บางคนท าแยกออกเป็น 2 ชิ้นงาน คดิเป็นร้อยละ 
86.4 และ 12.9 ตามล าดบั ผลงานส่วนใหญ่พมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์และการใชท้ัง้การพมิพ์ด้วยคอมพวิเตอร์และการเขยีน
ด้วยมอื คดิเป็นร้อยละ 63.6 และ 18.6 ตามล าดบัหากพจิารณาด้านภาษาที่ใช้ในผลผลตินัน้ พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ภาษา    
กึง่ทางการ รองลงมาคอืภาษาทางการและภาษาไม่เป็นทางการ คดิเป็นร้อยละ 48.6 27.9 และ 23.6 ตามล าดบั และงาน
ส่วนใหญ่ใช้ภาพประกอบเล็กน้อยในชิ้นงาน คิดเป็นร้อยละ 46.4และร้อยละ 98.6 ของชิ้นงานมีการรายงานผลและ
หลกัฐานการบนัทกึในแต่ละช่วง (diary) ส่วนการน าเสนอผลลพัธ์/ข้อค้นพบนัน้ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะการเขยีนบรรยาย
ความเรยีง คดิเป็นรอ้ยละ 95.0 โดยรายละเอยีดแสดงดงัตาราง3 
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ตาราง 3 ขอ้มลูผลผลติดา้นผลผลติ 
ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อย

ละ 
1) ลกัษณะของผลงาน 1) รายงาน 23 16.4 2) สมุดเล่มเลก็  61 43.6 

3) สื่อท ามอื 43 30.7 4) โปสเตอร ์ 1 0.7 
5) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 7 5.0 6) นิตยสาร/วารสาร 4 2.9 
7) อื่น ๆ 1 0.7    

2) จ านวนชิน้งาน 1) 1 ชิน้ 121 86.4 2) 2 ชิน้ 18 12.9 
3) มากกว่า 2 ชิน้ 1 0.7    

3) ลกัษณะการจดัท า
ผลงาน 

1) พมิพด์ว้ยคอมพวิเตอร ์ 89 63.6 2) ใชก้ารเขยีนดว้ยมอื 25 17.9 
3) ใชท้ัง้การพมิพด์ว้ย
คอมพวิเตอรแ์ละการ
เขยีนดว้ยมอื 

26 18.6    

4) ภาษาทีใ่ชส้ื่อความ 1) ภาษาทางการ 39 27.9 2) ภาษากึง่ทางการ 68 48.6 
3) ไม่เป็นทางการ 33 23.6    

5) ภาพประกอบ 
1) การใชภ้าพประกอบ
ส่วนใหญ่ของชิน้งาน 
(รอ้ยละ 75-100) 

6 4.3 

2) การใช้
ภาพประกอบบางส่วน
ของชิน้งาน (รอ้ยละ 
50-74)  

24 17.1 

3) การใชภ้าพประกอบ
เลก็น้อยในชิน้งาน    
(รอ้ยละ 1-49) 

65 46.4 
4) ไม่มกีารใช้
ภาพประกอบใน
ชิน้งาน 

45 32.1 

6) องคป์ระกอบของ
ชิน้งาน 1) มสี่วนของการรายงาน

ผลเท่านัน้ 
2 1.4 

2) มกีารรายงานผล
และหลกัฐานการ
บนัทกึในแต่ละช่วง 
(diary) 

138 98.6 

7) การน าเสนอผลลพัธ/์
ขอ้คน้พบ 

1) การใชแ้ผนภาพ 6 4.3 
2) การเขยีนบรรยาย
ความเรยีง 

133 95.0 

3) อื่น ๆ 1 0.7    
 
2.ข้อมูลด้านคณุค่าของผลงาน 

  จากการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณค่าของผลงานนัน้พบว่า รอ้ยละ 93.6 ของผลงานทัง้หมดมกีารระบุ
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง และการด าเนินการวจิยัปฏบิตักิารเพื่อพฒันาตนเองส่วนใหญ่นิสติประสบผลส าเรจ็ 
และประสบความส าเรจ็เพยีงบางส่วน คดิเป็นร้อยละ 68.6 และ 21.4 ตามล าดบั นิสติส่วนใหญ่เกดิความพงึพอใจจาก   
การปฏิบัติการวจิยัเพื่อพฒันาพฤติกรรมของตนเองในระดบัมากและระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ 11.4 
ตามล าดบั และมกีารระบุถงึคุณค่าจากผลงานทีเ่กดิขึน้กบัตวัผูว้จิยั คดิเป็นรอ้ยละ 67.9 โดยรายละเอยีดแสดงดงัตาราง 4 
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ตาราง 4  ขอ้มลูดา้นคุณค่าของผลงาน 
ประเดน็ ประเดน็ย่อย ความถี่ ร้อยละ 

1)มกีารระบุความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ 1) ม ี  131 93.6 
2) ไม่ม ี 9 6.4 

2) ผลทีเ่กดิขึน้จากการวจิยั  1) ส าเรจ็ 96 68.6 
2) ส าเรจ็เพยีงบางสว่น 30 21.4 
3) ไม่ประสบความส าเรจ็ 14 10.0 

3) ความพงึพอใจของผูว้จิยั 1) พงึพอใจมาก 58 41.4 
2) พงึพอใจปานกลาง 16 11.4 
3) พงึพอใจเลก็น้อย 2 1.4 
4) ไม่มคีวามพงึพอใจ 0 0.0 
5) ไม่สามารถตดัสนิได้ 64 45.7 

4) คุณค่าจากผลงานทีเ่กดิขึน้กบัตวัผูว้จิยั 1) ระบุ 95 67.9 
2) ไม่ระบุ 35 32.1 

 
การสรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

1) ด้านผลผลิต1) ด้านปจัจยัน าเข้าพบว่า ปญัหาวิจยัส่วนใหญ่เป็นปญัหาที่เกดิขึ้นกบัตนเองประเด็นที่นิสิต       
ท าการวจิยัมากทีสุ่ดคอืการปรบัปรุงพฤติกรรมด้านการออมเงนิ/ความประหยดั 2) ด้านกระบวนการ พบว่า ระยะเวลาที่
นิสติใชใ้นการท าวจิยัส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลา 8-9 สปัดาห์ และใช้ 1-2 เทคนิควธิใีนการแก้ไขปญัหา 3) ด้านผลผลติพบว่า 
ลกัษณะของผลงานส่วนใหญ่นิสิตจดัท าในลกัษณะของสมุดเล่มเล็ก ชิ้นงานส่วนใหญ่มีการรายงานผลและหลกัฐาน       
การบนัทกึในแต่ละช่วง2)ดา้นคุณค่าของผลงานส่วนใหญ่นิสติประสบผลส าเรจ็คดิเป็นร้อยละ 68.6 และนิสติส่วนใหญ่เกดิ
ความพงึพอใจจากการปฏิบตัิการวจิยัเพื่อพฒันาพฤติกรรมของตนเองในระดบัมากจากผลการวิจยัครัง้น้ี พบว่า นิสิต       
มพีฤตกิรรมการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะที่แตกต่างกนัออกไปและค่อนข้างประสบความส าเรจ็ ทัง้น้ีเน่ืองมาจากการได้มี
โอกาสในการสะทอ้นคดิตนเองเพื่อสร้างความรูสู้่การเปลีย่นแปลงตนเอง โดยเป็นไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ดว้ยกระบวนการวจิยัตนเอง 3 ขัน้ตอนหลกั (โครงการสรา้งความเขม้แขง็สิง่แวดล้อมศกึษาในประเทศไทย, 2547) ได้แก่ 
ข ัน้ตอนที ่1) สภาวะเริม่ต้น เมื่อมสีิง่รบกวนจติใจ รูส้กึไม่สบายใจ ขัน้ตอนที ่2) กระบวนการวจิยัตนเอง แบ่งเป็น วงจรที ่
1 เผชิญปญัหา วงจรที่ 2 ผจญปญัหาและผสาน-พฒันาวธิีการแก้ไข วงจรที่ 3-4-5 เผดจ็ปญัหาและค้นพบมรรคาและ
คุณค่าแห่งตน จากนัน้เป็นการสรา้งปญัญาโดยการเขยีนกรณีศกึษาเพื่อสรา้งความรู้เชงิปฏิบตัิที่ค้นพบให้ตนเอง ขัน้ตอน
ที ่3) สภาวะสิน้สุด เขา้ใจ สบายใจ และต้องการจะเรยีนรูแ้ละสรา้งสรรคต่์อไป 
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การวิจยัประเมินผลการจดัการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบือ้งต้น ปีการศึกษา 2554-2555 
An Evaluation Research of Teaching and Learning on Introductionof Statistics in Education 

Course in Academic Year 2011-2012 
ดร.อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล1 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีมีความมุ่งหมายเพื่อประเมนิการเรยีนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้นตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา ด้านการจดัการเรยีนการสอน และด้านเน้ือหาของรายวชิา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการ
วจิยั ไดแ้ก่ นิสติที่ลงทะเบียนเรยีนในปีการศกึษา 2554-2555 จ านวน 261คน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอืแบบประเมนิ
การเรยีนการสอนและใชส้ถิติบรรยายในการวเิคราะห์ข้อมูลผลการวจิยั พบว่านิสติประเมนิการเรยีนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดโดยเฉพาะประเดน็การได้ฝึกท าการวิจยัด้านการจดัการ
เรยีนการสอนในภาพรวมนิสติประเมนิในระดบัมากที่สุดโดยเฉพาะประเดน็ผู้สอนมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอน
และด้านเน้ือหาของรายวิชา นิสิตมีความสนุก/ความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะหน่วยการเรียนรู้            
เรื่องมโนทศัน์เบื้องต้นเกีย่วกบัสถติ ินิสติประเมนิเน้ือหารายวชิาในระดบัยากโดยเฉพาะหน่วยการเรยีนรูเ้รื่องการวเิคราะห์
ความแปรปรวน นิสติมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัมากที่สุดด้านการน าไปใช้ได้จรงิในการเรียน /การท างานโดยเฉพาะ
หน่วยการเรยีนรูก้ารวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
ค าส าคญั: การประเมนิผล, การเรยีนการสอน, สถติทิางการศกึษา  
 
Abstract 

The objective of this research was to evaluate teaching and learning on Introduction to Statistics in 
Education Course in academic year 2011-2012 based on Thailand Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF and in aspects of teaching and learning provision and subject contents. The target group was 
261 students who registered in the course. The research instrument was an evaluation form and data were 
analyzed by using descriptive statistics. The research findings were; Students evaluated teaching and learning 
based on TQF in high level especially research skill practice. Students evaluated teaching and learning 
provision in high level, especially,lecturer was expert in contents. As for the course contents, students was 
happiest in unit of basic concepts of statistics. An analysis of variance was a unit that students evaluated that 
was the most difficult, but also the most useful.   
Keywords: evaluation, teaching and learning, statistics in education   
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 รายวชิา สถติทิางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) เป็นวชิาเลอืกหมวดวชิาชพีครรูายวชิาหน่ึงในหลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553) ซึง่เป็นหลกัสตูรทีป่รบัปรุงจาก พ.ศ. 2552 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบตัิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นไปตามมาตรฐานความรู้
และประสบการณ์วชิาชพีและจรรยาบรรณของวชิาชพี พ.ศ. 2548 ของคุรุสภา และเป็นไปตามอตัลกัษณ์การผลติครูของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ(คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ, 2553) 

รายวชิา สถิติทางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) มจีุดมุ่งหมายของรายวชิา คอื 1) เพื่อให้นิสติมคีวามรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารวจิยัและเทคนิควธิกีารทางสถิติ 2) เพื่อให้นิสติสามารถน าหลกัการและวธิกีารวจิยัและ
เทคนิควธิทีางสถติไิปใชใ้นการวางแผนการวจิยัและการวเิคราะหข์้อมลูได ้3) เพื่อใหนิ้สติสามารถวเิคราะหข์อ้มลู แปลผล  

 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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และน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูได ้4) เพื่อใหนิ้สติมปีระสบการณ์ตรงในการออกแบบการวจิยั และสามารถเลอืกใช้สถิติ
ใหเ้หมาะสมกบัแบบแผนการวจิยั และ 5) เพื่อใหนิ้สติมเีจตคตทิีด่ต่ีอการวจิยัและวธิกีารทางสถิติรวมทัง้จรรยาบรรณของ
นักวิจยั โดยวตัถุประสงค์ของรายวชิาน้ีเพื่อให้นิสติมคีวามรู้และเหน็ความส าคญัในการติดตามพฒันาการศาสตร์ด้าน
เทคนิควธิีทางสถิติการศกึษา และสามารถน าความรู้เกี่ยวกบัวิธกีารทางสถิติไปใช้ให้สอดคล้องกบัแบบแผนการวิจยั
ทางการศกึษาไดห้ากพจิารณาจากจุดมุ่งหมายของรายวชิาแลว้นัน้ พบว่า โครงสรา้งและเน้ือหาของรายวชิาสอดคล้องกบั 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education :TQF)  
ทัง้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณธรรม 2) ความรู ้3) ทกัษะทางปญัญา 4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู ้                
(คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553) ทัง้น้ีการก าหนดจุดมุ่งหมายของรายวิชานัน้เพื่อพฒันา
คุณภาพของนิสติครใูหส้อดคลอ้งตามแนวนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้
 เน่ืองจากรายวชิาสถิติทางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) ได้ด าเนินการจดัการเรยีนการสอนทุกภาคการศกึษา
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2554-2555 รวม 4 ภาคการศกึษา จงึจ าเป็นต้องมกีารประเมนิการจดัการเรยีนการสอนเพื่อน าผลที่ได้
ไปใช้ปรบัปรุงและพฒันาการออกแบบการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป โดยการประเมินในครัง้น้ีเป็นการ
ประเมนิการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาติจ านวน 6 ด้าน ดงัที่กล่าวในข้างต้นน้ี 
นอกจากน้ียงัไดม้กีารประเมนิเฉพาะดา้น ไดแ้ก่ การประเมนิดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิด้านเน้ือหาของ
รายวชิาเพิม่สารสนเทศจากการวจิยัน าไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพไดอ้ย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรมมากยิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อประเมินการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ(TQF) จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้ ทกัษะทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ และทกัษะการจดัการ
เรียนรู้และการประเมินเฉพาะด้าน ได้แก่ การประเมินด้านการจดัการเรยีนการสอนและการประเมินด้านเน้ือหาของ
รายวชิา 
 
ความส าคญัของการวิจยั 

ได้สารสนเทศผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้น (ศษ 371) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติและผลการประเมนิด้านการจดัการเรยีนการสอน และด้านเน้ือหาของรายวชิา
เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ตัวแปรท่ีศึกษา ได้แก่ ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้น (ศษ 371) 
ประกอบดว้ย 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรม ความรู้ ทกัษะ
ทางปญัญา ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ ทกัษะการจดัการเรยีนรู้ 2) การประเมนิเฉพาะด้าน ได้แก่ การประเมนิด้านการจดัการเรยีน
การสอนและการประเมนิดา้นเน้ือหาของรายวชิา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

การวจิยัในครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อประเมนิการเรยีนการสอนรายวชิาสถิติทางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) 
โดยการประเมนิการเรยีนการสอน ประเมนิ 2 ส่วนหลกัไดแ้ก่ 1) กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF) 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) คุณธรรม (2) ความรู้ (3) ทกัษะทางปญัญา (4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ (5) ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) ทกัษะการจดัการเรยีนรู้และ 
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2) การประเมนิเฉพาะด้าน ได้แก่ การประเมินด้านการจดัการเรียนการสอนและการประเมนิด้านเ น้ือหาของรายวชิา 
(ความสนุก/ความสุขในการเรยีน ความยากของเน้ือหา การน าไปใชไ้ดจ้รงิในการเรยีน/การท างาน) โดยเสนอดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้ องต้น (ศษ 371) ปีการศึกษา            
2554-2555 จ านวน261 คน แบ่งเป็นปีการศกึษา 2554 จ านวน 117 คน และปีการศกึษา 2555 จ านวน 144 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัปรบัจากงานวจิยัเรื่องการพฒันาการเรยีนการสอนและการ
ประเมนิผลการเรยีนการสอนหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติหมวดวชิาชพีครู (สุวพร เซม็เฮงและคณะ, 2554) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework for Higher Education : TQF) จ านวน 
6 ดา้น ไดแ้ก่ 1) คุณธรรม 2) ความรู ้3) ทกัษะทางปญัญา 4) ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 5) 
ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ทกัษะการจดัการเรยีนรู้ และการประเมนิ
เฉพาะดา้น ไดแ้ก่ การประเมนิดา้นการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิด้านเน้ือหาของรายวชิา โดยแบบสอบถามมี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการส าหรบัขอ้มลูพืน้ฐานจองการตอบ และแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบัส าหรบัประเดน็
การประเมิน ซึ่งผู้วจิยัได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัและประเมินผลการศกึษาและด้านหลกัสูตรและการสอนเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื โดยข้อค าถามทุกข้อมค่ีาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยาม (IOC) อยู่ในช่วง   
0.67-1.00 
 
การด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองในชัว่โมงเรยีนสุดท้ายของการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาสถิติ
ทางการศกึษาเบื้องต้น (ศษ 371) ในภาคเรยีนที ่1 และ 2 ของปีการศกึษา 2554 และ 2555 โดยใช้แบบสอบถามกบันิสติ
ทุกกลุ่ม จ านวน 261 ฉบบั ได้รบักลบัคนืจ านวน254 ฉบบั โดยมอีตัราการตอบกลบัคดิเป็นร้อยละ 97.31 นิสติส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิจ านวน 178 คน และเพศชาย 76 คน คดิเป็น รอ้ยละ 70.10 และ 29.90 ตามล าดบั โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มปีการศกึษา 2554 ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 67 คน แบ่งเป็นเพศชาย 12 คน เพศหญงิ 55 คน ภาคเรยีนที่ 2 
จ านวน 44 คน แบ่งเป็นเพศชาย 13 คน เพศหญงิ 31 คน กลุ่มปีการศกึษา 2555 ภาคเรยีนที่ 1 จ านวน 79 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 24 คน เพศหญงิ 55 คน และภาคเรยีนที ่2 จ านวน 64 คน แบ่งเป็นเพศชาย 27 คน เพศหญงิ 37 คน 
 
 

การจดัการเรยีนการสอน
รายวชิาสถติทิาง
การศกึษาเบื้องต้น 

ผลการประเมินการเรียนการสอน 
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
จ านวน 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม 2) ความรู้ 3) ทกัษะทาง
ปญัญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ 5) ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และ 6) ทกัษะการจดัการเรยีนรู ้
2. การประเมนิเฉพาะด้าน ได้แก่ การประเมนิด้านการจดัการ
เรยีนการสอนและการประเมนิด้านเน้ือหาของรายวชิา (ความ
สนุก/ความสุขในการเรยีน ความยากของเน้ือหา การน าไปใช้
ไดจ้รงิในการเรยีน/การท างาน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะหข์อ้มลูผู้วจิยัใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยมกีารแปลความหมายคะแนน ดงัน้ี 4.20-5.00 หมายถึงมากที่สุด 3.40-4.19 หมายถึง มาก 2.60-3.39 หมายถึง      
ปานกลาง 1.80-2.59 หมายถงึ น้อย 1.00-1.79 หมายถงึ น้อยทีสุ่ด  
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาสถติทิางการศกึษาเบื้องต้น(ศษ 371) พบว่า 
1.การประเมนิการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ที่นิสติมคีวามคดิเหน็ 3 อนัดบัแรก คอื ผู้เรยีนได้ฝึกท า
การวจิยั (M = 4.81, SD = 0.43) การเปิดโอกาสใหนิ้สติจดัท ารายงาน/โครงงาน (M = 4.78, SD = 0.45) และอาจารยเ์ป็น
แบบอย่างทีด่ใีนการสอน (M = 4.70, SD = 0.48) ตามล าดบั ดงัน้ี 
ตาราง1ผลการประเมนิการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา 

รายการ M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

ด้านคณุธรรม/จริยธรรม  
1. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิโดยสอดแทรกคุณธรรม
จรยิธรรม 

3.93 .71 มาก 

2. จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝนการเป็นผูน้ าและผูต้าม 3.88 .78 มาก 
3. อาจารยเ์ป็นแบบอย่างทีด่ใีนการสอน 4.70 .48 มากทีสุ่ด 
4. จดักจิกรรมทีป่ลกูฝงัใหนิ้สติเป็นผูท้ีม่วีนิยัในตนเองและมรีะเบยีบทัง้ดา้นการเรยีนและการ
ด ารงชวีติ 

4.21 .77 มากทีสุ่ด 

ด้านความรู้  
5. ส่งเสรมิใหนิ้สติคน้ควา้และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 4.51 .58 มากทีสุ่ด 
6. เปิดโอกาสใหนิ้สติจดัท ารายงาน โครงงาน 4.78 .45 มากทีสุ่ด 
7. จดักระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหนิ้สติไดว้เิคราะหส์ภาพปญัหาหรอืสถานการณ์จรงิต่าง ๆ ทัง้ใน
ระดบับุคคลและกลุ่ม 

4.39 .64 มากทีสุ่ด 

ด้านทกัษะทางปัญญา    
8. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสะทอ้นความคดิและอภปิรายกลุ่มเกีย่วกบั
สถานการณ์ต่าง ๆ 

4.30 .69 มากทีสุ่ด 

9. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนวเิคราะหก์รณีศกึษา การจดัท ารายงาน โครงการ 4.68 .51 มากทีสุ่ด 
10. จดักจิกรรมใหนิ้สติมโีอกาสเรยีนรูจ้ากปญัหาและประสบการณ์จรงิเพือ่การเสนอแนะหา
แนวทางแก้ไข 

4.46 .64 มากทีสุ่ด 

ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ    
11. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการท างานเป็นกลุ่ม 4.55 .58 มากทีสุ่ด 
12. จดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบในภาคปฏบิตัทิ ัง้ในและนอกชัน้เรยีน 

4.44 .62 มากทีสุ่ด 

13. สอดแทรกเรื่องความรบัผดิชอบ 4.40 .65 มากทีสุ่ด 
14. สอดแทรกเรื่องการมมีนุษยสมัพนัธ ์ 4.31 .74 มากทีสุ่ด 
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ตาราง 1(ต่อ) 

รายการ M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
15. ส่งเสรมิใหนิ้สติฝึกฝนการน าเสนอผลงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 4.34 .71 มากทีสุ่ด 
16. จดัประสบการณ์เรยีนรูท้ีเ่น้นการฝึกทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 4.39 .70 มากทีสุ่ด 
17. จดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการวเิคราะห์เชงิตวัเลขและเทคนิคทางสถติิ 4.62 .54 มากทีสุ่ด 
18. ส่งเสรมิใหนิ้สติฝึกฝนและพฒันาทกัษะการสื่อสารทัง้การฟงั การพดู และการเขยีนระหว่าง
ผูเ้รยีนและผูส้อน 

4.26 .71 มากทีสุ่ด 

ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้    
20 ผูเ้รยีนไดฝึ้กท าการวจิยั 4.81 .43 มากทีสุ่ด 
 
 2.การประเมนิด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่า นิสติมคีวามคดิเหน็ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่นิสิตมีความคิดเห็น 3 อันดบัแรก คือผู้สอนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน         
(M = 4.82, SD = 0.40) ความสามารถของผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้เน้ือหาวชิา (M = 4.81, SD = 0.41) และความ
เป็นกลัยาณมติรของผูส้อนต่อนิสติ (M = 4.81, SD = 0.43) ตามล าดบั ดงัตาราง2 
 
ตาราง2 ผลการประเมนิดา้นการจดัการเรยีนการสอน 

รายการ M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

ด้านวนั/เวลาและสถานท่ีเรียน  
1. วนัและเวลาเรยีนมคีวามเหมาะสมกบัรายวชิา 4.43 .67 มากทีสุ่ด 
2. หอ้งเรยีนมขีนาดเหมาะสมกบัจ านวนนิสติ 3.93 .94 มาก 
3. หอ้งเรยีนมจี านวนโต๊ะและเกา้อี้เพยีงพอกบัจ านวนนิสติ 4.02 .95 มาก 
ด้านเน้ือหารายวิชา  
4. จ านวนเน้ือหามคีวามเหมาะสมกบัระยะเวลาเรยีน 4.49 .66 มากทีสุ่ด 
5. เน้ือหามคีวามยากง่ายกบัระดบัความรูข้องนิสติ 4.33 .62 มากทีสุ่ด 
6. ล าดบัของเน้ือหารายวชิามคีวามต่อเน่ืองกนั 4.67 .53 มากทีสุ่ด 
ด้านวิธีการสอน/กิจกรรมการเรียนการสอน  
7. ผูส้อนใชว้ธิกีารสอนเหมาะสมกบัเน้ือหารายวชิา 4.64 .52 มากทีสุ่ด 
8. กจิกรรมการเรยีนการสอนมคีวามหลากหลาย 4.35 .69 มากทีสุ่ด 
9. การสอนเน้นการฝึกปฏบิตังิานเดีย่วและงานกลุ่ม 4.56 .61 มากทีสุ่ด 
10. ผูส้อนน าประสบการณ์ในชวีติประจ าวนัมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอน 4.45 .65 มากทีสุ่ด 
11. ผูส้อนสามารถเปรยีบเทยีบ ยกตวัอย่างในการอธบิายใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ 4.65 .55 มากทีสุ่ด 
12. ผูส้อนใชค้ าถามกระตุ้นการคดิของผูเ้รยีน 4.56 .59 มากทีสุ่ด 
13. ผูส้อนปรบัและยดืหยุ่นกจิกรรมการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์ 4.50 .60 มากทีสุ่ด 
14. ผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดซ้กัถามและแสดงความคดิเหน็ 4.62 .55 มากทีสุ่ด 
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ตาราง2(ต่อ) 

รายการ M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

ด้านผู้สอน    
15. ความสามารถของผูส้อนในการถ่ายทอดความรูเ้น้ือหาวชิา 4.81 .41 มากทีสุ่ด 
16. ผูส้อนมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญในวชิาทีส่อน 4.82 .40 มากทีสุ่ด 
17. ความเป็นกลัยาณมติรของผูส้อนต่อนิสติ 4.81 .43 มากทีสุ่ด 
18. ผูส้อนใหค้ าแนะน า/ค าปรกึษาการเรยีนในรายวชิา 4.78 .43 มากทีสุ่ด 
ส่ือการเรียนการสอน    
19. ผูส้อนใชส้ื่อการเรยีนการสอนเหมาะสมกบัวธิกีารสอนและเน้ือหารายวชิา 4.59 .54 มากทีสุ่ด 
20. สื่อการสอนมคีวามน่าสนใจและหลากหลาย 4.26 .67 มากทีสุ่ด 
21. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสอน 4.61 .58 มากทีสุ่ด 
ภาระงานท่ีมอบหมาย    
22. ภาระงานทีม่อบหมายมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 4.46 .60 มากทีสุ่ด 
23. ความเหมาะสมของระดบัภาระงานทีม่อบหมายกบัความสามารถของนิสติ 4.33 .67 มากทีสุ่ด 
24. ความเหมาสมของปรมิาณของงานทีม่อบหมาย (งานเดีย่ว/งานกลุ่ม) 4.35 .70 มากทีสุ่ด 
การวดัและประเมินผลรายวิชา    
25. มกีารชีแ้จงการวดัและประเมนิร่วมกนัระหว่างนิสติและผูส้อน 4.52 .57 มากทีสุ่ด 
26. เกณฑก์ารวดัและประเมนิผลรายวชิามคีวามชดัเจนเหมาะสม 4.67 .49 มากทีสุ่ด 
27. ใชว้ธิกีารหลากหลายในการวดัความสามารถของผูเ้รยีน 4.34 .65 มากทีสุ่ด 
28. สะทอ้นผลการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนทราบเพื่อการปรบัปรุงตนเอง 4.33 .65 มากทีสุ่ด 
29. การวดัและประเมนิผลรายวชิามคีวามชดัเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 4.63 .54 มากทีสุ่ด 
ความรู้ท่ีได้รบัและการน าไปใช้ประโยชน์  
30. ความรูภ้าพรวมในเน้ือหาของรายวชิาทีไ่ดร้บั 4.52 .55 มากทีสุ่ด 
31. ความรูใ้นรายวชิาน้ีสามารถน าไปใชใ้นการเรยีนรายวชิาต่อเน่ืองไดเ้ช่นการวดัและ
ประเมนิผล การวจิยัทางการศกึษา 

4.65 .54 มากทีสุ่ด 

32. ความรูใ้นรายวชิาน้ีสามารถน าไปใชใ้นการปฏบิตัวิชิาชพีครไูดจ้รงิ 4.69 .50 มากทีสุ่ด 
33. นิสติไดพ้ฒันาความสามารถทางวชิาการจากการศกึษาในรายวชิาน้ี 4.63 .52 มากทีสุ่ด 
 

3.การประเมนิเน้ือหาของรายวชิา 1) ดา้นความสนุก/ความสุขในการเรยีน พบว่า นิสติมคีวามสนุก/ความสุขใน
การเรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายหน่วยการเรยีนรู้พบว่า หน่วยที่นิสติมคีวามคดิเหน็มากที่สุด    
3 อนัดบัแรก คอื หน่วยการเรยีนรู้มโนทศัน์เบื้องต้นเกี่ยวกบัสถิติ (M = 4.29, SD = 0.77) หน่วยการเรยีนรู้การวดั
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (M = 4.28, SD = 0.74) และหน่วยการเรยีนรู้การแจกแจงความถี่ (M = 4.26, SD = 0.66)        
2) ดา้นความยาก พบว่า ในภาพรวมนัน้นิสติมคีวามยากอยู่ในระดบัยากมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายหน่วยการเรยีนรู้พบว่า 
หน่วยที่นิสติมีความคิดเห็นมากที่สุด 3 อันดบัแรก คอืหน่วยการเรียนรู้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (M = 4.22,            
SD = 0.87) หน่วยการเรยีนรู้การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (M = 4.11, SD = 0.88) และหน่วยการเรยีนรู้การทดสอบ
ค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม  (M = 3.93, SD = 0.94) ตามล าดบั 3) ด้านการน าไปใช้ได้จรงิในการเรยีน/การท างาน พบว่า ในทุก
หน่วยการเรยีนรูน้ัน้นิสติมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายหน่วยการเรยีนรู้พบว่า หน่วยที่
นิสติมคีวามคดิเหน็มากที่สุด 3 อนัดบัแรก คอื หน่วยการเรยีนรู้การวเิคราะห์ความแปรปรวน (M = 4.52, SD = 0.72) 
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หน่วยการเรยีนรู้การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (M = 4.51, SD = 0.72) และหน่วยการเรยีนรู้การทดสอบค่าเฉลี่ย 1 กลุ่ม 
(M = 4.46, SD = 0.75) ตามล าดบัดงัตาราง3 
 
ตาราง 3 การประเมนิเน้ือหาของรายวชิา 

หน่วยการเรียนรู ้

ความสนุก/ความสขุใน
การเรียน 

ความยากของเน้ือหา การน าไปใช้ได้จริง 

M SD 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

M S.D. 
ระดบั
ความ
คิดเหน็ 

หน่วยท่ี 1มโนทศัน์เบื้องต้นเกีย่วกบัสถติ ิ 4.29 .77 มากทีสุ่ด 2.83 1.12 ปานกลาง 4.31 .80 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 2การแจกแจงความถี่ 4.26 .66 มากทีสุ่ด 2.92 1.06 ปานกลาง 4.38 .72 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี  3 การวัดต าแหน่งและการ
เปรยีบเทยีบ 

4.24 .71 มากทีสุ่ด 3.03 1.05 ปานกลาง 4.37 .73 มากทีสุ่ด 

หน่วยท่ี 4การวดัแนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลาง 4.28 .74 มากทีสุ่ด 3.13 1.07 ปานกลาง 4.41 .72 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 5การวดัการกระจาย 4.21 .77 มากทีสุ่ด 3.28 1.02 ปานกลาง 4.38 .71 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 6 การแจกแจงปกต/ิมาตรฐาน 4.15 .78 มาก 3.41 1.01 มาก 4.39 .72 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 7การทดสอบสมมตฐิาน 4.08 .86 มาก 3.74 .95 มาก 4.42 .71 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 8การทดสอบค่าเฉลีย่ 1 กลุ่ม 3.99 .87 มาก 3.93 .94 มาก 4.46 .75 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 9การทดสอบค่าเฉลีย่ 2 กลุ่ม 3.97 .88 มาก 4.11 .88 มาก 4.51 .72 มากทีสุ่ด 
หน่วยท่ี 10การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 3.96 .98 มาก 4.22 .87 มากทีสุ่ด 4.52 .72 มากทีสุ่ด 

 

ค่าเฉล่ียรวม 4.14 .80 มาก 3.46 1.00 มาก 4.42 0.73 
มาก
ท่ีสดุ 

 
การสรปุและอภิปรายผลการวิจยั 

การประเมนิการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาในภาพรวมนัน้นิสติมคีวามคดิเหน็อยู่
ในระดบัมากทีสุ่ดโดยเฉพาะประเดน็ผูเ้รยีนไดฝึ้กท าการวจิยัส่วนการประเมนิดา้นการจดัการเรยีนการสอนในภาพรวมนัน้
นิสติมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดโดยเฉพาะประเดน็ผู้สอนมคีวามรู้ความเชี่ยวชาญในวชิาที่สอนซึ่งผลการวจิยั
ดงักล่าวได้สอดคล้องกบัสุวพร เซม็เฮงและคณะ (2554) ที่ได้ประเมนิผลในระดบัมากถึงระดบัมากที่สุด ส่วนด้านการ
ประเมนิเน้ือหาของรายวชิา ดา้นความสนุก/ความสุขในการเรยีน พบว่า ในภาพรวมนัน้นิสติมคีวามสนุก/ความสุขในการ
เรยีนอยู่ในระดบัมากโดยเฉพาะหน่วยการเรยีนรูเ้รื่องมโนทศัน์เบื้องต้นเกีย่วกบัสถติ ิดา้นความยาก พบว่า ในภาพรวมนัน้
นิสติมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัยากมากโดยเฉพาะหน่วยการเรยีนรูเ้รื่องการวเิคราะห์ความแปรปรวน ด้านการน าไปใช้ได้
จรงิในการเรยีน/การท างาน พบว่า ในทุกหน่วยการเรยีนรู้นัน้นิสติมรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัมากที่สุดโดยเฉพาะ
หน่วยการเรยีนรู้การวเิคราะห์ความแปรปรวนซึ่งผลการวจิยัดงักล่าวได้สอดคล้องกบัสนัต์ สุวทนัพรกูล (2554) ที่ได้ท า
การวจิยัเชงิประเมนิในรายวชิาสถติทิางการศกึษาเบื้องต้นและใหผ้ลการประเมนิทีค่ลา้ยคลงึกนัในดา้นความสนุก/ความสุข 
ความยาก และการน าไปใชไ้ดจ้รงิในการเรยีน 
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ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
งานวิจัยน้ีมุ่งประเมินการเรียนการสอนรายวิชาสถิติทางการศึกษาเบื้องต้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษา ดา้นการจดัการเรยีนการสอน และด้านเน้ือหาของรายวชิา ทัง้น้ีเพื่อให้สะท้อนภาพการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนของรายวชิาสถติทิางการศกึษาเบื้องต้นอย่างชดัเจน ควรท าการศกึษาเชงิวเิคราะหป์ระเดน็เพิม่เติมเกี่ยวกบั
การจดัการเรยีนการสอน เช่น การวเิคราะหว์ธิ/ีลกัษณะการเรยีนของนิสติ ลกัษณะผลงาน/กจิกรรม/โครงการวจิยัของนิสติ 
เป็นต้น เพื่อให้เห็นถึงรูปแบบ กระบวนการ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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การศึกษาความเท่ียงตรงของลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรคท์างวิทยาศาสตร ์
ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตรใ์นระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 

A Study of Validity of Science Creative Learning Characteristic  
Of Science Gifted –Students in Upper Secondary  

ดร.วไิลลกัษณ์  ลงักา1,รองศาสตราจารย ์ดร.ดษุฎ ีโยเหลา2 
 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ี มีจุดมุ่งหมาย คือ 1) เพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของลกัษณะการเรียนรู้อย่าง
สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรข์องเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์  2) เพื่อศกึษาความเที่ยงตรงเชงิพยากรณ์
ของลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรท์ีม่ต่ีอความคดิสรา้งสรรค ์ และ 3) เพื่อศกึษาค่าความเชื่อมัน่ของ
แบบวดัลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนที่มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน ได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยัน้ี เป็นแบบวดัจ านวน 2 ฉบับ คอื แบบวดั
ลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์และแบบวดัความคดิสรา้งสรรค ์ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลได้แก่      
การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) และการวเิคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis)  
 ผลการวจิยัพบว่า 
 1. ลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์ 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ โดยทัง้ 4 องคป์ระกอบร่วมกนัอธบิายความแปรปรวนรวมไดร้อ้ยละ 43.97 

2. ลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์สามารถอธบิายความแปรปรวนในความคดิสร้างสรรค ์   
ไดร้อ้ยละ 37 

3. แบบวดัลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรม์ค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.91  
ค าส าคญั: ลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์, เดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ 
 
Abstract 
 The purposes of this research were of three folds:- 1) to study construct validity of science creative 
learning characteristic of science gifted-students.;  2) to study predictive validity of science creative learning 
characteristic on creative thinking.; 3) to study reliability of science creative learning characteristic questionnaire. 
The sample consisted of 250 science gifted-students from upper secondary level in the Bangkok Metropolis. 
The instruments for this study were questionnaires on science creative learning characteristic and creative 
thinking. The data were analyzed by using exploratory factor analysis and simple regression analysis. 
 The results of the research were as follows: 1) science creative learning characteristic of science 
gifted-studentsconsisted of 4 factors. There 4 factors accounted for 43.97% of the total variance.2) Science 
creative learning characteristic can predict creative thinking at 37% 3) the reliability of the science creative 
learning characteristic questionnaire calculated by alpha coefficient was 0.91  
Keywords: science creative learning characteristic, science gifted-students 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
จากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ทัง้ในด้านวทิยาการ ข่าวสาร ข้อมูล เราจงึจ าเป็นต้องท าให้สงัคม เป็นสงัคม

แห่งการเรยีนรู้คู่กนัไป (Learning Society) เพื่อให้คนสามารถใฝ่หาความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล ได้อย่างสะดวก ทนัท่วงท ี   
ทนัต่อเหตุการณ์ การจดัการศกึษาจงึต้องจดัได้หลายรูปแบบและหลากหลาย เพื่อให้คนทุกเพศ ทุกวยั ทุกหมู่เหล่า ได้
เรยีนรูอ้ย่างทัว่ถงึ และเป็นผูท้ี ่รูท้นั รูน้ าโลก มทีกัษะในการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ และใช้ความรู้ให้เกดิประโยชน์ 
ท าใหเ้กดิผลผลติทีม่คุีณภาพ สามารถแข่งขนัไดใ้นขณะทีย่งัคงความเป็นเอกลกัษณ์ไทย (ลดัดา ภู่เกยีรติ และคณะ. 2548 
: 13) และจากจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปการศกึษาเพื่อที่จะสร้างบุคคลแห่งการเรยีนรู้ องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และสงัคม
แห่งการเรยีนรู้ให้เกดิขึ้น โดยผู้ที่ผ่านการศกึษาแต่ละคน จะต้องมคีวามสามารถในการคิดเหน็ เป็นผู้ใฝ่รู้ และสามารถ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบัแนวการจดัการศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
(พชิยั นิลทองค า.2542) ทีเ่น้นใหผู้เ้รยีนเป็นส าคญั สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจศกัยภาพความ
พรอ้มและโอกาส  สอดคลอ้งกบัแผนการศกึษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 - 2559) ที่มุ่งเน้นการพฒันาคนอย่างรอบด้าน โดย
ใหค้นมโีอกาสเขา้ถงึการเรยีนรู ้ปฏริปูการเรยีนรูเ้พื่อผูเ้รยีน พฒันาสงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู้ สร้างโอกาสให้คน
ไทยทุกคนมีการเรียนรู้ตลอดชวีิต ปรบัปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ก้าวทนักบัโลกยุ คข้อมูลข่าวสารและวิทยาการสมยัใหม่        
มกีารแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ใหทุ้กองคก์รและทุกส่วนในสงัคมมคีวามใฝ่รู้ และพร้อมที่จะเรยีนรู้อยู่เสมอ เพื่อพฒันา
สงัคมใหเ้ป็นสงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้

แมว้่าสงัคมไทย จะเขา้มาอยู่ในสงัคมยุคข่าวสารข้อมูล มแีหล่งทุนที่จะสร้างเสรมิความรู้ความเข้าใจพรัง่พร้อม
บรบิูรณ์ แต่เรากลบัพบว่าเดก็ไทยใช้เครื่องมอืในการเสาะหาความรู้ในทางไม่ถูกไม่ควร แทนที่จะได้ประโยชน์ โดยเอา
ขอ้มลูข่าวสารมาเป็นเครื่องพฒันาสตปิญัญากก็ลบักลายเป็นว่าไปพฒันาโมหะให้มากขึ้น กลายเป็นว่ายิง่ลุ่มหลง  มวัเมา
และสบัสน เตลดิไปในทางทีผ่ดิพลาดมากยิง่ขึน้ (พระธรรมปิฎก. 2546: 47-48) อีกทัง้ลกัษณะของสงัคมปจัจุบนัเดก็ไทย
อีกด้านหน่ึง มีการแสวงหาความรู้ ความสุขและการมีเพื่อนใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ครอบครัวไทย 
สถาบนัการศกึษามคีวามตื่นตวัจดัซื้อและจดัหาในเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ คอมพวิเตอร์ เพื่อหวงัให้เดก็และเยาวชน
กา้วทนัไปกบักระแสโลกาภวิฒัน์ ซึง่ในความเป็นจรงิคอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ต มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยี ในด้านดเีดก็ได้     
มหีอ้งสมุดโลกทีส่ะดวก ง่ายต่อการเรยีนรูแ้ละหาขอ้มลูทีท่นัสมยัอนัจกัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา ค้นควา้ ในการตรงข้าม
ข้อเสียของอินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายเช่นเดียวกนั ซึ่งการแชต การเปิดเว็บ ล้วนน าไปสู่การเสี่ยงอันตรายแบบใหม่    
อาชญากรทางเพศที่ไม่มีตัวตน การหลอกลวง การน าเสนอความผิดปกติทางเพศ เด็กที่อ่อนแอกว่า รู้ไม่เท่าทนัจะ
กลายเป็นเหยื่อทางเพศใหก้บัผูท้ีรู่ช้่องทางและมคีวามช านาญในเรื่องน้ีมากกว่า (สมพงษ์ จติระดบั สุองัคะวาทนิ. 2547: 
48-49) 

ดงันัน้การเรยีนรูด้ว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องเน้นให้เดก็มคีวามรบัผดิชอบ มทีกัษะในการ
เลือกเทคโนโลยีต่างๆ ว่าจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยปีระเภทใด และต้องมีความสามารถมทีกัษะในการแยกข้อมูลที่มี
ประโยชน์และไม่มปีระโยชน์หรอืไม่มคุีณค่าได้ (ศนัสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ.2545: 49) และการเรยีนรู้ในยุคใหม่
ไม่ไดเ้กดิขึน้เฉพาะในโรงเรยีน แต่เกดิขึน้ไดอ้ย่างกว้างขวางในหลายสถานที่ แม้แต่ในบ้านของตนเองกเ็ป็นแหล่งเรยีนรู้
ได ้ถ้ามรีะบบสื่อสารและขอ้มลูข่าวสารทีด่พีอ(พนม พงษ์ไพบูลย.์2543: 15)และอรีคิ ฮอฟเฟอร์ (Eric Hoffer.1998 อ้างใน 
ศนัสนีย ์ฉตัรคุปต์ และอุษาชชูาต.ิ2545: 69) ไดก้ล่าวไวว้่า ถึงแม้ระบบการศกึษาหรอืระบบการเรยีนรู้รูปแบบเดมิ จะท า
ใหม้นุษยป์ระสบความส าเรจ็ ท าใหรู้้สกึว่ามคีวามพร้อมที่จะอยู่ในโลกได้อย่างสวยสดงดงามกต็าม แต่ทว่าโลกที่กล่าวถึง
ไม่มอีีกแล้ว ปจัจุบนัโลกได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นโลกยุคใหม่เป็นโลกยุคสงัคมแห่งความรู้ ฉะนัน้มนุษย์ยุคใหม่จะต้องมี
ความสามารถทีจ่ะเรยีนรูด้ว้ยตวัเองได ้สามารถเรยีนรูถ้งึความหมายของสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปรอบๆ ตวัเอง สามารถ
ทีจ่ะแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดด้ว้ยตนเอง รวมถงึสามารถทีจ่ะสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ได ้

จากสภาพปญัหาและความส าคญัของการเรยีนรู ้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของลกัษณะการเรยีนรู้ที่ด ี
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ว่าลกัษณะการเรียนรู้แบบน้ี         
จะประกอบไดด้ว้ยองคป์ระกอบใดบ้าง และทีผู่ว้จิยัสนใจศกึษาลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคก์บัเดก็ทีม่คีวามสามารถ
พเิศษนัน้  เน่ืองดว้ย เดก็ผูม้คีวามสามารถพเิศษ คอืทรพัยากรทีม่คุีณค่าซึง่ประมาณค่ามไิด ้ไม่เฉพาะต่อตนเองเท่านัน้แต่
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ยงัมปีระโยชน์มากมายต่อมนุษยชาติ เพราะเดก็ประเภทน้ีหากได้รบัการส่งเสรมิอย่างเต็มที่และถูกต้อง เมื่อเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่อาจจะเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมหรืออาจเป็นวิศวกรที่มีความสามารถที่สร้าง
คุณประโยชน์อนัมหาศาลให้แก่ประเทศชาติ  แต่ในทางตรงกนัข้ามหากเดก็ได้รบัการปลูกฝงัที่ไม่เหมาะสมใช้ความเก่ง
ความฉลาดในทางทีผ่ดิและเป็นภยัต่อสงัคมอาจเป็นอาชญากรที่สร้างปญัหาน ามาท าร้ายสงัคมในภายหลงั (หม่อมดุษฎ ี
บรพิตัร ณ อยุธยา.2531; อุษณีย ์โพธสิุข.2541) ซึง่จะเหน็ว่าหากเดก็กลุ่มน้ีไดร้บัการพฒันาและส่งเสรมิการเรยีนรู้ในทาง
ที่ถูกที่ควร และเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ เด็กกลุ่มน้ีก็จะน าความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ออกมาใช้ประโยชน์ใน       
การพฒันาประเทศในทางทีถู่กทีค่วร อนัสบืเน่ืองมาจากการมลีกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ เพราะ
การเรยีนรูน้ี้จะน าไปสู่การพฒันาตนเองใหรู้ท้นัความรูท้ีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัในการด ารงชวีติและกระแสต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปอย่างรวดเรว็ และการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร์น้ีควรเป็นการเรยีนรู้ในลกัษณะของการแสวงหาความรู ้
คดัสรรความรู้อย่างมีวจิารณญาณ เรียนรู้ตามท านองคลองธรรมที่เหมาะกบัวฒันธรรมไทยรวมถึงการตระหนักรู้ถึง
ความส าคญั คุณค่าและประโยชน์ของการเรยีนรู้ และสามารถน าสิง่ที่ได้จากการเรยีนรู้มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมโดย  
ใชไ้หวพรบิ สามารถคดิวเิคราะห ์ไตร่ตรอง พจิารณา กลัน่กรองขอ้มลูข่าวสารต่างๆ ก่อนน ามาประยุกต์ใชป้ระโยชน์ต่อไป   
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพื่อศกึษาความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ที่มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์
 2.  เพื่อศึกษาความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ์ของลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อ
ความคดิสรา้งสรรค ์

3.  เพื่อศึกษาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของเด็กที่มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. องคป์ระกอบของลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์มมีากกว่า 1 องคป์ระกอบ 
 2. ลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรส์ามารถท านายความคดิสรา้งสรรค์ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความเที่ยงตรงของลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์  โดยกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นเดก็ทีม่คีวามสามารถพิเศษทางวทิยาศาสตร์ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย และในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึง 
กลุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมอื การเกบ็รวบรวมข้อมูล และการวเิคราะห์
ขอ้มลู โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร จากโรงเรยีน 4 โรง คือ  โรงเรยีนบดินเดชา(สงิห์ สิงหเสนี)โรงเรียนเตรยีมอุดม
โรงเรยีนกรุงเทพครสิเตยีนวทิยาลยัและโรงเรยีนสวนกุหลายวทิยาลยั รวมนกัเรยีนทัง้สิน้จ านวน 250  คนซึง่ไดม้าจากการ
สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่  แบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ และแบบวดั

ความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี 
1. แบบวดัลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์  เป็นแบบวดัที่ผู้ว ิจยัสร้างขึ้นเองโดย

ลกัษณะของข้อค าถามเป็นข้อความเกี่ยวกบัลักษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย           
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ขอ้ค าถาม จ านวน 40 ข้อ โดยลกัษณะของข้อค าถามมลีกัษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่จรงิที่สุดไป
จนถึงไม่จริงเลย  พิสยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  40 - 240  คะแนน แบบวดัลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทาง
วทิยาศาสตรม์ค่ีาอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.32–0.67 และมค่ีาความเชื่อมัน่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์อลฟ่าเท่ากบั .91 

2. แบบวดัความคิดสร้างสรรค ์  เป็นแบบวดัของ อาร ีพนัธม์ณี (2545)โดยลกัษณะของข้อค าถามมลีกัษณะ
เป็น มาตราส่วนประมาณค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ จรงิที่สุดไปจนถึงไม่จรงิเลย มีคะแนน 6  ถึง 1 จากค าตอบ “จรงิที่สุด”  ถึง    
“ไม่จรงิเลย” ขอ้ค าถามมจี านวน 12 ขอ้  พสิยัของคะแนนอยู่ระหว่าง  12-72 คะแนน แบบวดัความคดิสร้างสรรค์มค่ีาความ
เชื่อมัน่ สมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์อลฟ่าเท่ากบั .82 

การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดส้รา้งและหาคุณภาพของแบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ขึ้น 
โดยมขี ัน้ตอนในการสรา้งเครื่องมอื ดงัน้ี 

1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบวดั  
2. ศกึษาทฤษฎกีารเรยีนรู ้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์ 
3. เขยีนนิยามปฏบิตักิารจากการศกึษาในขอ้ 2 แลว้เขยีนพฤตกิรรมตามลกัษณะทีจ่ะวดั 
4. เขยีนขอ้ค าถามในแบบวดัใหส้อดคลอ้งกบันิยามปฏบิตักิาร ซึง่เป็นแบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้ 

อย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ 
5.  ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นของแบบวดั โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา(Content Validity)ซึ่งได้ให้

ผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบวดัว่ามเีน้ือหาครบถ้วนตามนิยามปฏิบตัิการหรอืไม่ ภาษา
และส านวนของขอ้ความเหมาะสมกบักลุ่มตวัอย่างหรอืไม่ แลว้จงึน ามาปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้แบบวดัสมบูรณ์มากที่สุดก่อน  
ทีจ่ะน าไปทดลองใช ้

6. น าแบบวดัไปทดลองใช ้กบันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์
จ านวน 109 คน ซึง่เป็นกลุ่มทีอ่ยู่ภายใต้กลุ่มประชากรทีศ่กึษา เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ โดยใช้การวเิคราะห์หา
ค่าความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม(Item-total correlation) ซึง่ปรากฏว่า แบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ทัง้หมดจ านวน 42 ข้อ ผ่านเกณฑ์การพจิารณา จ านวน 40 ข้อ โดยมค่ีาอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.32 – 0.67 จากนัน้ผู้วจิยัน าแบบวดัลกัษณะ การเรยีนรู้ฯ มาหาค่าความเชื่อมัน่โดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(- coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ซึง่มค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.86 

7. น าแบบวดัที่ได้รบัการคดัเลือกจากข้อ 6 ไปเก็บข้อมูลจริงกบั นักเรียนในระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย         
ที่มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์ จ านวน 340 คน โดยได้รบัแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 250 ฉบับ น าผล    
การตรวจให้คะแนนมาวิเคราะห์ หาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยวธิีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และหา     
ความเทีย่งตรงเชงิพยากรณ์ ดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอย 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครัง้น้ีจะท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติดิงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะหล์กัษณะของกลุ่มตวัอย่าง ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีน และตวัแปร โดยการวเิคราะห์ด้วยสถิติพื้นฐาน 
เช่น ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าพสิยั ค่าความเบ้และความโด่ง 

2. วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การหาค่าสมัประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์ส ัน (Pearson 
correlation coefficient) 

3. การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
4. การวเิคราะหก์ารถดถอยอย่างง่าย (SimpleRegression Analysis) เพื่อวเิคราะหข์อ้มลูตามสมมตฐิานขอ้ที ่2  
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การสรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูและการอภปิรายผล ออกเป็น 3  ส่วน ตามวตัถุประสงค์ของการวจิยั คอื 
ส่วนแรกเป็นผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเพื่อทดสอบความเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้งของลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์
ทางวทิยาศาสตร ์ ส่วนที่สอง เป็นผลการวเิคราะห์การถดถอยเพื่อทดสอบความเที่ยงตรงเชงิพยากรณ์ระหว่างลกัษณะ   
การเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรก์บัความคดิสรา้งสรรค ์และส่วนที่สาม เป็นการวเิคราะห์ค่าความเชื่อมัน่แบบ
หาความสอดคลอ้งภายในของแบบวดัลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

จุดมุ่งหมายของการวิจยัข้อท่ี 1  เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของลกัษณะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์

จากการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ทีว่่า “ลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์
มอีงค์ประกอบมากกว่า 1 องค์ประกอบ” สมมติฐานน้ีเป็นการคาดหมายถึงองค์ประกอบของลกัษณะการเรยีนรู้อย่าง
สรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตรจ์ะมอีงคป์ระกอบมากกว่า 1 องคป์ระกอบ ซึง่ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบดงัน้ี  

ลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร ์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ โดยค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
และค่าการร่วมของตวัแปรเป็นไปตามเกณฑ ์โดยองคป์ระกอบแรกมค่ีาไอเกนเท่ากบั 4.99  อธบิายความแปรปรวนรวมได้
รอ้ยละ 12.48  องคป์ระกอบที ่2 มค่ีาไอเกนเท่ากบั 4.79 อธบิายความแปรปรวนรวมได้ร้อยละ 11.97 องค์ประกอบที่ 3  
มค่ีาไอเกนเท่ากบั 4.23 อธบิายความแปรปรวนได้ร้อยละ 10.59 และองค์ประกอบที่ 4 มค่ีาไอเกนเท่ากบั 3.57 อธบิาย
ความแปรปรวนได้ร้อยละ 8.93 โดยทัง้ 4 องค์ประกอบร่วมกันอธิบายความแปรปรวนรวมได้ร้อยละ 43.97 จาก
ผลการวจิยัแสดงให้เห็นว่า ลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 
องคป์ระกอบที ่1 ประยุกต์ใช้และพฒันาให้เกดิประโยชน์ องค์ประกอบที่ 2  การจดัการความรู้  องค์ประกอบที่ 3 สนใจ       
ใฝเ่รยีนรู ้และองคป์ระกอบที่ 4 จรยิธรรมในการเรยีนรู้  ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานข้อที่ 1 และสอดคล้องกบัการศกึษาจาก
แนวคดิและทฤษฎกีารเรยีนรูข้องบรเูนอรแ์ละแนวคดิของน ้าทพิย ์วภิาวนิ (2547) ทีเ่สนอหลกัวธิกีารเรยีนรู ้ว่าประกอบไป
ดว้ย การรบัขอ้มลู การแปลงขอ้มลู และการน าขอ้มลูไปใช ้ซึง่องคป์ระกอบของการเรยีนรู้ที่ประกอบไปด้วยการเปิดใจรบั
ข้อมูลโดยใช้ทกัษะต่างๆ การใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ และสามารถน าสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในทาง
สรา้งสรรคแ์ละนอกจากกระบวนการ 3 อย่างน้ี การเรยีนรูท้ีด่ ีควรเป็นการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค ์โดยเป็นการเรยีนรู้อย่าง
มจีริยธรรม เป็นตามท านองคลองธรรมที่เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย  โดยผู้เรยีนรู้สามารถใช้ทกัษะความสามารถใน    
การแสวงหา  คดัสรร  คดิวิเคราะห์ สงัเคราะห์ จดัการกบัความรู้ที่ได้มา และน าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในเชงิสร้างสรรค ์       
(ชยัอนนัต์ สมุทวณิช.2546 :65-66)  

เมื่อพิจารณาค่าน ้าหนักองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ด้านประยุกต์ใช้และ
พฒันาใหเ้กดิประโยชน์ มทีัง้หมด 12 ขอ้ องคป์ระกอบที ่2 ไดแ้ก่ ด้านการจดัการความรู้ มทีัง้หมด 9 ข้อ องค์ประกอบที ่
3 ไดแ้ก่ ดา้นสนใจใฝเ่รยีนรู ้มที ัง้หมด 9 ขอ้ และองคป์ระกอบที ่4 ไดแ้ก่ ดา้นจรยิธรรมในการเรยีนรู ้มเีพยีง 7 ขอ้ ส่วนขอ้
ค าถามทีเ่หลอื 3 ขอ้ เป็นขอ้ค าถามทีม่ค่ีาน ้าหนกัองคป์ระกอบไม่ถึง .40 จากผลการวจิยัแสดงให้เหน็ว่า โดยภาพรวมข้อ
ค าถามต่างๆ อยู่ภายใต้องค์ประกอบที่สร้างขึ้น แต่จะมีเพียงบางข้อที่ไม่อยู่และมีบางข้อที่มีค่าน ้าหนักไม่ถึงเกณฑ์           
ทีก่ าหนด  

จุดมุ่งหมายของการวิจยัข้อท่ี2  เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ของลกัษณะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรท่ี์มีต่อความคิดสร้างสรรค ์

จากการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทีว่่า “ลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์
สามารถท านายความคดิสรา้งสรรค”์ สมมตฐิานน้ีเป็นการคาดหมายถงึลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคท์างวทิยาศาสตร์
จะสามารถท านายความคดิสรา้งสรรคไ์ดห้รอืไม่ ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบดงัน้ี 

ลกัษณะการเรยีนรู้ฯสามารถอธบิายความแปรปรวนในความคดิสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 37 และจากการวเิคราะห์
เพิ่มเติม โดยวิเคราะห์กลุ่มย่อย คือ เมื่อพิจารณาในกลุ่มเพศชายหญิง พบว่า ในกลุ่มเพศหญิง ลกัษณะการเรียนรู้     
อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ สามารถอธบิายความแปรปรวนในความคดิสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 42 ซึ่งมากกว่ากลุ่ม   
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เพศชาย  ส่วนในกลุ่มระดบัชัน้ พบว่า ลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ สามารถอธิบายความ
แปรปรวนในความคดิสรา้งสรรคไ์ดถ้งึรอ้ยละ 51 ในกลุ่มนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 จากผลการวเิคราะห์ทัง้กลุ่ม
รวม และกลุ่มย่อย จะพบว่า ลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายความแปรปรวนใน
ความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้ซึง่สนบัสนุนสมมตฐิานขอ้ที ่2 และสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรู้ของกาเย่ ทีไ่ดอ้ธบิายถึงผลที่เกดิ
จากการเรยีนรู ้หรอืความสามารถด้านต่างๆ ของมนุษย์ คอื พฤติกรรมที่เป็นความสามารถหรอืคุณสมบตัิที่พฒันาขึ้น อนั
เกดิจากการเรยีนรูข้องผู้เรยีนม ี5 ประเภทใหญ่ๆ และหน่ึงในนัน้กค็อื ยุทธศาสตร์ในการคดิ (Cognitive Strategies) ซึ่งเป็น
สมรรถภาพทีส่ าคญัขัน้สงูสุดของบุคคล เพราะเป็นสมรรถภาพในดา้นการควบคุมการเรยีนรูเ้กีย่วกบัการจ า การคดิ อย่าง
มีประสิทธิภาพท าให้สามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ และคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ ซึ่งสอดคล้องกับ            
อาร ีพนัธม์ณี (2545) ทีไ่ดก้ล่าวว่า การเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บัความคดิสรา้งสรรค ์โดยการเรยีนรูน้ี้ต้องเป็นการเรยีนรู้ที่
มลีกัษณะเปิดกวา้ง เป็นอสิระ คอืผูเ้รยีนสามารถตดัสนิใจและกระท าสิง่ต่างๆ ด้วยตนเอง ซึ่งการเรยีนรู้แบบน้ีจะมผีลต่อ
การเกดิความคดิสรา้งสรรคไ์ด ้
 จุดมุ่งหมายของการวิจัยข้อท่ี  3  เพ่ือศึกษาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวัดลักษณะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรคท์างวิทยาศาสตรข์องเดก็ท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร ์
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาค่าความเชื่อมัน่ของแบบวัดลักษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์                  
ทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์พบผลดงัน้ี 

ค่าความเชื่อมัน่ของแบบวดัลกัษณะการเรียนรู้ทัง้ฉบับ (ม ี4 องค์ประกอบ คอื ด้านประยุกต์ใช้และพฒันาให้   
เกดิประโยชน์ ด้านการจดัการความรู้  ด้านสนใจใฝ่เรียนรู้  และ ด้านจรยิธรรมในการเรยีนรู้ ) มค่ีาความเชื่อมัน่อยู่ใน
ระดบัสูง ( = .91) ส่วนค่าความเชื่อมัน่ของแต่ละองค์ประกอบ พบว่า ค่าความเชื่อมัน่ของทุกองค์ประกอบมค่ีาอยู่
ระหว่าง   0.73 – 0.78 ยกเว้นองค์ประกอบจรยิธรรมในการเรยีนรู้ ที่มค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั .69 ทัง้น้ีอาจเป็นไปได้ว่า 
จ านวนขอ้ค าถามขององคป์ระกอบจรยิธรรมในการเรียนรู้ มจี านวนน้อยกว่าองค์ประกอบอื่น จงึท าให้ค่าความเชื่อมัน่ใน
องค์ประกอบน้ีมีค่าที่ต ่ ากว่าองค์ประกอบอื่นๆ  ซึ่งในเรื่องน้ี นันนอลลี (Nunnally.1964) ได้กล่าวไว้ว่า จ านวนข้อ         
ของข้อสอบมากขึ้น จะท าให้ข้อสอบมีความเชื่อมัน่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ อรพินทร์  ชูชม (2545) ที่กล่าวไว้ว่า  
แบบทดสอบที่มจี านวนข้อมาก  ยิง่ท าให้ค่าความเชื่อมัน่มค่ีาสูงขึ้น ทัง้น้ีเน่ืองจากการเพิม่จ านวนข้อเป็นการเพิม่การ
กระจายของผูส้อบและจ านวนขอ้ทีม่ากสามารถวดัเน้ือหาความรูแ้ละความสามารถไดม้ากกว่าขอ้สอบทีส่ ัน้ 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 การศึกษาวจิยัครัง้น้ี เป็นการศึกษาความเที่ยงตรงของลกัษณะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร ์    
ของเด็กที่มีความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร์  ดงันัน้ข้อเสนอแนะในทางปฏิบตัิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัเด็ก      
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตร ์ควรน าไปพจิารณา ดงัน้ี 
 1.  จากผลการวจิยัท าใหท้ราบว่า แบบวดัลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ มคีวามเที่ยงตรง
และความเชื่อมัน่ ซึง่สามารถน าแบบวดัลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคฯ์ ชุดน้ีไปใชศ้กึษากบันกัเรยีนทีม่คีวามสามารถ
พเิศษเพื่อเป็นขอ้มลูเบื้องต้นส าหรบัครหูรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้กดิการส่งเสรมินกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

2. จากผลการวจิยัท าให้ทราบว่า ลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ความ   
คดิสร้างสรรค์ได้  ดงันัน้ครูและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร ์     
จงึควรมกีารส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเกดิลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคฯ์   
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ข้อเสนอแนะของการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไปน้ีได้มาจากผลการวจิยั และเพื่อให้ได้ความรู้ที่เพิม่ขึ้นส าหรบัส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตรใ์หส้งูต่อไป มดีงัน้ี  
 1. จากการวจิยั ผูท้ีส่นใจสามารถน าแบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ไปใช้ในการท า
วจิยัทัง้ในการศกึษาปจัจยัเชงิสาเหตุหรอืท าการวจิยัเชงิทดลอง  
 2. จากการวจิยัท าใหท้ราบว่า  องคป์ระกอบดา้นจรยิธรรมในการเรยีนรู้  อาจเป็นองค์ประกอบที่สามารถพฒันา
เป็นตวัแปรหลกั โดยผู้ที่สนใจอาจศกึษาถึงองค์ประกอบที่อยู่ภายใต้ตวัแปรจรยิธรรมในการเรยีนรู้ และศกึษาทัง้ความ
เทีย่งตรงและความเชื่อมัน่ขององคป์ระกอบเหล่านัน้ 
 3. ควรมกีารศกึษาพฒันาแบบวดัลกัษณะการเรยีนรู้อย่างสร้างสรรค์ทางวทิยาศาสตร์ ในลกัษณะของแบบวดั
แบบอื่นๆ ซึง่อาจจะเป็นแบบวดัสถานการณ์ทีใ่หน้กัเรยีนเขยีนค าตอบเอง เป็นต้น  
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การศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 2  
ท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเลก็น้อยท่ีได้รบัการจดักิจกรรม 

ความเข้าใจภาษาผา่นประสาทสมัผสั 
A Study on Language Comprehension Ability of Grade 2 Students with Mild Intellectual 

Disabilities Through the use of Multisensory Activities 

อาจารยป์ระพมิพพ์งศ ์วฒันะรตัน์1 
    
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสามารถในการเขา้ใจภาษาของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2ที่มี
ความบกพร่องทางสตปิญัญา ระดบัเลก็น้อย จากการจดักจิกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั  กลุ่มตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญา ระดบัเลก็น้อย คอื ระดบัสตปิญัญา 50 -70 ไม่มคีวามบกพร่องอื่นร่วมดว้ย ก าลงั
ศกึษาในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555  โรงเรยีนวดัอุทยัธาราม จ านวน 6 คนได้มาจาก
การเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรยีนรู้ 24 แผน ใช้เวลาในการสอน 
24 วนั วนัละ 30 นาท ีรวมทัง้สิน้จ านวน 24 ครัง้ เมื่อเสรจ็สิ้นการทดลอง ท าการทดสอบหลงัการสอน (Posttest) โดยใช้
แบบทดสอบความเขา้ใจภาษา ฉบบัเดยีวกบัทีใ่ชก่้อนการสอน แล้วน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบท าการวเิคราะห์ข้อมูล
ทางสถิติ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพสิยัควอไทล์ (Interquartile Range : IQR) สถิติทดสอบ 
The Sign Test  for Median: One Sample และ The Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test   

ผลการวจิยัพบว่า  
1. ความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ระดบัเล็กน้อย     

หลงัการสอนโดยใชก้จิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัดมีาก 
2. ความสามารถในการเข้าใจภาษาผ่านกจิกรรมประสาทสมัผสัของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทาง

สติปญัญา ระดบัเลก็น้อย หลงัได้รบัการจดักจิกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลอง  
ค าส าคญั: ความสามารถในการเขา้ใจภาษา, ความบกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย 
 
Abstract  
  This research aimed to study the academic achievement of Grade 2on The concept of 
“Language Comprehension” with mild intellectual disabilities after by using Multisensory Activities of those 
students before and after learning the lesson on “Language Comprehension” through multisensory Activities 
method. The sampling group consisted of 6 students with mild intellectual disabilities,having an IQ scores 
between 50-70, but without any other impairments. They were who are studying in grade 2 during the second 
semester of the Academic Year 2011 in WatUtaitaram School, Bangkok. The tools used in collecting data were 
Language Comprehension onlesson plans, Language Comprehension test and Multisensory Activities. The 
sample group was selected by the process of purposive sampling. The experiment was conducted for 24 
days,30 minutes per day, during 3.00 pm.- 3.30 pm. Twenty four lesson plans were used. Statistics used in 
analyzing the data include median, interquartile range, The Signed Test for Median: One Sample, and The 
Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranked Test. 

 
 
 

1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการศกึษาพเิศษ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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The results of the research revealed that: 
  1. The language comprehension abilities of Grade 2Students with mild intellectual 
disabilitiesthroughmultisensoryactivitiesmethod were in very good level. 
  2. The language comprehension abilities of Grade 2Students with mild intellectual disabilities 
Through the use of Multisensory Activities through multisensory activities method were in higher level.  
Keyword:  Language Comprehension Ability,  Mild Intellectual Disabilities 
 
ความเป็นมาของการท าวิจยั 

ภาวะความบกพร่องทางสติปญัญา เป็นความบกพร่องด้านการรู้คดิที่ส่งผลต่อการปรบัตัวและการจดัการกบั
สถานการณ์ต่างๆ ในสิง่แวดลอ้มของบุคคลนัน้ เราสงัเกตภาวะน้ีไดจ้ากการเปรยีบเทยีบความสามารถทางสติปญัญาและ
พฤติกรรมของบุคคลนัน้กบัความสามารถทางสติปญัญาและพฤติกรรมที่คาดหวงัจากคนวยัเดยีวกนัที่อยู่ในวฒันธรรม
เดยีวกนั  ซึง่เดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทางสตปิญัญาจะมคีวามจ ากดัในการด าเนินชวีติในปจัจุบนั เหน็ได้จากความล่าช้าทาง
สตปิญัญา การตอบสนองต่อบุคคลหรอืสิง่แวดลอ้มอย่างไม่เหมาะสม และความสามารถด้านวชิาการ ภาษาด้านการรบัรู ้
การเขา้ใจภาษา และสงัคมต ่ากว่าเกณฑ ์ความจ ากดัน้ีท าใหบุ้คคลนัน้ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของสงัคมที่
เขาต้องเผชญิในแต่ละวนัได้ซึ่งเรื่องเหล่าน้ีเป็นสิง่ที่คนทัว่ไปในวยัเดยีวกนัสามารถท าได้เป็นอย่างดี (กุลยา ก่อสุวรรณ. 
2553: 22) ภาษามคีวามส าคญักบัทุกคน เพราะการอยู่ในสงัคมทุกคนจะต้องสื่อสารกบัผู้อื่น ซึ่งความพร้อมในด้านภาษา
คอืความพรอ้มในการพดู การอ่าน การฟงั (เขา้ใจ) และการเขยีน (วราภรณ์ รกัวจิยั.2538: 77) 

เด็กที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญาโดยทัว่ไปแล้วจะมีปญัหาหลายด้าน แต่ที่จะรุนแรงหรือเป็นปญัหามาก   
อย่างหน่ึงคอืพฒันาการทางภาษาทีล่่าชา้  เดก็บางคนที่มคีวามบกพร่องอย่างรุนแรงอาจพูดไม่ได้เลยท าให้พ่อแม่และครู
มกัจะคิดว่าความบกพร่องทางภาษาเป็นปญัหาที่ท าให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้  ความล่าช้าน้ีส่งผลให้เด็กที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปญัญาที่ความยุ่งยากในสงัคมและการใช้ชวีติในชุมชน  เดก็ที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญาส่วนใหญ่
พฒันาการภาษาค่อนข้างล่าช้า  บางคนล่าช้าทัง้การพูดและความเข้าใจภาษาจงึอาจแสดงพฤติกรรมต่อต้านได้  แต่ถ้า
ผูใ้หญ่พดูคุยดว้ยภาษาทีเ่ขา้ใจง่าย และใชภ้าษาท่าทางร่วมดว้ยมกัจะช่วยใหเ้ดก็เขา้ใจและร่วมมอืได้บ้าง 

ในสมยัก่อน  เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปญัญามกัไม่ได้รบัการช่วยเหลือทางภาษามากนัก ทัง้น้ีเน่ืองจาก    
เจตคตขิองบุคลากรวชิาชพี เช่น นกัอรรถบ าบดัทีเ่ชื่อว่าบุคคลทีม่ภีาวะบกพร่องทางสตปิญัญานัน้ไม่จ าเป็นต้องได้รบัการ
ช่วยเหลอืดา้นทางภาษาเพราะช่วยอย่างไรกค็งไม่ไดผ้ล อย่างไรกต็าม  หากเราเชื่อว่าพฒันาการทางภาษาไม่ไดต้ดิตวัเรา
มาตัง้แต่ก าเนิด  แต่เกดิจากการเรยีนรูต้ามแนวความคดิของสกนิเนอร ์ซึง่ได้ท าการศกึษาเกี่ยวกบัเดก็ที่มพีฒันาการทาง
ภาษาผิดปกติ  และพบว่าพฒันาการทางภาษาในช่วงแรกของชีวิตได้ร ับอิทธิพลโดยตรงจากการเ รียนรู้และจาก
ประสบการณ์ทางสงัคม  (Szagun, 1997)   

พฒันาการทางภาษาของเดก็ที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญากม็กีระบวนการเช่นเดยีวกบัเดก็ปกติ  กล่าวคือ
การกระตุ้นและส่งเสรมิด้านภาษาตัง้แต่ระยะแรกของชีวติย่อมท าให้เด็กเหล่าน้ีมีโอกาสมพีฒันาการทางภาษาดีขึ้นได ้ 
ดงันัน้ ภาษาของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญามพีฒันาการและขัน้ตอนเหมอืนเดก็ปกติทัว่ไป  แต่มอีตัราความเรว็
ในการพฒันาทีล่่าชา้กว่าเท่านัน้ โดยในเดก็ปกติที่อายุ 6 ปี จะอธบิายความหมายของค าได้ อายุ 7 ปี บอกวนัในสปัดาห ์
เปรยีบเทยีบขนาดใหญ่ เลก็ เท่ากนั แกป้ญัหาต่างๆ ได ้ อายุ 8 ปี สะกดค าง่ายๆ ได ้ ฟงัเรื่องแลว้เขา้ใจเน้ือหาเด่นๆ และ
ขัน้ตอนได้  ในขณะที่เดก็ที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาไม่สามารถท าได้เหมอืนกบัเพื่อนในวยัเดียวกนัแต่จะเข้าใจ
ภาษาที่ง่ายๆ ตอบค าถามได้แต่ถ้าภาษามคีวามซบัซ้อนอาจท าให้เดก็มปีญัหาได้ นอกจากน้ีการสอนส าหรบัเดก็กลุ่มน้ี
ควรเน้นการเสรมิสรา้งความสามารถทางการรบัรู้ เพราะการรบัรู้เป็นสิง่ส าคญัขัน้ต้นในกระบวนการเรยีนรู้ โดยให้เดก็มี
โอกาสรบัรูข้อ้มลูไดห้ลายทางไดแ้ก่ การฟงั การมองเหน็ และการสมัผสั เพื่อช่วยใหเ้ดก็รบัและส่งผ่านขอ้มูลเข้าไปสู่ระบบ
ความจ าไดด้ ีซึง่จะช่วยใหเ้ดก็เรยีนได ้(ผดุง อารยะวญิญ.ู 2542: 4,128; มนฑเ์ธยีร พฒันาวงศ.์ 2548: 2) 

ผดุง อารยะวญิญ ู(2542: 128) กล่าวว่าการสอนเดก็ที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญาควรเน้นการสอนด้านการ
รบัรู้ เพราะมนุษย์สามารถรบัรู้ได้หลายทาง เช่น การรบัรู้ทางการฟงั และการสมัผสั ซึ่งสอดคล้องกบัศรยีา นิยมธรรม 
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(2541: 53) ไดแ้นะน าว่าโปรแกรมการสอนซ่อมเสรมิกบัเดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทางสติปญัญานัน้จะต้องเน้น 3 เรื่องใหญ่ๆ 
คอื 1) การรบัรูท้างสายตา 2) การรบัรูท้างการไดย้นิ 3) การรบัรูท้างประสาทสมัผสั ดงันัน้การสอนควรมทีี่ชดเชยลกัษณะ
ความบกพร่องของเดก็ ขณะเดยีวกนัควรส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสเรยีนรูด้ว้ย 

สื่อการเรยีนการสอนประเภทหน่ึงทีส่ามารถช่วยใหเ้ดก็ทีม่ภีาวะบกพร่องทางสตปิญัญาสามารถพฒันาได้คอืการ
ใชส้ื่อทีม่ภีาพประกอบ  จะพบว่าภาพประกอบมสี่วนส าคญัส าหรบัการเรยีนรู ้เดก็ดภูาพแล้วเข้าใจเน้ือเรื่องได้ดจีากการที่
ไดฟ้งัหรอืไดอ่้านเน้ือเรื่อง ภาพช่วยดงึดดูความน่าสนใจเบื้องต้น ดงันัน้ภาพจงึเป็นสื่อหรอืสญัลกัษณ์ที่ส าคญั ที่ใช้ในการ
สื่อสารและสื่อความหมายไดเ้ป็นอย่างด ี การเรยีนรูด้ว้ยภาพทีใ่ชส้ื่อทางสายตาท าใหเ้ดก็ที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญา
มคีวามเขา้ใจมากขึน้ เน่ืองจากเดก็มสีมาธค่ิอนขา้งสัน้และมปีญัหาในเรื่องของความจ า ภาพจะเป็นสื่อกระตุ้นให้เดก็รู้จกั
ฟงัและคดิ เกดิความเป็นตวัของตวัเอง เช่นการพดูเล่าเรื่องอย่างต่อเน่ืองโดยใช้ภาพประกอบซึ่งเป็นการส่งเสรมิการพูด
และการฟงั ประโยชน์ของการใชภ้าพเป็นสื่อ เป็นการช่วยถ่ายทอดเรื่องราว หรอืแนวคดิต่างๆ ได้ด ีเป็นสิง่ที่ช่วยดงึดูด
ความสนใจของเดก็เป็นอนัดบัแรก และรปูภาพยงัสามารถสื่อความหมายของเรื่องราว ส่งเสรมิความเข้าใจและจนิตนาการ
ของเดก็ได้เป็นอย่างด ีดงันัน้ในการจดักจิกรรมเพื่อกระตุ้นให้เดก็เกดิพฒันาความเข้าใจภาษา ด้านการฟงัและการพูด    
ครูต้องใช้เทคนิคและกระบวนการสอน ต้องค านึงถึงการสอนให้ เกดิความสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย และขณะเดยีวกนัได้
เน้ือหาความรูโ้ดยการใชภ้าพเป็นสื่อประกอบในการจดักจิกรรมส่งเสรมิความเขา้ใจภาษา 

จากปญัหาดังกล่าวข้างต้นจึงได้จ ัดกิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสัมผัส  เพื่อจะช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการเข้าใจภาษาส าหรบัเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปญัญา และผลที่ได้จะเป็นแนวทางให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้พฒันาเด็กที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญา  ให้มคีวามสามารถในการเข้าใจภาษาได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเล็กน้อย     
จากการสอนดว้ยกจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขา้ใจภาษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย 
ก่อนและหลงัการสอนดว้ยกจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั 
 
สมมุติฐานการวิจยั 
 1. ความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย จากการสอน
ดว้ยกจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัด ี
 2. ความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย หลงัการสอน
ดว้ยกจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัสงูขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย คอื มีระดบัสติปญัญา     

50 – 70  สามารถพดูสื่อสารได ้และไม่มคีวามบกพร่องอย่างอื่นร่วมดว้ยอย่างเหน็ไดช้ดั  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั เป็นนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย คอืมรีะดบัสติปญัญา 

50 -70  สามารถพดูสื่อสารได ้และไม่มคีวามบกพร่องอย่างอื่นร่วมดว้ยอย่างเหน็ไดช้ดั อายุระหว่าง 8 -12 ปี ก าลงัศกึษา
อยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดลาดพร้าว จ านวน 6 คนซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง   
(Purposive Sampling) 
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ตวัแปรท่ีศึกษา 
ตวัแปรต้น คอื การจดักจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั 
ตวัแปรตาม คอื ความสามารถในการเขา้ใจภาษา 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1. ชุดกจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัประกอบดว้ยแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละภาพประกอบเรื่อง 
2. แบบทดสอบความเขา้ใจภาษา 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีได้ใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design (ล้วน สายยศ และ
องัคณา สายยศ. 2538 : 248-249) และมขี ัน้ตอนการทดลอง ดงัน้ี 1) น าแบบทดสอบความเขา้ใจภาษาไปทดสอบนกัเรยีน
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างก่อนการสอน (Pretest) โดยผูว้จิยัเป็นผูเ้ล่าเรื่อง และชีท้ีภ่าพ แลว้ใหน้กัเรยีนเป็นผู้ฟงัและตอบค าถาม 
โดยให้นักเรียนทดสอบเป็นรายบุคคล 2) ด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัที่มี
ภาพประกอบเรื่อง ใชร้ะยะเวลาในการสอน สปัดาหล์ะ 3 วนั  เป็นเวลา 8 สปัดาห์ รวมทัง้สิ้น 24 ครัง้ เมื่อสิ้นสุดการสอน
แลว้น าแบบทดสอบความเขา้ใจภาษาไปทดสอบกลุ่มตวัอย่างหลงัการสอน (Posttest) ซึง่แบบทดสอบเป็นชุดเดยีวกบัที่ใช้
ทดสอบก่อนการสอน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การศกึษาความสามารถในการเข้าใจภาษาของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา ระดบัเลก็น้อย    
จากการสอนด้วยกิจกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่    
ค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพสิยัควอไทล์ (Interquartile Range: IQR) และวธิทีดสอบ The Sign Test  for Median: 
One Sample 

2. การเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขา้ใจภาษาของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสตปิญัญาระดบัเลก็น้อย 
ก่อนและหลงัการสอนด้วยกจิกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั โดยวธิทีดสอบThe Wilcoxon Matched-Pairs 
Signed-Ranks Test   
 
สรปุผลการวิจยั 

1. ความสามารถในการเขา้ใจภาษา ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปญัญาระดบัเลก็น้อย  หลงัการสอน
โดยใชก้จิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัดมีาก 

2. ความสามารถในการเข ้าใจภาษาผ่านก ิจกรรมประสาทสมัผสัของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทาง
สติปญัญาระดบัเลก็น้อย หลงัได้รบัการจดักจิกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัสูงขึ้นอย่างมนียัส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 

 
การอภิปรายผลการวิจยั 

การศกึษาความสามารถในการเขา้ใจภาษาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา
ระดบัเลก็น้อย  หลงัไดร้บัการจดักจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัผลการศกึษาพบว่า 

1. ความสามารถในการเขา้ใจภาษา ของนกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางสติปญัญา ระดบัเลก็น้อย ก่อนการสอน
โดยใชก้จิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัปรบัปรุงและหลงัการสอนโดยใชก้จิกรรมความเข้าใจภาษา
ผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัดมีากซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ในข้อ 1 คอืความสามารถในการเข้าใจภาษาผ่าน
กจิกรรมประสาทสมัผสัของนักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา ระดบัเลก็น้อย หลงัได้รบัการจดักจิกรรมความ
เข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั อยู่ในระดบัดีปจัจยัที่ส่งผลให้นักเรยีนมคีวามสามารถในการเข้าใจภาษาด้วยกจิกรรม
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ความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสั หลงัการสอนสงูกว่าการสอน อาจกล่าวไดว้่า การสอนทีใ่ชป้ระสาทสมัผสัหลายด้าน
ร่วมกบักจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัทีเ่ป็นภาพประกอบเรื่องเล่า  มกีระบวนการและขัน้ตอนการสอนที่ท า
ใหเ้ดก็ไดม้โีอกาสรบัรูข้อ้มลูไดห้ลายทาง ได้แก่ การฟงั การมองเหน็ และการสมัผสั  เพื่อให้ผู้เรยีนรบัและส่งข้อมูลผ่าน
เขา้ไปสู่ระบบความจ าไดด้ ีซึง่สอดคล้องกบัแมค็เคย์ (Mackay. 2006: 70-71) ที่กล่าวว่าการเรยีนรู้โดยใช้ประสาทสมัผสั
หลายดา้นเป็นการช่วยเพิม่ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูใหม้ากขึน้กบันกัเรยีน อกีทัง้ยงัช่วยใหน้กัเรยีนสามารถน าข้อมูลที่ได้รบั
ไปใชใ้นโอกาสอื่นๆ จนท าใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีค่งทนถาวร นอกจากน้ีกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นประสาทสมัผสัหลาย
ดา้นจะเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัที่ตนเองถนัดเพื่อรบัรู้และเรยีนรู้ ซึ่งสอดคล้องกบั ออร์ตนั และ 
สลงิเกอรแ์ลนด ์(Gelzheiser, & Clark. 1999: 271; citing Orton. 1966; Slingerland. 1971) ที่กล่าวว่า การเรยีนรู้โดยใช้
ประสาทสัมผสัหลายด้านเป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ช่องทางการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นของตนเองอย่างเต็มที ่
ขณะเดยีวกนัเป็นการทดแทนช่องทางการเรยีนรูท้ีเ่ป็นขอ้จ ากดัของตนเอง 
 นอกจากน้ีการจดักิจกรรมความเข้าใจภาษาโดยใช้ภาพประกอบเรื่องเป็นการจดัประสบการณ์ตรงเดก็ได้เห็น
ภาพ ไดย้นิสิง่ทีค่รเูล่า ในขณะเดยีวกนัครกูช็ีไ้ปทีภ่าพนัน้ ซึง่เดก็จะต้องใชส้มาธแิละความตัง้ใจทีจ่ะจ าเน้ือเรื่องจากสิง่ทีไ่ด้
ยนิ เมื่อใหเ้ดก็ไดฟ้งัเน้ือเรื่อง ไดเ้หน็ภาพและตอบค าถามโดยผูว้จิยัชีไ้ปทีภ่าพขณะเล่าเรื่อง เป็นการกระตุ้นการฟงัภายใน
ตวัเดก็ เป็นผลใหเ้ดก็สามารถจ า ฟงัค าพดู ฟงัค าสัง่และปฏบิตัไิดถู้กต้อง (ส านกังานคณะกรรมการศกึษาแห่งชาติ. 2528: 
2) เช่น ครชูีไ้ปทีร่ปูภาพเดก็หญงิฟ้า และบอกว่า “น่ีคอืฟ้า”   ฟ้าก าลงักระโดดข้ามท่อนไม้ ครูชี้ไปที่ขาของฟ้าที่กระโดด
ขา้มท่อนไม ้  

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจภาษา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปญัญา ระดบั
เลก็น้อย  ก่อนการสอนโดยใชก้จิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัแกไ้ขปรบัปรุง หลงัการสอนโดยใช้
กจิกรรมความเข้าใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัอยู่ในระดบัดีมากซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ในข้อ  2 ที่ตัง้ไว้ว่า
ความสามารถในการเขา้ใจภาษาของนกัเรยีนที่มคีวามบกพร่องทางสติปญัญา ระดบัเลก็น้อย หลงัการสอนด้วยกจิกรรม
ความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัสงูขึน้อาจเน่ืองจากการสอนเป็นการจดักจิกรรมทีม่ลี าดบัขัน้ตอนเพื่อสรา้งให้นักเรยีน
เกดิความรู้ความเข้าใจนอกจากน้ีการสอนโดยใช้กจิกรรมความเข้าใจภาษาประสาทสมัผสัเป็นวธิกีารสอนที่กระตุ้นและ
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูโ้ดยผ่านประสาทสมัผสัรบัรูห้ลายช่องทางพรอ้มๆกนัโดยการฟงัการมองเหน็พร้อมทัง้การใช้น้ิว
สมัผสัไปทีร่ปูภาพ รวมถงึพดูสื่อสารเพื่อตอบค าถาม เช่นการฟงัเสยีงขณะที่ครูเล่าเรื่องจากภาพ มองเหน็ภาพประกอบ 
พร้อมกบัที่ครูใช้น้ิวสมัผสัไปที่ตัวละคร และอุปกรณ์ในภาพขณะที่ครูเล่าเรื่อง และจากการที่นักเรยีนต้องตอบค าถาม
นักเรยีนต้องใช้ การฟงั การมอง และการสมัผสัที่ภาพ เช่นเดยีวกนั ซึ่งสอดคล้องกบัแมค็เคย์ (MacKay. 2006: 70-71) 
กล่าวว่าการเรยีนรูโ้ดยใชพ้หุสมัผสัหรอืประสาทสมัผสัหลายดา้นเป็นการช่วยใหน้กัเรยีนเพิม่ช่องทางการรบัรูข้อ้มลูได้มาก
ขึน้และช่วยใหน้กัเรยีนน าขอ้มลูไปใชใ้นโอกาสอื่นๆจนท าให้เกดิการเรยีนรู้ที่คงทนถาวรนอกจากน้ีกจิกรรมการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นพหุสมัผสัยงัเป็นวธิทีีค่ านึงถงึความแตกต่างของนกัเรยีนแต่ละคนทีม่กีารเรยีนรูห้รอืการรบัรูข้อ้มลูที่แตกต่างกนั
อกีทัง้ จรลีกัษณ์ จริวบิูลย์ (2544 : 6) กล่าวว่า แนวคดิวธิพีหุสมัผสั ที่ให้ร่างกายมโีอกาสใช้ประสาทสมัผสัหลายส่วนใน
การรบัประสบการณ์ เมื่อประสาทสมัผสัส่วนต่างๆ ได้ท ากจิกรรม สมองกท็ างานประสานกบัระบบประสาทหลายส่วนซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น นอกจากน้ีการสอนโดยใช้ภาพประกอบเรื่องยงัเป็นวิธทีี่น่าสนใจ สร้างบรรยากาศ
สนุกสนานในระหว่างการเรยีนการสอนโดยภาพช่วยใหเ้กดิการรบัรู้ได้ง่าย การได้มองเหน็ภาพจะท าให้เกดิความเข้าใจที่
ถูกต้องทนัทีโดยไม่ต้องใช้เวลาตีความหรอืท าความเข้าใจ การน าภาพมาประกอบในการสอนท าให้นักเรียนสามารถ
มองเหน็การท างานอย่างเป็นรปูธรรม ช่วยให้เดก็เข้าใจได้ง่ายสอดคล้องกบัทฤษฎีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค ์
ซึง่เป็นพืน้ฐานการเรยีนรูใ้นการไปใชใ้นการเรยีนการสอนได้ 
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ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
1. เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปญัญา มีช่วงความสนใจสัน้ หากใช้เวลามากเกินไปเด็กจะเบื่อและหมด     

ความสนใจ ดงันัน้ครูต้องมีวธิใีนการดงึความสนใจ ให้ก าลงัใจ และกระตุ้นให้เดก็อยากท ากจิกรรม โดยไม่ใช้เวลานาน
เกนิไป 

  2. การท ากจิกรรมทุกครัง้ ครจูะต้องสอนตามล าดบัขัน้ตอนทีก่ าหนดไว ้และต้องทบทวนความรูเ้ดมิที่เดก็ไดเ้รยีน
ไปแลว้ก่อนขึน้เน้ือหาใหม่ 

  3. การให้แรงเสรมิโดยกล่าวชมเชย การให้รางวลัเป็นการกระตุ้นให้เดก็มคีวามสนใจในการเรยีนและช่วยให้
นกัเรยีนมคีวามมัน่ใจ กลา้แสดงออก กลา้ตอบค าถามเพื่อสรา้งบรรยากาศทีน่่าเรยีน 

 
ข้อเสนอแนะในท าการวิจยัคร ัง้ต่อไป 

ควรมกีารจดักจิกรรมความเขา้ใจภาษาผ่านประสาทสมัผสัไปทดลองใช้กบัเดก็ที่มภีาวะบกพร่องทางสติปญัญา
ในระดบัชัน้ทีต่ ่ากว่า ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 หรอืไปทดลองใหใ้ชก้บัเดก็กลุ่มออทสิตกิ 
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การศึกษาความสามารถและความคงทนในการเรียนรู้การปฏิบติัขลุ่ยโดยใช้เทคนิคแมแ่บบผสมผสาน 
A Study of Capability and Consistency of Playing Thai Flute by Using Multi Techniques 

อาจารยเ์รวด ี เพชรมุนี1 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาครัง้น้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยและความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม)ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2553 ที่เรยีนวิชาดนตรีไทย ซึ่งได้มาด้วยวิธกีารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน             
มนีกัเรยีน 25 คน 
 ผลการวจิยัพบว่า   

1. ความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังได้ร ับการใช้เทคนิคแม่แบบ
ผสมผสาน  สงูกว่าการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 

2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน มคีวามคงทนในการรูก้ารปฏบิตัขิลุ่ย  
ค าส าคญั: ความคงทนในการเรยีนรู,้ การปฏบิตัขิลุ่ย, เทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
 
Abstract 
 The purpose of this study were to studying capability and consistency of playing Thai flute of 
Prathom Suksa 4 students by using multi techniques. The samples were selected by Cluster Random 
Sampling, consisting of Prathom Suksa 4 students who studied in Thai Musical subject in Semester 2/2553 in 
Prasarnmit Demonstration School (Elementary). The sample sizes of 25 students.  
 The results of the study revealed that   
 1.  Capability of playing Thai Flute of Prathom Suksa 4 students after being organized by using multi 
techniqueswere higher than before the duration of the experiment  at .01 level of significance. 
 2.  Prathom Suksa 4 students being organized by using multi technique had learning consistency of 
playing Thai flute.   
Keywords: Learning Consistency, Thai Flute, Multi Techniques 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

ดนตรีเป็นวิชาหน่ึงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพฒันาให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค ์         
มจีนิตนาการทางศลิปะ  ชื่นชมความงาม มสีุนทรยีภาพ ความมคุีณค่าซึ่งมผีลต่อคุณภาพชวีติมนุษย์ กจิกรรมทางศลิปะ
ช่วยพฒันาผูเ้รยีนทัง้ดา้นร่างกาย จติใจ สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม ตลอดจนการน าไปสู่การพฒันาสิง่แวดล้อม ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองอนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อหรอืประกอบอาชพี (ตวัชี้วดัและสาระการเรยีนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 31) ซึ่งนับว่าเป็นวชิาที่ส าคญัวชิาหน่ึงในการช่วยกล่อมเกลา
จติใจใหอ่้อนโยน รกัความสวยงาม มสีุนทรยีะเมื่อได้ยนิเสยีงดนตร ีฝึกความเป็นระเบียบ การมสีมาธใินการท างาน และ
สามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข ดงัที ่ณรุทธ ์ สุทธจติต์  (2544: 21) กล่าวไวว้่า ดนตรชี่วยพฒันา ความคดิ
สร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ช่วยพฒันาด้านการตอบสนองทางอารมณ์ ปญัญา ภาษา ร่างกาย ความเป็นเอกตั
บุคคล ทีส่ าคญัทีสุ่ด ดนตรเีป็นสิง่ทีช่่วยให้เดก็มพีฒันาการทางดา้นสุนทรยีศาสตร ์ 

 
 1 อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร (ฝ่ายประถม)                                
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สาระดนตรทีีก่ าหนดไวใ้นคู่มอืการจดักจิกรรมการเรยีนรู้มขีอบข่ายเน้ือหาดนตร ี3 ส่วน คอื ดนตรไีทย ดนตรสีากล และ
ดนตรพีืน้เมอืง แต่ละส่วนมภีาคทฤษฎี ภาคปฏิบตัิ ขอบข่ายมุ่งส่งเสรมิให้เยาวชนไทยได้เรยีน  เรยีนเพื่อรู้ ได้ฟงัเพลง   
ได้ร้องเพลง ได้เล่นเครื่องดนตรจีากบทเพลงต่างๆ เล่นท านองเพลงได้รู้จงัหวะ เล่นคนเดยีว หรอืเล่นร่วมวงกบัเพื่อน 
ประวตัดินตร ีเรยีนดนตรจีากแหล่งเรยีนรู้ที่ใกล้ตวัเองออกสู่ความเป็นดนตรขีองชาติ ดนตรขีองโลก จนมคีวามสามารถ
จ าแนกแยกรู ้วพิากษ์ วจิารณ์คุณค่าของดนตรไีดด้ว้ยตนเอง จนดนตรซีมึซาบเข้าไปในการตื่นรู้ และน าไปสู่การรกัดนตร ี
อนัเป็นเป้าหมายของหลกัสตูรการศกึษาชาต ิ
 ในการจดัการเรยีนการสอนดนตรขีองนกัเรยีนส่วนใหญ่ไดร้บัความรูโ้ดยเฉพาะเน้นหนักทางด้านทฤษฎีมากกว่า
ทางปฏิบตัิ (วเิชยีร วรนิทรเวช. 2527: 12) ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากวชิาดนตรเีป็นวชิาเฉพาะ ครูผู้สอนไม่ได้จบทางสาขา
ดนตรโีดยตรงท าใหม้คีวามยากล าบากในการสอน  และจากประสบการณ์สอนของผู้วจิยัพบว่า การจดัการเรยีนการสอน
ดนตรคีวรมกีารบูรณาการสาระดนตรเีขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะในการเรยีนปฏิบตัิเพลงต่างๆ สามารถสอนให้ผู้เรยีนเรยีนรู้
เน้ือหาดนตร ีและทกัษะดนตรไีปได้พร้อมกนัดงัที่ พงษ์ลดา ธรรมพทิกัษ์กุล (2545: 197) กล่าวว่า การเรยีนการสอน
ดนตรไีม่ควรใหผู้เ้รยีนในระดบัประถมศกึษาต้องนัง่ฟงัค าอธบิายเน้ือหาดนตรอียู่เป็นเวลานาน เน่ืองจากนักเรยีนในวยัน้ี
ยงัมสีมาธใินระยะสัน้หากผูเ้รยีนในวยัน้ีไดร้บัความสนุกสนานในกจิกรรมนัน้ๆ กจ็ะท าให้เกดิการเรยีนรู้เน้ือหาและทกัษะ
ทางดนตรขีึน้มาโดยอตัโนมตั ิ
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร  (ฝ่ายประถม)            
จะใหน้กัเรยีนฝึกปฏิบตัิเครื่องดนตรตีามระดบัชัน้ดงัน้ี ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 และ 2  ฝึกปฏิบตัิเครื่องเคาะจงัหวะ และ
องักะลุง  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 และ 4 ฝึกปฏิบตัิ เมโลเดี้ยนและขลุ่ยหลบี และชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 และ 6 ฝึกปฏิบตั ิ
ขลุ่ยเรค็คอร์เดอร์ และเลอืกฝึกเครื่องดนตรไีทยที่นักเรยีนต้องการประกอบด้วย ขมิ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงเล็ก 
และฆ้องวงใหญ่ เพียง 1 ชนิดเท่านั ้น ซึ่งในการปฏิบัติครูผู้สอนจะมีอิทธิพลอย่างมากส าหรับการเรียนของเด็ก            
โดยครจูะต้องเป็นแม่แบบใหเ้ดก็ไดล้อกเลยีนแบบทีถู่กต้องเพื่อเป็นการวางพืน้ฐานทีด่ใีนการปฏบิตัขิ ัน้สงูต่อไป 
 จากการสอนการปฏบิตัขิลุ่ยหลบีในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 พบว่า นักเรยีนแต่ละคนมพีฒันาการและความ
พรอ้มทีแ่ตกต่างกนั ท าใหก้ารรบัรูข้องแต่ละคนไม่เท่ากนั นกัเรยีนบางคนเลยีนแบบจากครผููส้อนเพยีงครัง้เดยีวกส็ามารถ
ปฏบิตัไิด ้แต่บางคนจะต้องอธบิายหลายๆ ครัง้ ถงึจะปฏิบตัิได้ ท าให้ผู้ว ิจยัสนใจที่จะใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสานในการ
ท าหน้าทีเ่ป็นสิง่เรา้ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและจดจ าค าพดูทีส่ ื่อใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตัไิดอ้ย่างรวดเรว็ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยและความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั ้น
ประถมศกึษาปีที ่4  ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
 

 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวิจยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ย  และความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 

1. นกัเรยีนมคีวามสามารถในการเป่าขลุ่ยมากขึน้ หลงัจากการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน มคีวามคงทนในการเรยีนรู้ 

 

เทคนิคการสอนแบบ 
แม่แบบผสมผสาน 

-  ความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ย 
-  ความคงทนในการเรยีนรูก้ารปฏบิตัขิลุ่ย 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประเภทของงานวิจยั การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ย และ
ความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี  เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย                 
ศรนีครนิทร วโิรฒ (ฝา่ยประถม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553  ทีเ่รยีนวชิาดนตรไีทย มจี านวนนกัเรยีนทัง้หมด100คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี เป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย              
ศรนีครนิทรวโิรฒ (ฝา่ยประถม) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 ที่เรยีนวชิาดนตรไีทย ซึ่งได้มาด้วยวธิกีารสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) จ านวน 1 หอ้งเรยีน มนีกัเรยีน 25 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
  2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ยและความคงทนในการเรยีนรู ้
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1.  โปรแกรมการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน 
  2.  แบบทดสอบความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ย 
             การด าเนินการวิจยั 
  1. ผู้วิจยัท าการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยกับกลุ่มตัวอย่างก่อนการทดลอง (Pretest)        
ดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ย  บนัทกึผลทีไ่ดเ้ป็นคะแนนก่อนเรยีน 
  2.  ผูว้จิยัด าเนินการทดลองตามโปรแกรมการใช้แม่แบบผสมผสานเป็นเวลา 9 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 ครัง้ 
ครัง้ละ 50 นาท ีในวนัจนัทร ์เวลา 13.50 – 14.40 น. ตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิายน 2553 ถงึ วนัที ่ 21 มกราคม 2554 
  3.  เมื่อสิน้สุดการทดลอง ผูว้จิยัท าการทดสอบความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยกบักลุ่มตวัอย่าง(Posttest)  
ซึง่เป็นฉบบัเดยีวกบัทีท่ดสอบก่อนเรยีน ดว้ยแบบประเมนิความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ย  บนัทกึผลทีไ่ดเ้ป็นคะแนนหลงั
เรยีน 
  4.  เมื่อสิน้สุดการทดลองไปแล้ว 2 สปัดาห์ ผู้วจิยัท าการทดสอบความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยกบักลุ่ม
ตวัอย่างดว้ยแบบทดสอบความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ยฉบบัเดมิอกีครัง้ เพื่อวดัความคงทนในการเรยีนรูก้ารปฏบิตัขิลุ่ย 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดว้เิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติดิงัน้ี 
  1. เปรยีบเทยีบความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยของนักเรยีนก่อนและหลงัได้รบัโปรแกรมการใช้แม่แบบ
ผสมผสาน โดยใชก้ารทดสอบค่าทสี าหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เป็นอสิระต่อกนั (t-test for Dependent Samples) 
  2. เปรยีบเทยีบความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน  โดยใช้การ
ทดสอบค่าทสี าหรบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ม่เป็นอสิระต่อกนั (t-test for Dependent Samples)  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง1 แสดงการเปรยีบเทยีบความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยของนักเรยีนก่อน และหลงัได้รบัการใช้เทคนิคแม่แบบ

ผสมผสาน 

รายการ 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง ผลต่าง 

t 
X  S.D X  S.D   

1.1 ส่วนประกอบของขลุ่ย 6.84 4.24 13.88 2.30 7.04 4.59 7.67** 
1.2 ต าแหน่งและระดบัเสยีง 0.28 0.542 4.20 2.45 3.92 2.53 7.74** 
1.3 พืน้ฐานของการปฏบิตัขิลุ่ย 1.76 1.17 3.72 0.46 1.96 1.24 7.90** 
1.4 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงชวาท่อนที ่1 1.04 2.57 9.52 0.65 8.48 2.58 16.41** 
1.5 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงชวาท่อนที ่2 0.28 1.40 8.84 1.11 8.56 1.58 27.03** 
1.6 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงไอ้เท่ง 0.20 1.00 9.52 0.71 9.32 1.14 40.71** 
โดยรวม 1.73 3.20 8.28 3.78 982 8468 21.67** 

**มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
จากตาราง 1 พบว่า  คะแนนความสามารถในการปฏิบตัิขลุ่ยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หลงัได้รบัการ

ใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสานสูงขึ้น อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยก่อนใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน แสดงว่า 
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 มคีวามสามารถในการเป่าขลุ่ยสงูขึ้น หลงัจากการใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน ซึ่งเป็นไป
ตามสมมตฐิานขอ้ 1 
 
ตาราง2 แสดงการเปรยีบเทยีบความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบ

ผสมผสาน หลงัจากจบการทดลองไปแลว้ 2 สปัดาห ์ 

รายการ 
หลงัการทดลอง หลงัการทดลอง 

2 สปัดาห ์
ผลต่าง 

t 

X  S.D X  S.D   
1.1 ส่วนประกอบของขลุ่ย 13.88 2.30 14.68 0.90 0.80 1.68 1.69 
1.2  ต าแหน่งและระดบัเสยีง 4.20 2.45 4.68 2.25 0.48 1.42 2.38* 
1.3 พืน้ฐานของการปฏบิตัขิลุ่ย 3.72 0.46 3.84 0.37 0.12 0.53 1.14 
1.4 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงชวาท่อนที ่1 9.52 0.65 9.20 1.26 0.32 1.38 1.16 
1.5 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงชวาท่อนที ่2 8.84 1.11 9.00 1.16 0.16 1.07 0.75 

1.6 การปฏบิตัขิลุ่ยเพลงไอ้เท่ง 9.52 0.71 9.40 0.76 0.12 0.60 1.00 
โดยรวม 8.28 3.78 8.47 3.78 28 230 1.86 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  
 จากตาราง 2 พบว่า  ความคงทนในการปฏบิตัขิลุ่ยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 หลงัไดร้บัการใชเ้ทคนิค
แม่แบบผสมผสานหลงัจากจบการทดลองไปแล้ว 2 สปัดาห์  ไม่แตกกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แสดงว่านักเรียน      
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน มคีวามคงทนในการเรยีนรู ้ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 2 
 
 
 

D
2

D
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สรปุผลการวิจยั 
 1.  ความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 หลงัได้รบัการใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน  
สงูกว่าการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 2.  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน  มคีวามคงทนในการรูก้ารปฏบิตัขิลุ่ย 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 การวิจยัครัง้น้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ย  และความคงทนในการเรียนรู้ของ
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4  ทีไ่ดร้บัการใชเ้ทคนิคแม่แบบผสมผสาน ผลของการศกึษาพบว่า   
  1. นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยมากขึ้น หลงัจากได้รบัการใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน     
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 แสดงว่า การใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสาน เป็น
วธิีการที่เหมาะสม สามารถท าให้นักเรยีนมีความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยมากขึ้น ทัง้น้ีเพราะการใช้เทคนิคแม่แบบ
ผสมผสานโดยมคีรเูป็นต้นแบบนัน้ ครสูามารถอธบิายชีแ้นะใหเ้ขา้ใจ โดยเฉพาะการใช้ค าพูดอธบิายลกัษณะการใช้น้ิวปิด
เปิดระดบัเสยีงโดยรอ้งเป็นท านองเพลง ใหเ้ขา้กบัตวัโน้ต ของเพลงที่สอน ท าให้นักเรยีนเข้าใจเป็นรูปธรรมและสามารถ
เลยีนแบบไดอ้ย่างถูกต้อง และรวดเรว็ ครูสามารถตอบข้อซกัถามของนักเรยีนเมื่อนักเรยีนเกดิความไม่เข้าใจ อีกทัง้ยงั
คอยชี้แนะแนวทางการปฏิบัติเป็นรายบุคคล และให้ก าลงัใจ ซึ่งเป็นไปตามที่   ผ่องพรรณ  เกิดพิทกัษ์ (2536: 53)        
ไดก้ล่าวถงึการคดัเลอืกแม่แบบทีม่ปีระสทิธภิาพจะต้องพจิารณาว่า แม่แบบจะต้องมชีื่อเสยีง น่าเชื่อถือ  เป็นตวัอย่างที่ดี
เหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัเป้าประสงค ์ ซึง่จะท าใหผู้เ้ลยีนแบบมัน่ใจทีจ่ะเลยีนแบบนัน้มากยิง่ขึ้น ลกัษณะของกจิกรรม
ทีเ่ลยีนแบบ  ควรจะเป็นกจิกรรมที่ประกอบด้วยพฤติกรรมที่ไม่สลบัซบัซ้อน จะท าให้เกดิการเลยีนแบบได้ง่ายขึ้น  และ
ดงึดูดความสนใจของผู้สงัเกตได้เป็นอย่างด ีและการเสนอตวัแบบนัน้จะต้องควบคู่กบัการเสรมิแรง  โดยจะต้องให้แรง
เสรมิเมื่อผูส้งัเกตสามารถแสดงพฤตกิรรมทีพ่งึประสงคไ์ดเ้ช่นเดยีวกบัตัวแบบ  จากผลการวจิยัในครัง้น้ีสอดคล้องกบัผล
จากวจิยัของ มณฑาเกตุแก้ว  (2546: 66) ที่ศกึษาเปรียบเทียบผลการใช้แม่แบบครูกบัแม่แบบเพื่อนนักเรยีนที่มต่ีอ
ความสามารถในการเป่าขลุ่ยไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรยีนวดัยายร่ม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  
ผลการศกึษาพบว่า นกัเรยีนมาความสามารถในการเป่าขลุ่ยไทยมากขึน้หลงัจากไดร้บัการใชแ้ม่แบบคร ูและแม่แบบเพื่อน
นกัเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  และสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ บงกชรตัน์  สุทธบิงกช. (2542: 65)  
ทีศ่กึษาผลการใชเ้ทคนิคแม่แบบทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการรอ้งเพลงของนักเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 3 พบว่า นักเรยีนสามารถร้อง
เพลงไดด้ขีึน้ 
 2.  นกัเรยีนมคีวามคงทนในการปฏิบตัิขลุ่ย หลงัจากได้รบัการใช้เทคนิคแม่แบบผสมผสานโดยดูจากคะแนน
ความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ย หลงัเรยีนจบเน้ือหาไปแลว้ 2 สปัดาห ์ซึง่มคีะแนนไม่แตกต่างกนั แสดงว่า การใช้เทคนิค
แม่แบบผสมผสานท าให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และยงัพบว่าคะแนน
ความสามารถในการปฏบิตัขิลุ่ยหลงัเรยีนจบไปแลว้ 2 สปัดาหม์คีะแนนสงูกว่าคะแนนความสามารถในการปฏบิตัิขลุ่ยหลงั
เรยีนจบเน้ือหา  ทัง้น้ีเพราะวชิาดนตรเีป็นวชิาปฏิบตัิ นักเรยีนได้มกีารทบทวน และฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ 
เรื่องต าแหน่ง ระดบัเสยีงและพืน้ฐานการปฏบิตั ินกัเรยีนไดม้กีารน าไปใชต้ลอดเวลาจนท าให้นักเรยีนจดจ าความรู้ได้มาก
ขึน้ ดงัที ่ ชยัพร  วชิชาวุธ.  (2520: 118) กล่าวว่าการศกึษาทบทวนสิง่ที่จ าได้อยู่แล้วซ ้าอีก  จะช่วยให้ความจ านัน้ถาวร
มากขึน้ ซึง่การเรยีนรูแ้ละการจ ามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ กล่าวคอื การเรยีนรู้อะไรกต็ามที่เราก าหนดนัน้เราย่อม
ประเมนิผลไดโ้ดยพจิารณาจากผลการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม  ถ้าเราประเมนิผลทนัททีี่ผู้เรยีนท าสิง่ที่เราให้ท าแล้ว ผลที่
ไดจ้ะเป็นผลการเรยีนแต่ถ้าหลงัจากการเรยีนแล้วชัว่ระยะเวลาหน่ึงแล้วจงึประเมนิ  การเปลี่ยนแปลงที่ได้จะเป็นผลการ
เรยีนรูแ้ละการจ า ความจ าระยะสัน้จะฝงัตวัเป็นความจ าระยะยาว หรอืความคงทนในการจ า ดงัที่ ประสาท  อิศรปรดีา. 
(2522: 137) กล่าวว่าการท าใหผู้เ้รยีนเกดิความจ าระยะยาวไดด้ ีผูส้อนควรจดับทเรยีนให้มคีวามหมาย จดับทหมู่เรยีนให้
เป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู่ พยายามเชื่อมโยงความสมัพนัธ ์เพื่อใหน้กัเรยีนจ าบทเรยีนไดง้่ายและนานขึ้น จดัสถานการณ์
ให้ผู้เรยีนมีโอกาสลงมอืปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้และคงไว้ซึ่งประสบการณ์ หรอืมี
ความรูใ้นช่วงเวลาหน่ึง ซึง่มคีวามคงทนในการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถน าความรู้ หรอืประสบการณ์ที่จดจ าได้นัน้ไปใช้ใน
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สถานการณ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนระดบัสูงของล าดบัเน้ือหาที่ต่อเน่ืองขึ้นไป        
หรอืสามารถน าความรูท้ีจ่ดจ าไดไ้ปแกป้ญัหาทีพ่บในชวีติประจ าวนัไดอ้ย่างฉบัพลนั 
 จากการสงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนในการทดลองพบว่า  นักเรยีนให้ความสนใจและร่วมมอืในการปฏิบตัิ
กจิกรรมเป็นอย่างด ี โดยเฉพาะการใชค้ าพดูอธบิายลกัษณะการใชน้ิ้วปิดเปิดระดบัเสยีงโดยรอ้งเป็นท านองเพลงใหเ้ขา้กบั
ท านองเพลงทีส่อน นกัเรยีนจะรูส้กึตลกขบขนัและเขา้ใจการใชน้ิ้วซึง่สามารถเลยีนแบบไดอ้ย่างถูกต้องรวดเรว็ นักเรยีนมี
การซกัถามข้องสงสยัต่างๆที่เกดิขึ้นกบัตนเองว่าท าไมจงึเป่าขลุ่ยแล้วเสยีงไม่ออกมาเหมอืนแม่แบบ ครูกจ็ะอธบิายถึง
สาเหตุและแก้ไขเป็นรายบุคคล และเมื่อนักเรยีนเลยีนแบบได้ถูกต้อง แม่แบบจะให้การเสรมิแรงโดยการกล่าวชมทนัท ี     
ท าใหน้กัเรยีนเกดิความไวว้างใจ มคีวามพยายาม และฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอจนท าใหน้กัเรยีนสามารถพฒันาการเป่าขลุ่ย
ไดเ้ป็นอย่างด ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  การจดัการเรยีนการสอนวชิาดนตร ี โดยเฉพาะในการปฏิบตัิเครื่องดนตรคีวรใช้แม่แบบเพราะแม่แบบจะ
ท าพฤตกิรรมไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถเสรมิแรงเมื่อนกัเรยีนแสดงพฤตกิรรมไดถู้กต้อง และใหก้ าลงัใจและขอ้เสนอแนะ
กบันกัเรยีนทีย่งัแสดงพฤตกิรรมไม่ได้ 
 2.  กจิกรรมทีน่กัเรยีนได้ลงมอืปฏิบตัิด้วยตวัเอง ท าให้นักเรยีนเกดิทักษะในการใช้อวยัวะต่างๆของร่างกาย 
ในการท างานคอืกลา้มเน้ือมดัเลก็ กลา้มเน้ือมดัใหญ่ การใชป้ระสาทสมัผสัต่างๆ การฟงัค าสัง่ การคดิและการใช้ปญัญาใน
การแกป้ญัหาต่างๆ ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคญัในการเรยีนรูข้องเดก็ในช่วงต่อไป 
 3.  นกัเรยีนแต่ละคนมศีกัยภาพในการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั โดยเฉพาะเรื่องจงัหวะของการบรรเลง  นักเรยีนจะ
บรรเลงรวมวงไดไ้ม่พรอ้มกนั แต่หากใหบ้รรเลงคนเดยีว นกัเรยีนสามารถบรรเลงไดอ้ย่างถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 

1. ควรท าวิจยัเปรียบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยของนักเรียนโดยใช้แม่แบบครูกบัแม่แบบเพื่อน
นกัเรยีน และความคงทน 
 2.  ควรใช้เทคนิคอื่นๆทางจติวทิยา ในการเปรยีบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติขลุ่ยของนักเรยีน เช่น    
การใชบ้ทบาทสมมตหิรอื สญัลกัษณ์ เป็นต้น 
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การศึกษาประสิทธิภาพของจลิุนทรียท่ี์พฒันาขึน้เพ่ือใช้ในการบ าบดัน ้าเสีย 
A study of efficiency of the developing microorganism to waste wastewater treatment 

ดร.สนอง  ทองปาน1 
 

บทคดัย่อ        
           การวจิยัครัง้น้ี  มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาคุณภาพน ้าทีผ่่านการบ าบดัโดยระบบบ าบดัน ้าเสยีร่วมกบัจุลนิทรยี์ที่
พฒันาขึน้ตามค่าพารามเิตอร ์5 ค่า และเพื่อศกึษาต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิกีารใชจุ้ลนิทรยีท์ีม่จี าหน่ายทัว่ไปกบัการ
บ าบดัน ้าเสยีดว้ยการใชจุ้ลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ในระบบบ าบดัน ้าเสยีของมหาวทิยาลยั ผลวจิยัพบว่า  คุณภาพของน ้าที่ผ่าน
การบ าบดัมค่ีาเฉลี่ยตามค่าพารามเิตอร์ที่ศกึษาคือ ค่าพเีอช ค่าบีโอดี ค่าซโีอด ีปรมิาณสารแขวนลอย และน ้ามนัและ
ไขมนั เท่ากบั 7.40, 15.20 mg/l, 92.63 mg/l, 20.75  mg/l และ 8.28 mg/lตามล าดบั  ค่าดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 2537 ต้นทุนการบ าบัดน ้าเสยีด้วยวิธกีารใช้จุลนิทรยี์ที่มี
จ าหน่ายทัว่ไปกบัการบ าบดัน ้าเสยีด้วยการใช้จุลนิทรยี์ที่พฒันาขึ้นในระบบบ าบดัน ้าเสยีมค่ีา  3.51 บาท และ0.25 บาท/
ลกูบาศกเ์มตรตามล าดบั 
ค าส าคญั: คุณภาพน ้า ; ระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบจานหมุนชวีภาพ; จุลนิทรยีส์ าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสยี 
 
Abstract 
           This research was attempted to study of efficiency of the developing microorganism to Wastewater 
treatment on five parameters, and to study the operating cost of the general microoganism  and  the developing 
microorganism  in wastewater treatment. The wastewater treated by the DMWT was found Acceptable by the 
Ministry of Science Technology and Environment of Thailand 1994. on the five parameters. The figures were 
7.40 , 15.20 mg/l, 92.63 mg/l ,20.75 mg/l and 8.28 mg/l for pH, , BOD, COD,  Suspended Solids and Oil and 
Grease  respectively. The operating cost of the general microorganism and  the developing microorganism       
in wastewater treatment  are 3.51 and 0.25 baht/ m3 
Keyword: Water Quality; Rotating Biological contactor; Microorganism for wastewater treatment        
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
   สถานศกึษาทัว่ไป นบัว่าเป็นแหล่งส าคญัที่ท าให้เกดิความสกปรกในรูปของสารอินทรยี์อย่างมาก โดยเฉพาะ
บรเิวณโรงอาหาร จดัได้ว่าเป็นสถานที่ที่ท ากจิกรรมเกี่ยวกบัการใช้น ้าในการช าระล้างค่อนข้างมาก จากการส ารวจของ
กรมควบคุมมลพษิพบว่า น ้าทิ้งจากโรงอาหารจะมค่ีาบีโอดเีฉลี่ย ประมาณ 358 มลิลกิรมั/ลติร และในน ้าทิ้งดงักล่าวมี
ไขมนัสะสมอยู่โดยเฉลี่ย 42 มลิลกิรมั/ลติร (กรมควบคุมมลพษิ.2549: 23) ซึ่งจดัว่ามค่ีาค่อนข้างสูงและเมื่อปล่อยลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาต ิ แลว้จะส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้ามาก เน่ืองจากคราบไขมนัจะลอยเคลอืบอยู่บรเิวณหน้าผวิน ้า ส่งผลให้
แสงแดดส่องลงไปในน ้าไดใ้นระดบัต ่าท าใหส้ิง่มชีวีติประเภทสาหร่ายเซลลเ์ดยีว ซึง่เป็นผู้ผลติในห่วงโซ่อาหารไม่สามารถ
สงัเคราะห์แสงได้ ท าให้จ านวนสาหร่ายเหล่านัน้มปีรมิาณลดลงและส่งผลให้ระบบนิเวศเสยีสมดุลอีกด้วย นอกจากนัน้
คราบน ้ามนัที่ลอยเคลือบอยู่บรเิวณผิวน ้ายงัส่งผลให้ออกซิเจนในอากาศไม่สามารถละลายลงไปในน ้าได้ ท าให้ค่าดโีอ  
(Dissolved oxygen)  ของน ้ามปีรมิาณลดลง สิง่มชีวีติประเภทสตัว์น ้าจะเกดิสภาวะขาดออกซเิจนและต้องเสยีชวีติลงใน
ทีสุ่ด ส่งผลใหแ้หล่งน ้าเกดิการเน่าเสยีต่อไป 

 
 
 

1 หวัหน้าสาขาวชิาการมธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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จากสภาวการณ์ดงักล่าว ทางมหาวิทยาลยัจึงต้องจดัให้มีกระบวนการบ าบัดน ้าเสียจากอาคารต่างๆ และ         
โรงอาหารให้มคุีณภาพดีตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคาร ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติต่อไป โดย
ปรมิาณน ้าเสยีในแต่ละวนัมจี านวนมาก ทางมหาวทิยาลยั ต้องใชพ้ลงังานไฟฟ้าในการเดนิระบบบ าบดัน ้าเสยีปรมิาณมาก 
นอกจากน้ียงัต้องใช้งบประมาณในการจดัซื้อจุลนิทรยี์ที่จะใช้ในการบ าบดัเสยีอีกปีละไม่น้อยกว่า 150,000 บาท ดงันัน้ 
ทางสถาบนัสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรจงึเหน็ความส าคญัของการวจิยัและพฒันาเพื่อใหไ้ดจุ้ลนิทรยีท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการ
ช่วยบ าบดัน ้าเสยี เพื่อท าใหก้ระบวนการบ าบดัน ้าเสยีมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และช่วยในการประหยดัพลงังานในการบ าบดั
น ้าเสยี และเป็นการสรา้งนวตักรรมทีเ่กีย่วกบัการบ าบดัน ้าเสยีเพื่อเผยแพร่ความรูใ้หก้บัชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
         1. เพื่อศึกษาคุณภาพน ้าที่ผ่านการบ าบดัโดยระบบบ าบดัน ้าเสียร่วมกบัจุลนิทรยี์ที่พฒันาขึ้นของมหาวทิยาลยั     
ศรนีครนิทรวโิรฒ  
 2. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีด้วยวธิกีารใช้จุลนิทรยี์ที่มจี าหน่ายทัว่ไปกบัต้นทุนการบ าบัด   
น ้าเสยีดว้ยการใชจุ้ลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ในระบบบ าบดัน ้าเสยีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประเภทของการวิจยั  การวจิยัในครัง้น้ีเป็นงานวจิยัเชงิทดลอง ( Experimental Research) 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
   1. ตวัแปรต้น คอื การบ าบดัน ้าเสยีโดยใชจุ้ลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ 

               2. ตวัแปรตาม คอื  
                  1. คุณภาพของน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดั โดยระบบบ าบดัแบบระบบจานหมุนชวีภาพ (Rotating Biological 
Contactor: RBC) ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ร่วมกบัการเติมจุลนิทรยี์ที่พฒันาขึ้นในสดัส่วนที่เท่ากบัการเติม
จุลนิทรยีท์ีจ่ าหน่ายในทอ้งตลาด ตามพารามเิตอรต่์อไปน้ี  พเีอช (pH ) , บีโอด ี(Biochemical Oxygen Demand) , ซโีอด ี
(Chemical Oxygen Demand)  ปรมิาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)  น ้ามนัและไขมนั (Oil and Crease) 
                  2. ต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิกีารใช้จุลนิทรยี์ที่มจี าหน่ายทัว่ไปกบัต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีด้วยการใช้
จุลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ในระบบบ าบดัน ้าเสยีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  

การด าเนินการวิจยั 
1. ศกึษาคุณภาพของน ้าทิ้งจากบ่อรวมน ้าเสยีก่อนเข้าสู่ระบบบ าบดัน ้าเสยี ตามพารามเิตอร์ต่อไปน้ี พเีอช   

(pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) ปริมาณสารแขวนลอย 
(Suspended Solids)  น ้ามนัและไขมนั (Oil and Crease) 

2. ศึกษาคุณภาพของน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัด้วยระบบบ าบดัแบบระบบจานหมุนชวีภาพ ร่วมกบัการเติม
จุลนิทรยี์ที่พฒันาขึ้นในสดัส่วน 1 ลติร ต่อน ้าเสยี 30 ลบ.ม ซึ่งมจี านวนเท่ากบัการเติมจุลนิทรยี์ที่จ าหน่ายในท้องตลาด 
แลว้น ามาท าการเลีย้งเชือ้ในระบบบ าบดัจนเชือ้จุลนิทรยีเ์กาะตวักลางบนจานหมุนชวีภาพเตม็พืน้ที ่แลว้จงึด าเนินการเก็บ
ข้อมูลเพื่อหาประสทิธภิาพการบ าบดั ตามพารามเิตอร์ต่อไปน้ี พเีอช , บีโอด,ี ซโีอด ีปรมิาณสารแขวนลอย น ้ามนัและ
ไขมนั (Oil and Crease)  จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหห์าประสทิธภิาพการบ าบดั 

3. การเกบ็ตวัอย่างน ้าเสยีเพื่อน ามาท าการตรวจวเิคราะห์คุณภาพได้กระท า 2 จุด คอื จุดน ้าก่อนเข้าระบบ
บ าบดัน ้าเสยี (Influent) และจุดน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสยี (Effluent) การเกบ็ตวัอย่างทัง้หมดเกบ็ด้วยวธิกีารเกบ็แบบ
จว้ง (grab sampling) 

4.  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการทดลองตัง้แต่ เดอืนตุลาคม 2554 – ธนัวาคม 2555 ระยะเวลาในการเกบ็ตวัอย่างจะ
กระท าสปัดาห์ละ 3 ครัง้ คือในวนัจนัทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ เริ่มตัง้แต่เวลา 14.00 น - 15.00 น เป็นเวลาทัง้หมด            
6 สปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 18 ตวัอย่างแต่ละตวัอย่างไดท้ าการศกึษาทัง้หมด 3 ซ ้า 
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5. การวเิคราะห์ตวัอย่างน ้า วเิคราะห์โดยวธิวีเิคราะห์น ้าแบบสากล ( Standard Method) โดยพารามเิตอร์ที่
ท าการตรวจวดัทนัททีีเ่กบ็คอื ค่าพเีอช ส่วนพารามเิตอรต์วัอื่น จะน ามาท าการตรวจวเิคราะหท์ีห่อ้งปฏบิตักิารวเิคราะห์น ้า
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒรายละเอยีดดงั ตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงรายละเอยีดวธิวีเิคราะหคุ์ณภาพน ้า 

พารามเิตอร ์ วธิวีเิคราะห ์
1. ค่าพเีอช  (pH) 
2. ค่าบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 
 
 
3. ค่าซโีอด ี(Chemical Oxygen Demand) 
4. ค่าน ้ามนัและไขมนั (Oil and Grease) 
 
5. ค่าของแขง็แขวนลอย (Suspened Solids) 

1. พเีอชมเิตอร ์(pH meter)  
2. เอไซดโ์มดฟิิเคชนั ทีอุ่ณหภูม ิ20 องศา 
    เซลเซยีส เป็นเวลา 5 วนั (Azide  
    Modification: 20 C: 5 days) 
3. รฟีลกัซแ์บบปิด (Close Reflux Method) 
4. วธิสีกดัดว้ยซอกฮเ์ลต (Soxhlet Extraction  
     Method) 
5. กรองผ่านกระดาษกรองใยแกว้มาตรฐาน   
    (Glass Fiber Filter Dise) 

  
             6.  น าข้อมูลผลการทดลองตามข้อที่ 1 และ 2  มาค านวณหาประสทิธภิาพการบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดั   
น ้าเสยีทีใ่ชจุ้ลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้  และค านวณหาต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีในหน่วยราคาการบ าบดั/น ้าเสยีปรมิาตร 1 ลบ.ม. 

7.  วเิคราะหข์อ้มลูจากการวจิยั สรุปผลการวจิยั  เขยีนรายงานการวจิยัและเผยแพร่ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ขัน้ตอนการพฒันาเชือ้จุลนิทรยีท์ีใ่ชใ้นระบบบ าบดัน ้าเสยีมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1.  เกบ็ตะกอนสดจากระบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนที่มปีระสทิธภิาพการบ าบดัผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมควบคุม

มลพษิก าหนดมาประมาณ 500 กรมั  
2.  น ามาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งประกอบด้วย กากน ้าตาลจ านวน 1 ลติร แป้งข้าวโพด จ านวน 100 กรมั    

ร าละเอยีดจ านวน 500 กรมันมสดจ านวน 100 ml และน ้าสะอาดปราศจากคลอรนี 10 ลติรผสมใหเ้ข้ากนัท าการเพาะเลี้ยง
ในถงัพลาสติกที่ท าความสะอาดแล้วเป่าลมเติมอากาศตลอดเวลาจ านวน 5 ลติร/นาทจีนถึงวนัที่ 3 วนั เติมสารละลาย
คลอรนีความเขม้ขน้ 0.01 % ลงไปวนัละ 30 ml จนถงึวนัที ่7 

3.  เตมิอาหารเลีย้งเชื้อสูตรเดมิได้แก่กากน ้าตาลจ านวน 100 ml แป้งข้าวโพด จ านวน 10 กรมั ร าละเอียด จ านวน  
50 กรมั นมสดจ านวน 10 ml ยกเว้นน ้าสะอาดให้ใช้น ้าเสยีจากระบบบ าบดัของมหาวทิยาลยัที่จะใช้ท าการทดลอง      
เตมิแทน 1000 ml เตมิอากาศจ านวนเท่าเดมิทิง้ไว ้3 วนั   

4. จากนัน้น าเชื้อจุลนิทรีย์ที่ได้จากข้อ 3 มาเพาะเพื่อขยายให้ได้จ านวนมากขึ้นโดยใช้กากน ้าตาลจ านวน 10 ลติร 
แป้งข้าวโพด จ านวน 2 กโิลกรมัร าละเอียดจ านวน 5 กโิลกรมันมสดจ านวน 1000 ml และน ้าสะอาดปราศจากคลอรนี     
50 ลติร เตมิอากาศจ านวน 10 ลติร/นาท ีเป็นเวลา 5 วนั 

5. จากนัน้น าเชื้อจุลินทรยี์ที่ได้จากข้อ 4 มาใส่ในระบบบ าบัดน ้าเสยีโดยใช้อัตราส่วน 1 ลิตร/น ้าเสยี 30 ลบ.ม          
ใส่ติดต่อกนั 7 วนั เดินระบบตลอดเวลา จุลินทรีย์จะเคลือบแผ่นจานหมุนในระบบบ าบัดน ้าเสียจนเต็ม จากนัน้จึง
ท าการศกึษาประสทิธภิาพการบ าบดัน ้าเสยีของระบบบ าบดัน ้าเสยีได้ 

6. จากการน าเชือ้จุลนิทรยีจ์ากขอ้ 5 มาท าการเจอืจางโดยใชน้ ้ากลัน่ 9 มลิลมิติร ต่อ เชื้อจุลนิทรยี์ 1 มลิลลิติรโดยท า
ที ่10-1 – 10-5แลว้เชือ้จุลนิทรยีท์ีท่ าการเจอืจาง มาเกลีย่ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ NA โดยดูดมาปรมิาณ 0.1 มลิลิติร จากนัน้
น าไปบ่มทีอุ่ณหภูม ิ37 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 2 วนัปรากฏว่า เชื้อจุลนิทรยี์ที่ท าการเจอืจาง ที่ 10-1 – 10-5 เมื่อน ามา
นบัจ านวนเซลลป์รากฏว่า มจี านวนโคโลนีปรากฏมากกว่า 300CFU/ml 
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ภาพประกอบ 1 แสดงภาพถ่ายเชือ้จุลนิทรยีจ์ากการยอ้มสแีกรมผลปรากฏว่า 

ตดิสแีกรมบวกมลีกัษณะเป็นท่อนยาว มเีอนโดสปอร ์

ตาราง 2  แสดงคุณภาพของน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัด โดยระบบบ าบัดแบบระบบจานหมุนชีวภาพ  ของมหาวิทยาลยั        
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ร่วมกบัการเตมิจุลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ในสดัส่วน1 ลติร/น ้าเสยี 30 ลบ.ม 

พารามเิตอร ์ น ้าก่อนการบ าบดั น ้าหลงัการ
บ าบดั 

*ค่ามาตรฐาน ประสทิธภิาพการบ าบดั
(%) 

pH 6.9 7.4 5-9 - 
BOD (mg/l) 257.40 15.20 ไม่เกนิ  20 94.09 
COD (mg/l) 488.35 92.63 ไม่เกนิ 120 81.03 
สารแขวนลอย

(mg/l) 
64.35 20.75 ไม่เกนิ 40 67.75 

น ้ามนัและไขมนั 
(mg/l) 

44.50 8.25 ไม่เกนิ 20 81.46 

*ค่ามาตรฐานน ้าทิง้จากอาคารบ้านเรอืนประเภท ก. กระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)                  (2) 
ภาพประกอบ 2  แสดงลกัษณะน ้าก่อนการบ าบดั(1) และหลงัการบ าบดั(2) 

          
 จากตาราง 2 พบว่าน ้าทีผ่่านการบ าบดัดว้ยระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบระบบจานหมุนชวีภาพ ของมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ ร่วมกบัการเตมิจุลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ในสดัส่วน 1 ลติร/น ้าเสยี 30 ลบ.ม มคุีณภาพตามพารามเิตอร์ pH,BOD,  
COD, สารแขวนลอย, น ้ามนัและไขมนั มค่ีา  7.4,15.20 ml, 92.63 ml,20.75ml  และ8.25 ml  ตามล าดบั 
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ตาราง3  แสดงต้นทุนการผลติจุลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้จ านวน 55 ลติร 
วตัถุดบิและพลงังาน ปรมิาณ ราคาต่อหน่วย(บาท) รวมเงนิ (บาท) 

กากน ้าตาล 11.10 ลติร 15 166.5 
แป้งขา้วโพด 2.11 กโิลกรมั 42 88.62 
ร าละเอยีด 5.55 กโิลกรมั 15 83.25 
นมสด 1.11 ลติร 40 44.4 

พลงังานไฟฟ้าทีใ่ชก้บัป ัม้
ลมเตมิอากาศ 

18  2.80 50.40 

                             รวมเงนิทัง้หมด         433.17   บาท/55 ลติร  ถ้าราคาต่อลติร = 7.87  บาท 
             จุลนิทรยี์ที่ซื้อมาใช้ในระบบบ าบดัน ้าเสยีใช้30 ลติร/สปัดาห์ ราคาลติรละ 107 บาท ในปี2554 ใช้จุลนิทรีย์
จ านวน  1,440 ลติร เป็นเงนิทัง้หมด 154,080 บาท ที่มหาวทิยาลยัต้องบ าบดัน ้าเสยีโดยเฉลี่ยวนัละ120 ลบ.ม.ถ้า 365  
วนั จะต้องบ าบดัน ้าทัง้หมด 43,800 ลบ.ม. ดงันัน้ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเป็นเงนิ 3.51 บาท/น ้าเสยี 1 ลบ.ม. 

ถ้าใช้จุลินทรยี์ที่พฒันาขึ้นใช้ในระบบบ าบัดน ้าเสยีใช้ 30 ลิตร/สปัดาห์ ราคาลติรละ 7.87 บาท ในปี 2554         
ใชจุ้ลนิทรยีจ์ านวน 1,440 ลติร เป็นเงนิทัง้หมด 1,132.80  บาท ทีม่หาวทิยาลยัต้องบ าบดัน ้าเสยีโดยเฉลี่ยวนัละ120 ลบ.
ม.ถ้า 365  วนั จะต้องบ าบดัน ้าทัง้หมด 43,800 ลบ.ม. ดงันัน้ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเป็น เงนิ  0.25 บาท/น ้าเสยี 1 ลบ.ม. 

จากตาราง 3  พบว่าต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีด้วยวิธกีารที่ใช้จุลนิทรยี์ที่มีจ าหน่ายในท้องตลาดกบัต้นทุนการ
บ าบดัน ้าเสยีด้วยการใช้จุลนิทรยี์ที่พฒันาขึ้นในระบบบ าบดัน ้าเสยีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มค่ีา 3.51 บาท/    
น ้าเสยี 1 ลบ.ม.และ0.25 บาท/น ้าเสยี 1 ลบ.ม. ตามล าดบั 
 
สรปุผลการวิจยั 

1. คุณภาพของน ้าทีผ่่านการบ าบดัมค่ีาเฉลีย่ตามค่าพารามเิตอรท์ีศ่กึษาคอื ค่าพเีอช ค่าบีโอด ีค่าซโีอด ีปรมิาณ
สารแขวนลอย และน ้ามนัและไขมนั เท่ากบั 7.40, 15.20 mg/l, 92.63 mg/l, 20.75  mg/l และ 8.28 mg/l ตามล าดบั      
ค่าดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดโดยกระทรวงวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 2537 

 2. ต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีดว้ยวธิกีารใชจุ้ลนิทรยีท์ีม่จี าหน่ายในทอ้งตลาดกบัต้นทุนการบ าบดัน ้าเสยีด้วยการใช้
จุลนิทรยีท์ีพ่ฒันาขึน้ เมื่อน ามาใชใ้นระบบบ าบดัน ้าเสยีของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มค่ีา 3.51 บาท/น ้าเสยี1 ลบ.ม.
และ 0.25 บาท/น ้าเสยี 1 ลบ.ม. ตามล าดบั 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
       1.  ควรท าการศกึษาเพื่อพฒันาเชื้อจุลนิทรยี์ที่มปีระสทิธภิาพในการบ าบัดให้มากกว่าน้ีเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพ      
การบ าบดัและลดระยะเวลาการบ าบดั 
       2.  ควรท าการศึกษาเพื่อพฒันาเชื้อจุลนิทรยี์ที่ใช้ออกซเิจนและไม่ใช้ออกซิเจน ที่มีประสทิธิภาพในการบ าบัด          
ที่เหมาะสมกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบอื่น ๆ เช่น ระบบกรองไร้อากาศ บ่อหมกัไร้อากาศแบบต่าง ๆ ระบบเร่งตะกอน  
ระบบบ่อเตมิอากาศแบบต่าง ๆ  เป็นต้น 
       3. ควรศกึษาพฒันาเชือ้จุลนิทรยี์ที่สามารถด ารงชวีติในระบบบ าบดัน ้าเสยีได้อย่างคงทนและมอีายุยนืยาว ไม่ต้อง    
ใส่เชือ้จุลนิทรยีบ่์อย ๆ 
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การศึกษาและพฒันาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
ของนิสิตปริญญาตรีหลกัสตูรคร ูกศ.บ. 5 ปี  คณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

A Study and Development of Adversity Quotient of  Undergraduate Studentsin 5 Years 
Teacher Program from Faculty of Education at Srinakharinwirot University 

ดร.ครรชติ  แสนอุบล1 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาและพฒันาความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคของนิสติปรญิญาตรหีลกัสตูร
ครู 5 ปี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒด้วยโปรแกรมกลุ่มพฒันาตน กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติที่ก าลงั
ศกึษาระดบัปรญิญาตรหีลกัสูตรครู 5 ปี ชัน้ปีที่ 1 – 5 คณะศึกษาศาสตร์มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ าปี
การศกึษา 2554 จ านวน 300 คนที่ได้มาด้วยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ โดยใช้ระดบัชัน้ปีและสาขาวชิาเอกที่เรยีนเป็นหน่วย  
แบ่งชัน้  และเป็นนิสติทีก่ าลงัเรยีนระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรครู 5 ปี ชัน้ปีที ่1 – 5  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ ประจ าปีการศกึษา 2554 ทีม่ค่ีาคะแนนความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคตัง้แต่ระดบัปานกลางลงมาจ านวน 
24 คน ทีไ่ดม้าด้วยการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เครื่องมอืที่ใช้ได้แก่แบบสอบถามความสามารถในการ
ฟนัฝา่อุปสรรค และโปรแกรมกลุ่มพฒันาตนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  สถติทิีใ่ชค้อืค่าเฉลีย่  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบ
ค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่างที่อิสระต่อกนั(t-test for independent samples) และแบบกลุ่มตวัอย่างที่ไม่อิสระต่อกนั (t-test for 
dependent samples) 

ผลการวจิยัพบว่า  
1. นิสติปรญิญาตรหีลกัสตูรคร ูกศ.บ. 5  ปีเพศชายและเพศหญงิสาขาวชิาจติวทิยาการแนะแนวและสาขาวชิา

เทคโนโลยทีางการศกึษาชัน้ปีที่ 2 3 4 และ 5  มฐีานะทางเศรษฐกจิแบบพอใช้จ่าย และแบบใช้จ่ายอย่างเหลอืเฟือมี     
การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลยมภีูมลิ าเนาในเขตเมอืงและมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ระดบัดเีลศิ  ระดบัด ีระดบั
ปานกลาง และระดบัต ่า มีความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง  ส่วนนิสติสาขาวชิาประถมศกึษา      
มีฐานะทางเศรษฐกิจแบบไม่พอใช้จ่าย  มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย และมีภูมิล าเนานอกเขตเมือง                  
มคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัสูง ตรงกนัข้าม นิสิตชัน้ปีที่ 1 และที่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบเผดจ็การ     
มคีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคอยู่ในระดบัต ่า   

2. นิสติทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตนมคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคเพิม่ขึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วง
ก่อนการทดลอง และเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั: ความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค, กลุ่มพฒันาตน 
 
Abstract 
 The purpose of this study was to study and develop Adversity Quotient (A.Q.) of undergraduate 
studentsin 5 years teacher program from faculty of education at Srinakharinwirot University. The subjects of this 
study were 300 undergraduate students that consisted 1st through 5th year educational level from faculty of 
education at Srinakharinwirot University. Their majors were guidance psychology, elementary education, and 
educational technology, in the academic year 2011. The subjects of the adversity quotient development through 
growth group of adversity quotient development consisted of 24 volunteered undergraduate studentsin 5 years 
teacher program who had average level adversity quotient scores.  The research instruments used for the study 
were an Adversity Quotient Questionnairand the growth group of adversity quotient development. The statistical 
analyzed employed were mean, standard deviation,  dependent t-test  and independent t-test.  

 
1 อาจารยป์ระจ าภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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The results of the study were as follows :  
1. The most students, male and female, guidance psychology and technology education major, 

consisted of 2nd through 5th educational levels, had enough and rich economic status,  neglective rearing style, 
rural locality and had excellenge good average and poor academic achievement, scored average on adversity 
quotient. But The students, elementaly education major, poor economic status,  democratic rearing style,and 
urban locality, had scored high on adversity quotient. On the contrary, The students, studied 1st educational 
level and had authoritative rearing style, had scored low on adversity quotient.  

2. The adversity quotient of the students who participated in the growth group of adversity quotient 
development significantly in creased than before the experiment the at .01 level. 
Keywords: Adversity Quotient (A.Q.), the growth group 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

ความส าคัญอย่างหน่ึงของการศึกษาคือความงอกงามด้านจิตใจที่ต้องพัฒนาควบคู่ไ ปกับความงอกงาม         
ด้านความรู้ในเชิงวิชาการ ความงอกงามด้านจิตใจเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษา               
ในระดบัอุดมศกึษา เพื่อเป็นฐานส าหรบัการกา้วต่อไปในโลกของการท างานและโลกแห่งชวีติ  ความสามารถในการฟนัฝ่า
อุปสรรคเป็นตัวแปรทางจิตวิทยาอีกมติิหน่ึงที่เป็นคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ ที่แสดงถึงความงอกงามในมติิด้านจติใจที่
เพยีรพยายาม ต่อสู้  ฟนัฝ่าอุปสรรคที่จะเกดิขึ้นในชวีิตให้ผ่านพ้นไปให้ได้  ประสทิธิภาพของจิตใจที่เข้มแข็ง  อดทน  
เพยีรพยายาม ฟนัฝา่อุปสรรคเท่านัน้ทีจ่ะเป็นเครื่องการนัตคีวามส าเรจ็แห่งชวีติของบุคคลได ้

ความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคหรอื Adversity เป็นความสามารถของบุคคลในการตอบสนองต่อเหตุการณ์
ในยามที่ต้องเผชญิกบัความทุกข์ยากหรอืความล าบาก ผู้ที่มคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคสูงจะมจีิตใจเข้มแข็ง      
ไม่ย่อทอ้อุปสรรคใด ๆ แมจ้ะพ่ายแพ้หรอืล้มเหลวไปกส็ามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้ (Stoltz, 1997) มคีวามอดทนและสามารถ   
ฟนัฝ่าอุปสรรคไปได้อย่างคนมกี าลงัใจและมีความหวงัอยู่เสมอ (วทิยา นาควชัระ, 2544) มคีวามอดทนต่อการรอคอย        
(ศริริตัน์ แอดสกุล, 2545) มคีวามมุมานะอดทนต่อสภาพบีบคัน้ทางจติใจ อดทนต่อแรงเสยีดทาน แรงกดดนัทางอารมณ์ 
ใชส้ตปิญัญาเอาชนะอุปสรรคได ้(ภเิษก จนัทรเ์อี่ยม, 2546)  ส่วนบุคคลทีม่คีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคต ่า เมื่อพบ
กับอุปสรรคหรือความทุกข์ยากก็จะพ่ายแพ้ ละทิ้งความรับผิดชอบของตนไปกลางคัน ร ับรู้ปญัหาอุปสรรค               
ความยากล าบากแม้เพยีงเลก็น้อยกส็ามารถท าลายความรู้สกึฮกึเหมิให้หมดไป หมดพลงัที่จะต่อสู้ เพกิเฉย เยน็ชาต่อ
ปญัหาและอาจเชื่อถือโชคลางหรือเคราะห์กรรม มกัไม่ดิ้นรน ไม่กระตือรือร้น อิดโรยและเป็นผู้ที่อ่อนแอกับความ
ยากล าบาก มชีวีติไปวนั ๆ อาจลม้เลกิความตัง้ใจทีจ่ะแกไ้ขปญัหาไปในทีสุ่ด มกัต าหนิหรอืโทษตนเองเกนิควร รู้สกึผดิกบั
ตนเองและท าลายก าลงัใจในตนเอง คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของปญัหาแต่เพียงผู้เดียว คิดว่าทุกอย่างเลวร้ายและเป็น
ความผดิของตนเองเสยีส่วนใหญ่ เมื่อสะสมนานวนัเขา้จะเป็นสนิมทีเ่กาะกนิใจ รูส้กึทอ้แท ้ทอ้ถอย น ามาซึ่งอาการถอดใจ
ในทีสุ่ด(Stoltz,1997)  มกัมองว่าปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นตวัท าลายชวีติ เป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิวกิฤตต่อวชิาชพีของตนเอง ท าลาย
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบใหล้ม้เหลวเชื่อมโยงความล าบากทีเ่กดิขึน้กบัทุกสิง่ในชวีติ (Stoltz, 1997) 
 นิสติปรญิญาตรหีลกัสูตรครู 5 ปี ของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นนิสติที่มุ่งเรยีน
ศาสตรแ์ห่งความเป็นครตูามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารทีม่เีป้าหมายให้นิสติเหล่าน้ีเป็น “ครูพนัธุ์ใหม่” นิสติเหล่าน้ี
จะไดร้บัการปลกูฝงัใหเ้ป็นทัง้นกัสอน นกัคดิ และนกัจติวทิยา ฉะนัน้สิง่ทีม่าพรอ้มกบัเป้าหมายของกระทรวงศกึษาธกิารก็
คอื การเรยีนทีห่นกัหน่วงมากขึน้ มวีชิาเรยีนมากขึน้ กจิกรรมมากขึน้  และความคาดหวงัของสงัคมที่มากขึ้นเช่นเดยีวกนั
ซึ่งอาจส่งผลต่อความเครยีด ความวติกกงัวล  ความท้อแท้ ของนิสติกลุ่มเหล่าน้ีได้ จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นโดย      
การสมัภาษณ์นิสติปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อายุระหว่าง 19 - 23 ปี จ านวน 20 คน เกี่ยวกบัความ
คดิเหน็ต่อการเผชญิอุปสรรค พบว่า นิสติเรยีนหนกัขึน้ ไม่เขา้ใจเน้ือหาในบางวชิา พกัการเรยีนในบางวชิาที่เรยีนไม่ไหว 
หาทีป่รกึษาดา้นการเรยีนไม่ได้ ประสบปญัหาทัง้ด้านการเรยีน ชวีติส่วนตวั และครอบครวัเป็นต้น สภาพปญัหาเหล่าน้ี
ลว้นส่งผลต่อจติใจของนิสตินกัศกึษาทีจ่ะท าใหเ้กดิความทอ้แท ้ทอ้ถอยต่อการเรยีน จนกระทัง่ถงึการลาออกในทีสุ่ด 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

117 

 กลุ่มพฒันาตนมฐีานแนวคดิมนุษยนิยมเป็นเครื่องมอืในการพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค เพื่อให้
นิสิตที่เข้ามาศึกษาในวิชาชีพครูสามารถประสบความส าเรจ็ด้านการเรยีน และก้าวออกไปเป็น ครูมืออาชีพ ที่พร้อม        
จะเผชญิกบัปญัหาและอุปสรรคจนสามารถน าพาการศกึษาของชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้าต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎี/กรอบความคิดในการวิจยั 

ระยะท่ี 1 ศึกษาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัพบว่าตัวแปรระดบัชัน้ปีที่ศึกษา สาขาวิชา ฐานะทางเศรษฐกิจ       

การอบรมเลีย้งด ูภูมลิ าเนาเดมิ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีน มคีวามสมัพนัธก์บัความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค ดงันัน้
ในการวจิยัระยะที ่1 ผูว้จิยัจงึน าตวัแปรดงักล่าวมาศกึษา 

ระยะท่ี 2 พฒันาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีลว้พบว่า กลุ่มพฒันาตนเป็นเครื่องมอือกีชนิดหน่ึงที่สามารถพฒันาความสามารถ

ในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสติได้ ดงันัน้ในการวจิยัในขัน้ตอนที่ 2 ผู้วจิยัจงึได้น ากลุ่มพฒันาตนมาเป็นเครื่องมอืพฒันา
ความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคเพื่อศกึษาผลของการเขา้กลุ่มพฒันาตนเพื่อพฒันาความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค
ของนิสติว่าได้ผลอย่างไรหรอืไม่ โดยได้ก าหนดกรอบแนวคดิให้กลุ่มทดลองได้เข้าร่วมกลุ่มพฒันาตน ส่วนกลุ่มควบคุม
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มพฒันาตน (จะใหเ้ขา้ร่วมหลงัการทดลองเสรจ็ภายหลงั)  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสิตปริญญาตรีหลกัสูตรครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. เพื่อศึกษาผลของกลุ่มพฒันาตนที่มต่ีอความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสิตปริญญาตรีหลกัสูตร      
คร ู5 ปี คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
สมมติฐานการวิจยั 

หลงัการทดลอง นิสติกลุ่มทดลองทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตนมคีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคเพิม่ขึน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประเภทของงานวิจยั การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัแบบกึ่งทดลอง (quasi experimental research) โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบสุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและมกีารทดสอบครัง้แรกกบัทดสอบครัง้หลงั (randomized control 
group pretest posttest design) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ระยะท่ี 1  ศึกษาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็น นิสติที่ก าลงัเรียนระดบัปริญญาตรีหลกัสูตรครู 5 ปี ชัน้ปีที่ 1 – 5        

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ าปีการศกึษา 2554 จ านวน 600 คน  จากนัน้สุ่มแบบแบ่งชัน้ โดย
ใชร้ะดบัชัน้ปีและสาขาวชิาเอกทีเ่รยีนเป็นหน่วยแบ่งชัน้ โดยใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ที ่.05  ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 300 คน 

ระยะท่ี 2  พฒันาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
 ประชากรที่ใช้ในขัน้ตอนวิจยัน้ี คือ นิสิตที่ก าลังเรียนระดับปริญญาตรีหลกัสูตรครู  5 ปี ชัน้ปีที่ 1 – 5           
คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประจ าปีการศกึษา 2554 ที่มค่ีาคะแนนความสามารถในการฟนัฝ่า
อุปสรรคตัง้แต่ระดบัปานกลางลงมาจ านวน 60 คน จากนัน้สุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) เขา้เป็นกลุ่มตวัอย่าง
ที่ใช้ในการทดลองจ านวน 24 คน ซึ่งสมคัรใจเข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตน จากนัน้ผู้วจิยัสุ่มอย่างง่ายเข้าเป็นกลุ่ม
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ทดลองจ านวน 12 คน (เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตน) และกลุ่มควบคุมจ านวน 12 คน (ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมกลุ่ม
พฒันาตน)   

ตวัแปรท่ีศึกษา 
ระยะท่ี 1  ศึกษาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 

1. ตวัแปรต้น ได้แก่ 1) ระดบัชัน้ปีที่ศกึษา แบ่งเป็นระดบัชัน้ปีที่ 1 - 5  2)สาขาวชิาเอกที่ศกึษาแบ่งเป็น      
การแนะแนว การประถมศกึษา และเทคโนโลยทีางการศกึษา 3) ฐานะทางเศรษฐกจิ แบ่งเป็น 3 แบบคอื ไม่พอใช้จ่าย  
พอใชจ้่าย และใชจ้่ายอย่างเหลอืเฟือ 4) การอบรมเลี้ยงดูแบ่งเป็น 3 แบบ คอื การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย การ
อบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวด และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย 5) ภูมิล าเนาเดมิแบ่งเป็น 2 แบบคอื นิสติที่มี
ภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเมอืงและนอกเมอืง และ6) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน หมายถึง ผลการเรยีนสะสมของนิสตินักศกึษา
ตัง้แต่เข้าเรียนจนจบภาคต้นของปีการศกึษา 2554 แบ่งออกเป็น 4 ระดบัคอื ระดบัดีเลศิ ระดบัดี ระดบัปานกลาง        
และระดบัต ่า 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสิตปริญญาตรีหลักสูตรครู 5 ปี                 
คณะศกึษาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ระยะท่ี 2  พฒันาความสามารถในการฟันฝ่าอปุสรรค 
1.  ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมกลุ่มพฒันาตนเพื่อพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสิต

ปรญิญาตรหีลกัสตูรคร ู5 ปี 
2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคของนิสติปรญิญาตรหีลกัสตูรคร ู5 ปี  

 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1.  แบบสอบถามความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ เป็นแบบประมาณค่า 5 ระดบั (Likert’s 
Scales) จ านวน  40  ขอ้ มค่ีาสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของครอนบคัเท่ากบั .87 

2.  กลุ่มพฒันาตน (growth group) เพื่อพฒันาความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคของนิสติปรญิญาตรี
หลกัสตูรคร ู5 ปีทีร่ะยะเวลาเขา้กลุ่ม 10 ครัง้ ๆ ละ 3 ชัว่โมง 

การด าเนินการวิจยั 
1.  การวจิยัในขัน้ที ่1 ผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรค จากนัน้

สรา้งแบบสอบถามแลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 คนพจิารณาความเทีย่งตรงเชงิโครงสร้างและเชงิเน้ือหา จากนัน้น า
แบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่องมอื ได้ค่าสมัประสิทธิอ์ ัลฟ่าของครอนบัคเท่ากบั.87 แล้วน าไปให้นิสิตที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 300 คน ตอบแบบสอบถามโดยผู้วจิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนัน้น ามาวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยโปรแกรม SPSS  

2.  การวจิยัในขัน้ที่ 2 ผู้วจิยัศกึษาเอกสารและแนวคดิที่เกี่ยวกบักลุ่มพฒันาตน จากนัน้จัดท ารูปแบบกลุ่ม
พฒันาตนเพื่อพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคซึ่งมีระยะเวลาเข้ากลุ่มพฒันาตน 10 ครัง้ ๆ ละ 3 ชัว่โมง       
แลว้น าไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทีช่ านาญดา้นการท ากลุ่มพฒันาตนและมคีวามรูด้า้นความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคพจิารณา
ความตรงเชงิโครงสรา้ง จากนัน้น าไปทดลองใชใ้นกลุ่มที่ใกล้เคยีงกลุ่มตวัอย่าง (try out) แล้วน าปรบัแก้เพิม่เติม จากนัน้
ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างในการทดลองจรงิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ศกึษาความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคของนิสติปรญิญาตรหีลกัสูตรครู 5 ปี โดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรยีบเทยีบคะแนนความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคของนิสติโดยใชก้ารทดสอบค่าทแีบบกลุ่มตวัอย่าง

ที่ไม่อิสระต่อกนั(t-test for independent group) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่อิสระต่อกนั (t-test for 
dependent group) 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง1  แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสติปรญิญาตรี

หลกัสตูรคร ูกศ.บ. 5 ปี  คณะศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 
ตวัแปร 

  

จ านวน 
(n) 

 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

 
ระดบั A.Q. 

เพศ ชาย 150 2.33 3.340 ปานกลาง 
หญงิ 150 2.45 2.893 ปานกลาง 

สาขาวชิาเอก แนะแนว 100 2.23 2.542 ปานกลาง 
ประถมศกึษา 100 3.02 3.655 สงู 
เทคโนโลยทีางการ
ศกึษา 

100 
2.21 3.152 ปานกลาง 

ระดบัชัน้ปี ชัน้ปีที ่1 60 1.74 2.342 ต ่า 
ชัน้ปีที ่2 60 1.96 2.672 ปานกลาง 
ชัน้ปีที ่3 60 2.08 3.231 ปานกลาง 
ชัน้ปีที ่4 60 2.13 3.231 ปานกลาง 
ชัน้ปีที ่5 60 2.24 2.760 ปานกลาง 

ฐานะทางเศรษฐกจิ ไม่พอใชจ้่าย 169 3.12 2.560 สงู 
 พอใชจ้่าย 124 2.11 2.311 ปานกลาง 

ใชจ้่ายอย่างเหลอืเฟือ 7 1.98 3.270 ปานกลาง 
การอบรมเลีย้งด ู แบบประชาธปิไตย 156 3.21 3.290 สงู 

แบบเผดจ็การ 65 1.73 2.462 ต ่า 
แบบปล่อยปละละเลย 79 2.19 2.133 ปานกลาง 

ภูมลิ าเนา ในเขตเมอืง 118 2.45 1.980 ปานกลาง 
นอกเขตเมอืง 182 3.34 2.034 สงู 

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ระดบัดเีลศิ 12 2.78 2.641 ปานกลาง 
ระดบัด ี 97 2.64 2.540 ปานกลาง 
ระดบัปานกลาง 139 2.56 2.631 ปานกลาง 
ระดบัต ่า 52 1.99 3.445 ปานกลาง 

 
ตาราง2 แสดงผลการเปรียบเทียบความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสิตปริญญาตรีหลกัสูตรครู กศ.บ. 5 ปี  

ระหว่างก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลอง และระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุม 
 

ตวัแปร 
  

N 
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 

t 

A.Q. ก่อนการทดลอง 12 2.02 1.03 
10.68** 

 หลงัการทดลอง 12 3.85 0.76 
A.Q. กลุ่มทดลอง 12 3.85 0.76 

11.03** 
 กลุ่มควบคุม 12 2.11 1.12 
 **  ระดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่.01 
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สรปุผลการวิจยั  
 1. นิสติปรญิญาตรหีลกัสูตรครู กศ.บ. 5 ปีเพศชายและเพศหญงิสาขาวิชาจติวทิยาการแนะแนวและสาขาวชิา
เทคโนโลยทีางการศกึษาชัน้ปีที่ 2 3 4 และ 5 มฐีานะทางเศรษฐกจิแบบพอใช้จ่าย และแบบใช้จ่ายอย่างเหลอืเฟือมกีาร
อบรมเลีย้งดแูบบปล่อยปละละเลยมภีูมลิ าเนาในเขตเมอืงและมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ระดบัดเีลศิ ระดบัด ีระดบัปาน
กลาง และระดบัต ่า มคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนนิสติสาขาวชิาประถมศกึษา มฐีานะ
ทางเศรษฐกจิแบบไม่พอใชจ้่าย  มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตย และมภีูมลิ าเนานอกเขตเมอืง มคีวามสามารถใน
การฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัสูง ตรงกนัข้าม นิสติชัน้ปีที่ 1 และมกีารอบรมเลี้ยงดูแบบเผดจ็การมคีวามสามารถใน    
การฟนัฝา่อุปสรรคอยู่ในระดบัต ่า   
 2. นิสติทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตนมคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคเพิม่ขึ้นเมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วง
ก่อนการทดลอง และเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1.  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า นิสติปรญิญาตรหีลกัสตูรคร ูกศ.บ. 5 ปีสาขาวชิาจติวทิยาการแนะแนวและสาขาวชิา
เทคโนโลยทีางการศกึษามคีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง แต่นิสติสาขาวชิาประถมศกึษาอยู่ใน
ระดบัสงู นัน้อาจเป็นเพราะนิสติสาขาวชิาประถมศกึษามาจากหลากหลายแหล่งภูมลิ าเนาเดมิซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนนอกเขต
เมอืง ท าใหว้ถิกีารด ารงชวีติเป็นไปดว้ยความดิน้รนท ามาหากนิ ซึง่ส่งผลใหม้คีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคในระดบั
ทีส่งู  ส่วนนิสติชัน้ปีที ่2 3 4 และ 5 มคีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง นิสติชัน้ปีที่ 1 อยู่ในระดบั
ต ่านัน้อาจเป็นเพราะวุฒภิาวะ ของนิสติชัน้ปีที่ 1 ยงัอยู่ในระดบัต ่าที่ยงัไม่สามารถพึ่งพงิตนเองได้เต็มที่ ท าให้เมื่อเจอ
อุปสรรคสภาพจติใจกม็คีวามพรอ้มน้อยทีจ่ะต่อสูฟ้นัฝา่อุปสรรคนัน้ไปได ้ขณะเดยีวกนันิสติทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิแบบไม่
พอใชจ่้าย มคีวามสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคอยู่ในระดบัสงู แต่นิสติที่มฐีานะทางเศรษฐกจิแบบพอใช้จ่าย และแบบใช้
จ่ายอย่างเหลอืเฟือ อยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการทีนิ่สติทีม่เีงนิไม่พอใชจ้่ายจะกระตุ้นใหแ้สวงหาสิง่ต่าง ๆ  
แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกนั  ส่วนนิสิตที่มกีารอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธปิไตยมคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ใน
ระดบัสูง แต่แบบเผดจ็การอยู่ในระดบัต ่า และแบบปล่อยปละละเลยอยู่ในระดบัปานกลางนัน้สอดคล้องกบังานวจิยัของ 
ธญัญามาศ  ค ามาตา (2551) ทีศ่กึษาพบว่า การอบรมเลีย้งดแูบบประชาธปิไตยมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความสามารถ
ในการฟนัฝ่าอุปสรรค และสุดท้าย นิสติที่มภีูมลิ าเนาในเขตเมอืงมคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดบัปาน
กลาง แต่นิสติทีม่ภีูมลิ าเนานอกเขตเมอืงอยู่ในระดบัสงู 
 2.  จากผลการวจิยัทีพ่บว่า นิสติทีเ่ขา้ร่วมโปรแกรมกลุ่มพฒันาตนมคีวามสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคเพิม่ขึ้น
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัช่วงก่อนการทดลอง และเมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมอย่างมนียัส าคญัทางสถิตินัน้แสดงให้เหน็ว่า  
กลุ่มพฒันาตนซึง่มลีกัษณะเป็นกลุ่มฝึกอบรมเชงิจติวทิยามปีระสทิธภิาพในการพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค
ของนิสติ   
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั  
 1.  จากผลการวจิยัที่พบว่า กลุ่มพฒันาตนสามารถพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรคของนิสติกลุ่ม
ทดลองไดน้ัน้แสดงใหเ้หน็ว่ากลุ่มพฒันาตนเป็นเครื่องมอือกีชนิดหน่ึงทีส่ามารถพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่าอุปสรรค
ไดใ้นสถานการณ์ทีเ่ป็นประสบการณ์เรยีนรู ้ ดงันัน้จงึควรน ากลุ่มพฒันาตนไปใชใ้นการพฒันาความสามารถในการฟนัฝ่า
อุปสรรคใหแ้ก่นิสติกลุ่มอื่น ๆ  
 2.  ควรน าตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตวัแปรความสามารถในการฟนัฝา่อุปสรรคเข้ามาศกึษาร่วมด้วย และควร
ศกึษาในกลุ่มตวัอย่างอื่นทีม่ใิช่นิสติ แต่เป็นบุคคลทีต่้องใชช้วีติอย่างฟนัฝา่อุปสรรค 
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การสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1   
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม) กรงุเทพฯ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

A Development of Word Spelling Exercises for Pratom Suksa 1 Students 
อาจารยเ์พยีงใจ พรหมทศันานนท์1 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพแบบฝึกการเขยีนสะกด กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1 หอ้งเรยีน มนีักเรยีน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตวัอย่าง
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัได้แก่ แบบฝึกหดัการ
เขยีนสะกดค า แบบประเมนิคุณภาพแบบฝึกการเขยีนสะกดค า และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์ารเขยีนสะกดค าจ านวน 
20 ขอ้ ผลวจิยัพบว่า แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ 87.00/80.70 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดไว ้คอื 80/80 
ค าส าคญั :  แบบฝึกการเขยีนสะกดค า  
 
Abstract 
 The purpose of this study aimed to create and investigate the efficiency on word spelling exercises, as 
well as to compare first grade students with pretests and posttests on using spelling exercises. The sample 
group were 50 first grade students that were selected by Cluster Random Sampling. The researcher 
experimented for four weeks and used word spelling exercises, spelling assessments and an academic spelling, 
test with 20 point to conclude the study. The research results revealed as follows: The efficiency of word- 
spelling exercise book was 87.00/80.70 which was higher than the setup standard (80/80)  
Keyword:  Spelling exercises 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติ เป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอด
ความคดิ ความเขา้ใจทีม่นุษยใ์ชใ้นการตดิต่อสื่อสารกนั และใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ร่วมกนัของคนใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั การมี
ภาษามรี่วมกนัของคนหมู่มาก ท าใหเ้กดิพลงัความมัน่ใจ เกดิความรู้สกึเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ถือได้ว่าภาษาเป็นมรดก
ทางวฒันธรรมอนัล ้าค่าของชาต ิทีเ่ราคนไทยทุกคนควรภาคภูมใิจและธ ารงไว ้(สุจรติ เพยีรชอบ. 2531: 2) ภาษาไทยเป็น
เอกลกัษณ์ของชาต ิเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมอนัก่อใหเ้กดิความเป็นเอกภาพและเสรมิสร้างบุคลกิภาพของคนในชาติให้มี
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารเพื่อสรา้งความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ที่ดต่ีอกนั ท าให้สามารถประกอบ
กจิธุระ การงาน และด ารงชวีติร่วมกนั ในสงัคมประชาธปิไตยได้อย่างสนัติสุข และเป็นเครื่องมอืในการแสวงหาความรู ้
ประสบการณ์จากแหล่งขอ้มลูสารสนเทศต่างๆ เพื่อพฒันาความรู ้พฒันากระบวนการคดิวเิคราะห ์วจิารณ์ และสร้างสรรค ์
ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงทางสงัคม และความกา้วหน้าทางวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีตลอดจนน าไปใชใ้นการพฒันาอาชพี
ให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อแสดงภูมิปญัญาของบรรพบุรุษด้านวฒันธรรม ประเพณี และ
สุนทรยีภาพ เป็นสมบตัลิ ้าค่าควรแก่การเรยีนรู ้อนุรกัษ์ และสบืสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2551: 31) หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ในการ
สอนภาษาไทยไว ้ จากสาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ดงักล่าว สรุปได้ว่า ในการสอนภาษาไทยในระดัน้ประถมศกึษาให้
เกดิประสทิธภิาพตามหลกัสตูรนัน้ ผูส้อนจะต้องใหผู้เ้รยีนไดร้บัการฝึกทกัษะต่างๆ     

 
                1 อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร(ฝ่ายประถม) 
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ในด้านภาษาไทยให้ถูกต้อง ทัง้การฟงั การพูด การอ่าน และการเขียน เพราะทกัษะทัง้ 4 น้ีต้องมีความสมัพนัธ์กนั        
ถ้าทกัษะใดบกพร่องไปจะมผีลต่อผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนภาษาไทย (กรรณิการ์ พวงเกษม. 2535: 47)จะเหน็ได้ว่าการ
เรยีนการสอนภาษาไทยในระดบัประถมศกึษา ครจูะต้องเขา้ใจธรรมชาตขิองภาษา ต้องฝึกใหค้รบทัง้ 4 ทกัษะ คอื ฟงั พูด 
อ่าน เขยีน และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน ควรเหมาะสมกบัความสนใจของผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนเกดิทกัษะในการ
ใชภ้าษาไทยยิง่ขึน้ทกัษะการเขยีนภาษาไทย เป็นทกัษะหน่ึงทีม่คีวามส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอรทยั นุตรดษิฐ 
(2540:2) ทีว่่าการเขยีนสะกดค าใหถู้กต้องเป็นเรื่องจ าเป็น เพราะมผีลโดยตรงกบัการสื่อความหมายระหว่างผู้เขยีนและ
ผูอ่้าน (อรทยั นุตรดษิฐ. 2540: 2) ในการเรยีนการสอนเกอืบทุกวชิาต้องอาศยัการเขยีนเพื่อบนัทกึ และตอบปญัหา ถ้าไม่
แม่นย าในการเขยีน จะท าใหก้ารเขยีนนัน้สะดุด ผูเ้ขยีนต้องเสยีเวลาในการรวบรวมความคดิให้ต่อเน่ืองอีกครัง้ ซึ่งการฝึก
การเขียนสะกดค าอยู่เสมอ จนเขียนได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว จะท าให้ผู้เขียนเกิดความมัน่ใจในการเขียน           
และสามารถน าไปใชใ้นวชิาอื่นๆ ดว้ย นอกจากน้ี พมิล แจ่มแจง้ (2542 : 80) ไดใ้ชชุ้ดแบบฝึก พบว่า ชุดฝึกการสอนซ่อม
เสรมิสะกดค านัน้มปีระสทิธภิาพและเหมาะทีจ่ะพฒันาใหผู้เ้รยีนมคีวามส าเรจ็ไดใ้นการเขยีนสะกดค าสงูขึน้ 
  ทกัษะด้านการเขยีนมคีวามส าคญัต่อการศกึษาหาความรู้ของนักเรยีนมากทกัษะหน่ึง ดงัที่ วรรณี โสมประยูร 
(2544: 139) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัทกัษะการเขยีนไวว้่าการเขยีนมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั 
เป็นการถ่ายทอดความรู้สกึนึกคดิ และความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสญัลกัษณ์หรอืตวัอกัษร เพื่อสื่อความหมาย   
ใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้การเขยีนจงึเป็นทกัษะการแสดงออกทางภาษาทีส่ าคญั ในการสอนและการเรยีนเกอืบทุกวชิาต้องอาศยั
การเขยีนเพื่อบนัทกึและแสดงความรูส้กึของตนออกมา วรรณี โสมประยรู (2544:156) กล่าวถงึ การเขยีนสะกดค าว่า เป็น
พื้นฐานที่จ าเป็นของการเขยีนอย่างหน่ึง เพราะจะต้องรู้จกัสะกดค าได้ถูกต้องก่อนจงึสามารถเขยีนเป็นประโยคและ
เรื่องราวได ้การเขยีนสะกดค าไดถู้กต้องจะช่วยใหก้ารสื่อความหมายมปีระสทิธภิาพ ถ้านกัเรยีนเขยีนสะกดค าผดิ จะท าให้
การสื่อความหมายผดิไปดว้ย และส่งผลใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนไม่เป็นไปตามที่พงึประสงค์  จากเหตุผล
ดงักล่าวท าให้ผู้ว ิจยัสนใจที่จะสร้างแบบฝึกการเขยีนสะกดค าที่มปีระสิทธิภาพส าหรบัแก้ปญัหาการเขียนสะกดค าผิด 
ส าหรบัใชฝึ้กของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การวจิยัในครัง้น้ีผู้วจิยัยดึหลกัการสร้างแบบฝึกหดัตามแนวคดิของนักการศกึษาและทฤษฎีการเรยีนรู้ต่างๆ 
เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบฝึกหดั ดงัต่อไปน้ี 1) หลกัการสร้างแบบฝึกหดัตามแนวคดิของนักการศกึษาต่างๆ เช่น 
ทคัเกอร์ (Tuck.1969: 10) ได้กล่าวว่าการสร้างแบบฝึกหดัควรมีรูปแบบและโครงสร้างอย่างเพียงพอ เหมาะสมกบั
จุดมุ่งหมาย มจี านวนข้อไม่มากจนเกินไป และใช้แบบฝึกหดัแบบสัน้ๆ แต่หลายแบบเพื่อฝึกทกัษะนัน้ๆจนเกดิความ
แม่นย า (ก่อ  สวสัดพิาณิชย.์ 2514: 1-2)  2) ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaningful Learning) ของ ออสซุเบล 
(Ausubel) โดยลกัษณะของแบบฝึกหดัทีใ่ชท้ฤษฎน้ีี จะเป็นแบบฝึกหดัทีใ่หน้กัเรยีนเรยีนรูค้ า และเขยีนสะกดค าด้วยความ
เข้าใจ และรู้ความหมายของค านัน้ๆ และ 3) ทฤษฎีความสมัพนัธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดค์เกี่ยวกับการเรียนรู้ ได้แก่        
กฎแห่งผล (Law of Effect) ในแบบฝึกแต่ละชุดจะมคี าเฉลยทุกชุด ซึ่งมเีตรยีมพร้อมไว้หลกัจากที่นักเรยีนท าแบบฝึกหดั
เรยีบรอ้ยแลว้ จงึใหน้กัเรยีนตรวจค าเฉลยเพื่อใหน้กัเรยีนทราบผลโดยเรว็  การฝึกฝน (Law of Exercise) ของ ธอร์นไดค ์
(Thorndike)  ผูว้จิยัสรา้งแบบฝึกหดัให้นักเรยีนได้ฝึกฝนค าหน่ึงๆ ซ ้าๆ กนัหลายครัง้ โดยมลีกัษณะหลากหลายรูปแบบ
เพื่อไม่ใหน้กัเรยีนเกดิความเบื่อหน่าย และกฎแรงจงูใจ (Motivation) แบบฝึกหดัจะเรยีงจากง่ายไปหายาก แบบฝึกหดัแต่
ละแบบจะเป็นแบบสัน้ๆ ฝึกครัง้ละ 5-6 ค า มภีาพประกอบเพื่อดงึดูดความสนใจให้นักเรยีนกระตือรอืร้นในการที่จะท า
แบบฝึกหดั 
 
 
 
 

การสอนโดยใชแ้บบฝึกการเขยีนสะกดค า ผลสมัฤทธิใ์นการเขยีนสะกดค า 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อสรา้งแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค า ส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา ปีที ่1 ตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพื่อหาประสทิธภิาพของแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค า 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทีส่รา้งขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประเภทของงานวิจยั  การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research)   
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

 ประชากรทีใ่ชใ้นการอ้างองิจากผลการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายประถม) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 4 ห้องเรยีน มนีักเรยีนทัง้หมด 
200 คน ซึง่จดัหอ้งเรยีนแบบคละความสามารถ 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ีคอื นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร  
วโิรฒ ประสานมติร (ฝา่ยประถม) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2553 จ านวน 1 ห้องเรยีน มนีักเรยีน 50 คน ซึ่งได้มาด้วย
การสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยของการสุ่ม 

ตวัแปรท่ีศึกษา  
1. ตวัแปรต้น  คอื  การสอนโดยใชแ้บบฝึกการเขยีนสะกดค า     
2. ตวัแปรตาม  คอื  ผลสมัฤทธิใ์นการเขยีนสะกดค า 

เครื่องมือการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบฝึกหดัการเขียนสะกดค า แบบประเมินคุณภาพแบบฝึกหดัการเขียน     
สะกดค า และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเขยีนสะกดค า  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  หาประสทิธภิาพของแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าทีส่รา้งขึน้ ใชส้ตูร    
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง 1  ผลการหาค่าประสทิธภิาพของแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 

แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค า 
1  2  

เรื่องที ่1 
เรื่องที ่2 
เรื่องที ่3 
เรื่องที ่4 
เรื่องที ่5 
เรื่องที ่6 
เรื่องที ่7 
เรื่องที ่8 
เรื่องที ่9 
เรื่องที ่10 

82.20 
89.60 
86.00 
86.80 
84.00 
85.60 
88.00 
86.80 
88.00 
90.00 

 
 
 
 
 

80.70 

โดยรวม 87.00 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

125 

 จากตาราง 1 พบว่า แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้           
มปีระสทิธภิาพ 87.00 / 80.70   แสดงว่า แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 มปีระสทิธภิาพ
ตามเกณฑ ์ 80/80  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 1 
 

สรปุผลการวิจยั 
  แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น มปีระสทิธภิาพ 87.00/80.70 
ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนดไวค้อื 80/80 
 

การอภิปรายผลการวิจยั 
 1.  จากผลการวจิยัที่พบว่า  แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 87.00/80.70 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีก่ าหนดไวค้อื 80/80 แสดงว่า แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค า
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถในการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนสงูขึน้ไดอ้าจเป็นเพราะผู้วจิยัใช้แบบฝึกเป็นส่วน
หน่ึงของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนควบคู่กบักจิกรรมต่างๆ เช่น เกม ท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
รวมทัง้มคีวามกระตอืรอืรน้ร่วมกจิกรรมในการเรยีน และตัง้ใจท าแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าอย่างต่อเน่ือง จงึมผีลท าให้
ความสามารถในการเขยีนสะกดค าของนักเรยีนสูงขึ้น ดงัที่ วเิชยีร สุคนัท ี(2537: 93) กล่าวว่า การน ากจิกรรมต่างๆ     
ไปใชป้ระกอบการเรยีนการสอนได้ช่วยให้นักเรยีนเรยีนด้วยความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบตัิกจิกรรม และมี
ความพงึพอใจบทเรยีนที่ผู้วจิยัน ามาให้เรยีนและปฏิบตัิ  เกษรา ภทัรเดชไพศาล (2537: 74) ได้พบว่า การน ากจิกรรม
ต่างๆมาเป็นสื่อในการสอนช่วยท าให้เดก็นักเรยีนได้ประโยชน์จากการท ากจิกรรมเป็นการเรยีนรู้ โดยไม่รู้สกึว่าเป็นการ
บงัคบัเรยีนเช่นเดยีวกบั ทองทพิย์ เอกา และ ชุมศร ีแย้มยิ้ม (2549: 11) ได้กล่าวว่า ครูจ าเป็นต้องหากจิกรรมต่างๆ               
อย่างหลากหลายมาช่วยในกระบวนการเรยีนการสอนและการฝึกฝน รวมทัง้ไดร้บัความรูแ้ละจดจ าน าไปใชไ้ดอ้ย่างถูกต้อง
แม่นย า อนัส่งผลใหก้ารสะกดค าของนกัเรยีนมปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ ซึง่แสดงว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นหลกัการศกึษาและผ่าน
กระบวนการสร้างอย่างเป็นระบบจะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจ ประกอบกบัการจดัการเรียนรู้ให้สนุกสนานมี
กจิกรรมหลากหลายรปูแบบนกัเรยีนจงึไม่เบื่อหน่ายทีจ่ะเรยีนและยงัร่วมมอืท ากจิกรรมอย่างด ีดงันัน้ความสามารถในการ
เขยีนสะกดค าจงึสงูขึน้ 
 2. จากการวิจยัพบว่า หลงัใช้แบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าแล้วนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1 มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเขียนสะกดค าสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งผลการวิจยัครัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ  
วรรณา  แช่ตัง้ (2541: 54)  ทีไ่ดศ้กึษาผลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค าของนกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างภายหลงัได้รบัการเรยีน
โดยใช้แบบฝึกหดัการเขียนสะกดค าสูงกว่าก่อนได้รบัการเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสาเหตุที่เป็น
เช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากแบบฝึกการเขยีนสะกดค าทีใ่ชใ้นการทดลอง มกีจิกรรมหลากหลาย เป็นแบบฝึกแบบสัน้ๆ นักเรยีน
จงึไม่เบื่อ ท าใหน้กัเรยีนรูส้กึสนุกกบัการเรยีน   อกีทัง้การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ที่เป็นเกมและเพลงนักเรยีนจะชอบมาก
และสนุกสนานกบัการร่วมกจิกรรม ท าใหน้กัเรยีนตัง้ใจท าแบบฝึกหดั  นอกจากน้ีแบบฝึกการเขยีนสะกดค าแต่ละแบบฝึก
สามารถท าความเขา้ใจไดง้่าย และมตีวัอย่างง่าย ๆให้ทุกกจิกรรม นักเรยีนเกดิความมัน่ใจและกระตือรอืร้นในการฝึกฝน 
จงึท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค า สงูกว่าก่อนใชแ้บบฝึกหดั 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจยัไปใช้ 
 การวจิยัน้ีท าใหแ้บบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าแล้วนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 1 ที่มปีระสทิธภิาพและสามารถ
ท าใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเขยีนสะกดค า สงูขึน้กว่าเดมิ ซึง่ผลการวจิยัดงักล่าวสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
  1.1 ผูว้จิยัวชิาน้ีสามารถน าแบบฝึกหดัการเขยีนสะกดค าไปใช้ ในการพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเขยีน
สะกดค าแลว้นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ได ้
  1.2 ผูบ้รหิารสามารถก าหนดเป็นแนวพฒันาให้ครูผู้สอนวชิาภาษาไทย ได้พฒันาการสอนด้วยการใช้
แบบฝึกหดัได ้
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
  2.1 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาเน้ือหาในเรื่องการเขยีนสะกดค าเท่านัน้ ดงันัน้เพื่อท าให้การศกึษาวจิยัได้
เกดิภาพในวงกวา้งมากยิง่ขึน้ กค็วรศกึษาในเน้ือหาอื่นกบันกัเรยีนชัน้อื่น 
  2.2 การวจิยัครัง้น้ีมุ่งศึกษากบันักเรยีนในภาพรวม มิได้ศึกษาค้นคว้าหากวจิยักบันักเรยีน ที่เก่ง – 
ปานกลาง - อ่อน จะเกดิผลอย่างไร ดงันัน้การวจิยัครัง้ต่อไปกอ็าจจะเจาะลกึในส่วนของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถทางการ
เรยีนต่างกนั 
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แนวทางการจดัการศึกษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวในเขตกรงุเทพมหานคร 
Guidelines for Basic Education Approach for Migrant Labors in Bangkok. 

ดร.กมัปนาท บรบิูรณ์1 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์ดงัน้ี 1) เพื่อศกึษาสถานการณ์ สภาพปญัหาของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาต ิ 
ประกอบด้วย พม่า ลาว และกมัพูชา ตลอดจนบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรที่ด าเนินกจิกรรมด้าน  
การจดัการศกึษา และส่งเสรมิการเรยีนรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานครและ 2) เพื่อศกึษาแนวทาง 
และลกัษณะของการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวเพื่อจดัท าเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานเชงิรุกส าหรบั
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติประกอบด้วย พม่า ลาว และ
กมัพชูา ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า พืน้ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครมคีวามพรอ้ม และมคีวามก้าวหน้าด้าน
ปจัจยัที่เอื้อ และสนับสนุนต่อการเรยีนรู้ โดยเฉพาะแหล่งเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติดงันัน้ หากสามารถน า
ศกัยภาพในการส่งเสรมิการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกบัวถิีชวีติของกลุ่มแรงงานต่างด้าว  พร้อมทัง้สร้างความเข้าใจในการอยู่
ร่วมกนัในสงัคมบนพืน้ฐานของความเขา้ใจ และให้ความส าคญัในฐานะความเป็นมนุษย์ย่อมส่งผลเชงิบวกให้แก่สงัคมใน
ภาพรวมได้ส าหรับปจัจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่พื้นที่ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว  มาจากปจัจัยส าคัญคือ  พื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งส าคญัดา้นเศรษฐกจิ และความเจรญิดา้นต่างๆ กอปรกบัแรงงานต่างดา้วต่างเหน็พ้องว่า พื้นที่
เมอืงหลวงอย่างกรุงเทพมหานครจะเป็นพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่จะเริม่ต้นชวีติใหม่ที่มคุีณภาพมากกว่าประเทศต้นทางของ
กลุ่มแรงงานต่างด้าวส าหรบัลกัษณะการประกอบอาชพีของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ โดยภาพรวมมจีะประกอบ
อาชพีเป็นแรงงานทีไ่รฝี้มอื หรอืเป็นกลุ่มแรงงานระดบัล่าง เอกชน เช่น มูลนิธเิดก็ โดยดงันัน้อาชพีส่วนใหญ่จะเป็นงาน
เกีย่วกบัการก่อสรา้ง  หรอืแม่บ้าน ผู้รบัใช้ในบ้าน และงานเกี่ยวกบัการขนส่งงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มอาชพี
เหล่าน้ีไม่ต้องใชค้วามรู ้ หรอืทกัษะในการท างานส าหรบัในส่วนของลกัษณะหน่วยงานที่จดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่าง
ด้าว 3 สญัชาติ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นการจดัการศกึษาโดยหน่วยงานของส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยัซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงแรงงานที่ดูแลด้านการส่งเสรมิการ
เรยีนรู้ให้แก่แรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางการศึกษา ส าหรบัในส่วนขององค์กรพฒันาโครงการจดั
การศกึษาเพื่อส่งเสรมิด้านการเรยีนรู้ให้แก่แรงงานต่างด้าวจะครอบคลุมตัง้แต่กจิกรรมที่ส่งเสรมิการรู้หนังสอื กจิกรรม
ส่งเสรมิทกัษะดา้นการค านวณ และลกัษณะของการส่งเสรมิทกัษะชวีติทีส่อดคลอ้งต่อวถิชีวีติ 
ค าส าคญั: แรงงานต่างดา้ว, การศกึษาพืน้ฐาน 
 
Abstract 

The research objectives of this study were 1) to study the situation and problems of migrant labors in 
three nationalities consist of Myanmar, Laos and Cambodia as well as the operations of the agency which is an 
organization whereby responsible in activity management of education  and  promoted learning to a group of 
foreign labors in Bangkok , and 2) to study the characteristic of education for labors to develop a framework for 
the implementation of a proactive agency or organizations involved in education for citizenship includes three 
migrant labors comprise of Burmese, Laos and Cambodia who work in Thailand. The results showed that areas 
in Bangkok are ready and have progressed in further contributing factor and learning support. Particularly, 
learning that promotes lifelong learning. In addition, if it can bring the potential to promote learning accurately to 
develop the way of living for migrant labors. Understanding and coexistence in society and also its importance 
as a human being would result in positive to the society as a whole which come from some factors that affect  

 
1 รกัษาการแทนหวัหน้าภาควชิาการศกึษาผูใ้หญ่ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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to the area of foreign labors. Bangkok is a major factor which is an important economic area as evolutionary  
aspects. Moreover, the labors agreed that The Bangkok metropolitan area is the area which will be appropriate 
to start a new life with more than the country of origin of foreign labors. For occupational characteristics of 
labors as a whole has three nationalities are employed as unskilled labor or a group of lower-level labors. So 
career is mostly related to the construction or maid servant in the house and the shipping industry. This group 
does not require knowledge of these professionals or skills to work. Finally, the part of the agencies that 
provide training for labors in three nationalities were mainly managed by the agency's Office of Education both 
Formal and non-formal education, which is under the supervision of the Ministry of Education. The Ministry of 
Labor is in charge of promoting the learning of foreign labors to a specific education. On the other hand , the 
part of NGOs such as the Foundation for Children with education is in charge in promote learning for labors to 
cover activities that promote literacy and activities to promote computing skills also the promotion of life skills 
that are consistent with the way of life . 
Keyword: Migrants Labor, Basic Education 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

แรงงานต่างดา้วเป็นก าลงัแรงงานส่วนหน่ึงที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมทีส่่วนใหญ่เป็นการใชแ้รงงานระดบัล่างทีไ่ม่จ าเป็นต้องใช้ทกัษะฝีมือแรงงานมากนัก
และส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิง่ประเทศที่ส าคญั 3 ประเทศได้แก่ พม่า ลาว และกมัพูชา กลุ่ม
แรงงานเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นแรงงานไรฝี้มอื  ซึง่ล าดบัความเป็นมาของกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มน้ีเริม่ต้นมาจากนโยบาย
ของคณะรฐัมนตรขีองพลเอกชาตชิาย ชุณหะวณั นายกรฐัมนตร ีซึง่ไดก้ าหนดแนวคดินโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนาม
การคา้ ตัง้แต่ราวปีพ.ศ. 2531 ซึ่งเริม่จากแรงงานชาวพม่า ต่อมาในปี พ.ศ.2532 เป็นแรงงานสญัชาติลาว และกมัพูชา  
โดยก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานครัง้แรกในปีพ.ศ. 2535 แต่ก าหนดเฉพาะพื้นที่ 7 จงัหวดัที่มชีายแดนติดกบั
ประเทศเพื่อนบ้านเท่านัน้(สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2550: ออนไลน์) ดงันัน้ผลที่ตามมาคอื การขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อความต้องการก าลงัแรงงานของตลาดแรงงาน ดงันัน้จงึเกิดปรากฏการณ์การไหลเข้าสู่
ต ลาดแร ง ง านข อง แร ง ง าน ต่ า งด้ า ว  โ ดย เฉพา ะอย่ า ง ยิ่ ง ต ามบริ เ วณจังห วัดชาย แดน  ( สถ าบัน วิจ ัย 
เพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2552: ออนไลน์) 

ส า ห รับ ป ัจ จัย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ ก า ร เ ข้ า สู่ ต ล าดแ ร ง ง าน ในป ร ะ เ ทศ ไทยข อ ง ก ลุ่ ม แ ร ง ง าน ต่ า ง ด้ า ว 
สามสญัชาต ิส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุของอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของประเทศไทยอยู่ในระดบัที่สูงกว่าประเทศต้น
ทางซึ่งเป็นภูมิล าเนาของเหล่าแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ี อีกทัง้แนวโน้มของประชากรวยัแรงงานของไทยมีอตัราลดลง  
ประกอบกบัมอีาชพีบางประเภททีแ่รงงานระดบัล่างชาวไทยไม่นิยมท า ดงันัน้จงึมกีารลกัลอบเขา้เมอืงของแรงงานต่างดา้ว
ทีเ่ขา้มาท างานเหล่าน้ีแทนทีแ่รงงานชาวไทย ซึง่ไดก่้อให้เกดิปญัหาตามมาหลายประการต่อสงัคมไทย (สถาบนัวจิยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย. 2553: ออนไลน์) นอกจากน้ีการเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยเพื่อประกอบอาชพีของแรงงานต่างด้าว
นอกจากส่งผลเชงิบวกดา้นเศรษฐกจิแล้ว ขณะเดยีวกนักไ็ด้ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคมที่น่าคดิว่า หาก
ปล่อยใหเ้กดิปรากฏการณ์ต่างๆ เหล่าน้ีขึ้นในสงัคมไทยโดยที่ไม่ได้ก าหนดแนวทาง หรอืมาตรการใดๆ ที่จะเข้าบรหิาร
จดัการเพื่อรบัมอืกบัปญัหาต่างๆ ทีส่าเหตุหรอืจุดก าเนิดของปญัหาอย่างตรงประเดน็แลว้ผลสบืเน่ืองจะแพร่กระจาย หรอื
กลายเป็นตวัเร่งปญัหาต่างๆ อย่างไรบ้าง ดงัปรากฏ ปญัหาทีเ่กดิจากแรงงานต่างดา้วทัง้ทีเ่กดิจากความตัง้ใจ หรอือาจจะ
เกดิโดยปราศจากเจตนาแต่กระท าไปดว้ยความไม่เขา้ใจถงึขนบประเพณี และวฒันธรรม ตลอดจนความเชื่อ วถิีชวีติของ
สงัคมไทยดงัปรากฏปญัหาทีเ่ป็นผลกระทบต่อเน่ืองจากปญัหาแรงงานต่างด้าวอาจสรุปเป็นประเดน็ได้ 4 ประการ ได้แก่  
1) ปญัหาด้านสงัคม จะครอบคลุมปญัหาอาชญากรรม ปญัหามาตรฐานความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวที่มีผลต่อ
สุขลกัษณะ และสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรวม ปญัหาการละเมดิสิทธ ิและก่อปญัหาการทะเลาะวิวาท ปญัหาด้าน
การศกึษาโดยเฉพาะอย่างยิง่ปญัหาด้านการศกึษา ดงัจะเหน็จากประเดน็ด้านโอกาสทางการศกึษาที่ปจัจุบนัโอกาสใน  
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การได้รบัการศกึษาของกลุ่มแรงงานต่างด้าวม ี2 ลกัษณะคอื (1) การศกึษาจากชัน้เรยีนที่ไม่เป็นทางการซึ่งจดัขึ้นโดย
องค์กรพัฒนาเอกชน และ(2) การเข้าศึกษาในสถานศึกษาของไทย แต่ปญัหาที่ต้องพบคือ การได้ร ับการศึกษา
เช่นเดยีวกบัเดก็ไทยยงัเป็นเรื่องทีห่่างไกลกบัสภาพความเป็นจรงิที่มอุีปสรรคจากสถานการณ์เข้าเมอืงที่ผดิกฎหมายจงึ
ท าให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถรบัเดก็เข้าศึกษาได้เน่ืองจากติดขดัในประเด็นที่เด็กกลุ่มน้ีไม่ม ี “สญัชาติไทย” 
ส าหรบัปญัหาดา้นการศกึษาของกลุ่มแรงงานต่างดา้วไดป้รากฏในรายละเอยีดการศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สมานฉนัทก์บักลุ่มชนตามแนวชายแดน และแรงงานต่างด้าว (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2550: ออนไลน์)  
ซึง่ระบุว่า ความแตกต่างระหว่างแรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้เมอืงโดยถูกกฎหมายส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่มทีกัษะการท างานใน
ระดบัสงู  จะไดร้บัอนุญาตใหส้ามารถน าครอบครวัเขา้มาอาศยัในราชอาณาจกัรไทยได ้ แต่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลกัลอบ
เขา้เมอืงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงานต่างดา้วทีม่สีญัชาติพม่า ลาว และกมัพูชา ซึ่งโดยรวมเป็นแรงงานระดบัล่าง หรอืเป็น
แรงงานไร้ฝีมือจะมีสถานภาพทางในลกัษณะกึ่งถูกกฎหมาย นัน่ย่อมหมายถึงเมื่อกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีพ้นจาก
สภาพการจ้างงานตามที่กฎหมายได้ผ่อนผนัให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีจะกลายเป็นผู้ที่ลกัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย
ในทนัท ีซึง่จะหมายความรวมถงึครอบครวัดว้ย ดงันัน้สทิธปิระโยชน์ต่างๆ ที่เคยได้รบัจะหมดไปในทนัทเีช่นกนั รวมทัง้
สทิธดิา้นการศกึษาทีจ่ะไม่ไดร้บัอนุญาตดงัเช่นในช่วงระยะเวลาทีไ่ดร้บัการผ่อนผนั นอกจากน้ีสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย(2550: ออนไลน์) ไดร้ะบุว่า ปญัหาด้านการศกึษาได้ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางการศกึษาของเดก็ไทย  
เน่ืองจากรฐัต้องจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาการศกึษาต้องถูกแบ่งมาใช้เพื่อช่วยเหลอืคนต่างด้าว ในขณะที่เดก็ไทยที่
ขาดโอกาสทางการศกึษายงัมจี านวนไม่น้อย 2) ปญัหาด้านเศรษฐกจิ พบว่า การจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นการสร้างภาระ
ค่าใชจ้่ายของภาครฐัในด้านต่างๆ ที่มากขึ้นโดยไม่จ าเป็น และเป็นการเพิม่ภาระทางการคลงัของภาครฐั โดยเฉพาะใน
ดา้นรายจ่ายทีเ่กีย่วกบัการบรกิารดา้นการศกึษา การสาธารณสุข การป้องกนั และปราบปรามอาชญากรรม อีกทัง้การที่
แรงงานต่างดา้วมค่ีาแรงราคาถูกจะส่งผลในระยะยาวต่อความชะงกังนัในการมุ่งพฒันาเทคโนโลย ีและความก้าวหน้าใน
วทิยาการ  หรอืการเน้นสรา้งนวตักรรมเทคโนโลยขีองประเทศ 3) ปญัหาด้านการสาธารณสุข พบว่า การที่แรงงานต่าง
ดา้วส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ลกัลอบเข้าเมอืงจงึไม่ได้ผ่านการตรวจร่างกาย ดงันัน้จงึมโีอกาสสูงที่จะเกดิการระบาด หรอื
แพร่โรคตดิต่อโดยทีไ่ม่สามารถควบคุมโรคได้ เน่ืองด้วยไม่ปรากฏรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกบัสภาวะสุขอนามยัของกลุ่ม
แรงงานต่างดา้วทีล่กัลอบเขา้เมอืง และการอยู่ภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมมโีอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่พนัธุ์ และ
กระจายเชื้อโรคติดต่อ หรือโรคระบาดได้อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อที่ มีลกัษณะของการอุบตัิซ ้าบาง
ประเภท เช่น ไข้กาฬหลังแอ่นที่ไม่ปรากฏในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแล้ว  4) ปญัหาด้านความมัน่คง ซึ่งก็
เช่นเดยีวกนักบัปญัหาด้านสาธารณสุขที่ไม่ปรากฏฐานข้อมูลของแรงงานต่างด้าวซึ่งลกัลอบเข้าเมอืงอย่างผดิกฎหมาย  
ดงันัน้จงึไม่อาจทราบได้ว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีเมื่อเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแล้ว จากนัน้ไปตัง้หลกัแหล่งที่พกัใน
พื้นที่ใด หรอืในบางกรณีเกดิการสวมบตัรประชาชนไทย ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า ปญัหาต่างๆ เหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ 
การปฏิบตัิงานที่กลไกการท างานไม่ได้ท าหน้าที่อย่างเต็มตามประสิทธภิาพ ดงันัน้ความมัน่คงแห่งรฐัจงึอยู่ในสภาวะที่
ค่อนข้างสุ่มเสี่ยง (ส านักงานประกนัสงัคม. 2549: ออนไลน์,สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2550: ออนไลน์,    
ชยัรตัน์  เวชพานิช. 2556: ออนไลน์) ดงันัน้ในฐานะที่ผู้วจิยัท าการรบัผดิชอบการสอนด้านการศกึษานอกระบบ มีความ
สนใจที่จะศึกษาแนวทางการจดัการศึกษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษารูปแบบตลอดจน
ปญัหาอุปสรรคในการจดัการศกึษาส าหรบักลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะท าการส่งเสรมิให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวเหล่าน้ีสามารถ
เรยีนรูห้นงัสอื และเหน็ความส าคญัของการรูห้นงัสอืด้วย 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสถานการณ์ สภาพปญัหาของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว 3 สญัชาตปิระกอบด้วย พม่า ลาว และกมัพูชา 
ตลอดจนบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงาน และองคก์รทีด่ าเนินกจิกรรมด้านการจดัการศกึษา และส่งเสรมิการเรยีนรู้
ใหแ้ก่กลุ่มแรงงานต่างดา้วในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. เพื่อศกึษาแนวทาง และลกัษณะของการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวเพื่อจดัท าเป็นกรอบแนวทางใน
การด าเนินงานเชงิรุกส าหรบัหน่วยงาน หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ
ประกอบดว้ย พม่า ลาว และกมัพชูา ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1 . ศึ กษ า แล ะ วิ เ ค ร า ะห์ ส า ร ะ ส า คัญ ต่ า ง ๆที่ ก า ห นด ไว้ ใ นน โ ยบ ายก า ร จัดก า ร ศึ กษ าส า ห รับ  
กลุ่มแรงงานต่างด้าว ทัง้ในลกัษณะของการศกึษาทบทวนข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องกบั
การจดัการส าหรบักลุ่มแรงงานต่างด้าว และการศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Study) ในการลงพื้นที่ เพื่อการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู 

2. รวบรวมขอ้มลูสภาพการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัการศกึษาส าหรบักลุ่มแรงงาน
ต่างดา้ว ไดแ้ก่ แผนงาน/โครงการการให้บรกิารการศกึษาของหน่วยงานต่าง ๆ กจิกรรม และผลการด าเนินงาน ปญัหา
และอุปสรรค รวมทัง้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

3. รวบรวมขอ้มลูประชากร  และกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการส ารวจขอ้มลูซึง่เป็นผูใ้หข้อ้มลูส าคญัได้มาจากการเลอืก
แบบเฉพาะเจาะจงได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

4. วเิคราะหข์อ้มลูเพื่อเปรยีบเทยีบสาระส าคญัทีเ่กดิขึน้  และก าหนดไวใ้นนโยบายการจดัการศกึษาส าหรบักลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนท่ี  1  เพ่ือศึกษาสถานการณ์ สภาพปัญหาของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติประกอบด้วยพม่า  
ลาว และกมัพูชา ตลอดจนบทบาทการด าเนินงานของหน่วยงาน และองค์กรท่ีด าเนินกิจกรรมด้านการจดั
การศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวในเขตกรงุเทพมหานคร 

1. ดา้นความเป็นสงัคมเมอืงใหญ่ พบว่า กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ซึ่งมคีวามหนาแน่นของจ านวนประชากร
โดยจากสถิติข้อมูลเกี่ยวกบัประชากรของกรุงเทพฯ ดงัที่ปรากฏจากรายงานสถิติกรุงเทพมหานครปี 2554 ของส านัก
ยุทธศาสตร ์และประเมนิผล กรุงเทพมหานคร. (2554: ออนไลน์) ไดร้ะบุถงึจ านวนประชากรทัง้หมดทัว่ราชอาณาจกัรไทย  
เมื่อปี  2554 อยู่ทีจ่ านวน 64,076,033  คน เป็นจ านวนประชากรทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครเพยีงจงัหวดัเดยีวมจี านวน  
5,674,843 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.86 โดยจ าแนกเป็นประชากรเพศชายจ านวน 2,692,954 คน และเพศที่จ านวน 18,355
คด ีจ าแนกเป็นคดปีระทุษรา้ยต่อทรพัย์ 8,464 คดหีญงิอยู่ที ่2,981,889 คน 

2. ดา้นสงัคม พบว่า ดว้ยความเป็นสงัคมเมอืงหลวง และเป็นเมอืงใหญ่จงึมสีถติกิารเกดิปญัหาสงัคมเช่นเดยีวกบั
พืน้ทีส่งัคมเมอืงแห่งอื่นๆ กล่าวคอื จากสถิติของการรบัแจ้งคดต่ีางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครคดอีาญาที่น่าสนใจ  6,390 
คด ีคดทีีเ่กีย่วกบัชวีติ ร่างกาย 3,163 คด ีและคดอุีกฉกรรจ ์และสะเทอืนขวญั 338 คด ี

3. ด้านปจัจยัที่มีผลต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของประชากรในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมต่อ        
การส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติให้แก่ผู้ที่อาศยัในเขตพื้นที่ พบว่า พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  มคีวามพร้อม และมี
ความกา้วหน้าดา้นปจัจยัทีเ่อื้อ และสนบัสนุนต่อการเรยีนรู ้โดยเฉพาะแหล่งเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ ดงัเช่น 
หอ้งสมุดเพื่อการเรยีนรูข้องกรุงเทพมหานคร จ านวน 34 แห่ง รถหอ้งสมุดเคลื่อนทีก่ทม.จ านวน 7 คนั พพิธิภณัฑ์ท้องถิ่น
กรุงเทพมหานคร จ านวน 26 แห่ง และบ้านหนังสอืกทม. จ านวน 115 แห่ง ซึ่งหากสามารถน าศกัยภาพในการส่งเสรมิ  
การเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัวถิชีวีติของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว พรอ้มทัง้สรา้งความเข้าใจในการอยู่ร่วมกนัในสงัคมบนพื้นฐาน
ของความเขา้ใจ และใหค้วามส าคญัในฐานะความเป็นมนุษยย์่อมส่งผลเชงิบวกใหแ้ก่สงัคมในภาพรวมได้ 

4. ปจัจัยที่มีผลต่อการเข้าสู่พื้นที่ของกลุ่มแรงงานต่างด้าว พบว่า ปจัจยัส าคญัที่มีผลได้แก่การที่พื้นที่เขต
กรุงเทพมหานครเป็นแหล่งส าคญัด้านเศรษฐกจิ และความเจรญิด้านต่างๆ ดงันัน้แรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ ซึ่งมาจาก
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กลุ่มประเทศทีม่อีตัราการเจรญิเตบิโตดา้นเศรษฐกจิ และรายไดป้ระชากรอยู่ในระดบัทีต่ ่า ซึง่ก่อนทีจ่ะเข้าสู่พืน้ทีม่คุีณภาพ
ชวีติทีไ่ม่สมบูรณ์นกั เพราะฉะนัน้กลุ่มแรงงานต่างดา้วจงึมคีวามเชื่อว่า เมอืงหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร จะเป็นพื้นที่ซึ่ง
เหมาะสมทีจ่ะเริม่ต้นชวีติใหม่ทีม่คุีณภาพมากกว่าประเทศต้นทางของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว 

5. ลกัษณะการประกอบอาชพีของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ พบว่า ภาพรวมของลกัษณะการประกอบ
อาชพีจะเป็นแรงงานทีไ่รฝี้มอื หรอืเป็นกลุ่มแรงงานระดบัล่าง ดงันัน้อาชพีส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกบัการก่อสร้าง หรอื
แม่บ้าน ผูร้บัใชใ้นบ้าน และงานเกีย่วกบัการขนส่งงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึง่กลุ่มอาชพีเหล่าน้ีไม่ต้องใช้ความรู้ หรอื
ทกัษะในการท างาน 

ตอนท่ี  2  เพ่ือศึกษาแนวทาง และลกัษณะของการจดัการศึกษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวเพ่ือจดัท าเป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินงานเชิงรกุส าหรบัหน่วยงาน  หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องในการจดัการศึกษาส าหรบั
แรงงานต่างด้าว  3  สญัชาติ  ประกอบด้วย  พม่า  ลาว  และกมัพชูา ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ส าหรบัองค์กรหรอืหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติประกอบด้วยพม่า  
ลาว และกมัพูชา จ าแนกได้ 2 ลกัษณะองค์กร ได้แก่ องค์กรภาครฐั และองค์การพฒันาเอกชน ซึ่งต่างกม็ีรูปแบบใน     
การด าเนินงานขององค์กรไปในทิศทางคล้ายๆ กนัเพียงแต่อาจจะต่างกนัไปในรายละเอียดบางประการ ส่วนลกัษณะ   
การด าเนินงานการจดัการศกึษาจะครอบคลุมการศกึษาทัง้ 3 ลกัษณะไดแ้ก่ การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และ
การศกึษาตามอธัยาศยัซึง่มรีายละเอยีดตัง้แต่ระดบัภาพรวมทัง้ประเทศ และในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครดงัน้ี 

1) ลกัษณะของหน่วยงาน พบว่า พืน้ทีก่รุงเทพมหานคร มหีน่วยงานของส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ  
และการศกึษาตามอธัยาศยัซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงแรงงานที่ดูแลด้านการส่งเสรมิ
การเรยีนรูใ้หแ้ก่แรงงานต่างดา้ว ซึง่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางการศกึษา  ส าหรบัในส่วนขององคก์รพฒันาเอกชน เช่น 
มลูนิธเิดก็ (ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2551: ออนไลน์) 

2) โครงการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิด้านการเรยีนรู้ให้แก่แรงงานต่างด้าว ภาพรวมจะครอบคลุมกจิกรรมทาง
การศกึษาตัง้แต่การส่งเสรมิเรื่องการรูห้นงัสอืซึง่เน้นการส่งเสรมิสมรรถนะการเรยีนรู้เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถอ่านและเขยีน
ภาษาไทยได ้ตลอดจนมทีกัษะด้านการค านวณ อีกทัง้การด าเนินกจิกรรมทางการเรยีนรู้ได้ครอบคลุมไปจนถึงโครงการ   
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความรู้ ทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะด้านการวิธกีารคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์เพื่อเป็น
พืน้ฐานในการน าไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการตดัสนิใจ และแก้ไขปญัหาที่เผชญิได้อย่างเหมาะสม และน าไปปรบัใช้ใน
ลกัษณะของทกัษะชวีติทีส่อดคลอ้งต่อวถิชีวีติของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

จากการศกึษาข้อมูลเกี่ยวกบัแนวทางการจดัการศึกษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวในเขตกรุงเทพมหานคร  ผล    
การส ารวจพบว่า  ขอ้มลูมปีระเดน็ทีส่ามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

ตอนที ่ 1 สถานการณ์  สภาพปญัหาของกลุ่มแรงงานต่างด้าว 3 สญัชาติ ได้แก่ พม่า ลาว และกมัพูชาในเขต
กรุงเทพมหานครมรีายละเอยีดในการน าเสนอดงัน้ี 

1.1) ลกัษณะของกลุ่มแรงงานต่างดา้ว พบว่า แรงงานต่างดา้วทีเ่ขา้สู่พืน้ทีเ่ป็นประเภทของแรงงานต่าง
ดา้วไรท้กัษะฝีมอื โดยส่วนใหญ่ทีเ่ขา้สู่ตลาดแรงงานของประเทศไทย โดยมทีี่มาจากประเทศพม่า ลาว และกมัพูชา ทัง้น้ี
การจ าแนกประเภทของแรงงานต่างดา้วอาจใชเ้กณฑ์จากการก าหนดที่มาของกลุ่มแรงงานจากการใช้กฎหมาย ดงันัน้จงึ
จ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคอื 1) แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย และ2) แรงงานต่างด้าวที่ลกัลอบเข้าเมอืง ทัง้น้ี
ที่มาซึ่งท าให้เกดิความแตกต่างของแรงงานต่างด้าวทัง้ 2 ลกัษณะเป็นไปดงัที่สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 
(2550: ออนไลน์) ไดร้ะบุถงึความแตกต่างมสีาเหตุจากปจัจยัน าเขา้แรงงาน และการด าเนินนโยบายของภาครฐัต่อแรงงาน  
และผลกระทบที่เกดิขึ้นอย่างแตกต่างกนัออกไปทัง้น้ีลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มแรงงานต่างด้าวทัง้ 3 สญัชาติจะเป็นกลุ่ม
แรงงานที่ส่วนใหญ่ไร้ฝีมอื และเป็นแรงงานระดบัล่าง ซึ่งหมายถึง แรงงานที่ท างานในภาคอุตสาหกรรม เช่น แม่บ้าน     
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คนท าความสะอาด งานด้านเกษตรกรรม เช่น ท าไร่นา และงานปศุสตัว์ กิจการประมง งานเหมืองแร่ งานก่อสร้าง      
และงานทีเ่กีย่วกบัลกัษณะของการเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานเข้มขน้อื่นๆ   

นอกจากน้ีลกัษณะทัว่ไปของแรงงานข้ามชาติโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ทกัษะฝีมอื ดงันัน้จงึมรีะดบั
การศกึษาทีไ่ม่สงูนกั จงึเป็นขอ้จ ากดัต่อความรู ้ความเขา้ใจในการสื่อสารภาษาไทยที่ส่งผลต่อการได้รบัรายได้ที่ค่อนข้าง
ต ่าจากการท างานและปจัจยัทีส่่งผลต่อการเขา้ถงึการศกึษาของแรงงานต่างด้าวอยู่ที่ความแตกต่างเหลื่อมล ้าในการได้รบั
การปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมระหว่างเพศ ดงัจะเหน็ไดจ้ากความเชื่อ และวถิขีองการด าเนินชวีติของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านซึง่
เป็นต้นทางของกลุ่มแรงงานต่างดา้วกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่จะเป็นสงัคมที่ให้ความส าคญั และมอบโอกาสต่างๆ ให้แก่เพศชาย  
ดงันัน้จึงมีผลต่อความแตกต่างด้านความรู้ หรือโอกาสในการเข้ารบัการศกึษาซึ่งแรงงานต่างด้าวเพศชายจะสูงกว่า
แรงงานต่างดา้วเพศหญงิ ทัง้น้ีเพื่อเป็นฉายภาพลกัษณะของแรงงานต่างดา้วทีม่รีายละเอยีดน่าสนใจจากการส ารวจข้อมูล
พืน้ฐานในโครงการส่งเสรมิการป้องกนัเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ (สถาบนัวจิยัประชากร  และสงัคมมหาวทิยาลยัมหดิล. 
2555 : ออนไลน์) ทีพ่บว่า พืน้ความรูเ้ดมิของแรงงานต่างดา้วเพศชายจะสงูกว่าแรงงานต่างดา้วหญงิในทุกๆ กลุ่มแรงงาน
ขา้มชาต ิอกีทัง้กลุ่มแรงงานต่างดา้วไม่ไดร้บัการส่งเสรมิทกัษะในการประกอบอาชพีทีเ่พยีงพอ ดงันัน้แรงงานต่างดา้วที่จะ
เข้ารบัการศึกษาในประเทศไทยจงึมจี านวนไม่มากนัก เพราะมขี้อจ ากดัต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษา  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้จ ากดัดา้นภาษามผีลต่อโอกาสทางการท างาน และการพฒันาคุณภาพชวีติของแรงงานต่างด้าวเป็น
อย่างยิง่ ดงัจะพบว่า แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่มเีพยีงทกัษะในการพูด แต่ไม่สามารถสื่อสารด้วยทกัษะอื่นๆ โดยผลการ
ส ารวจความสามารถในการใช้ภาษาพบว่า มีเพียงแรงงานต่างด้าวชาวลาวที่ค่อนข้างมทีกัษะในการสื่อสารที่มากกว่า
แรงงานต่างดา้วชาวพม่า และกมัพชูา ซึง่สามารถสื่อสารภาษาไทยไม่มากนกั 

1.2) แนวโน้มความต้องการ และสถิติของแรงงานต่างด้าวพบข้อมูลจากสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (2553: ออนไลน์) ไดส้รุปถงึลกัษณะของแรงงานต่างดา้วไวด้งัน้ี แรงงานต่างดา้วส่วนใหญ่เขา้สู่ตลาดแรงงาน
ระดบัล่างมาจากประเทศพม่า ลาว และกมัพูชา โดยแรงงานดงักล่าวเป็นที่ต้องการในภาคเศรษฐกจิที่มกีารใช้แรงงาน
เขม้ขน้ และเป็นแรงงานราคาถูกทีเ่ข้ามาทดแทนอตัราการตึงตวัด้านตลาดแรงงาน อนัเน่ืองมาจากแรงงานชาวไทยขาด
แคลน และไม่นิยมทีจ่ะท างานประเภทน้ี โดยรายงานฉบบัดงักล่าวได้ระบุว่า ในช่วงปีพ.ศ.2552 ตลาดแรงงานระดบัล่าง
เริม่สนใจที่จะจ้างแรงงานไร้ฝีมอืจ านวนมากในกจิการส าคญั 4 ประเภทคอื การเกษตรกรรม และปศุสตัว์  กจิการด้าน
ก่อสรา้ง กจิการต่อเน่ืองจากประมง และการเป็นแม่บ้าน หรอืผู้รบัใช้ในครวัเรอืน ดงันัน้จงึอาจกล่าวได้ว่า  แรงงานต่าง
ดา้วจากประเทศเพื่อนบ้านยงัเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดบัล่าง จงึส่งผลต่อการเข้าเมอืงทัง้ในลกัษณะของการ
เป็นแรงงานถูกกฎหมาย และการลกัลอบเข้าเมืองแบบผดิกฎหมาย ซึ่งจากสถิติแรงงานจากประเทศพม่า ลาว  และ
กมัพชูาในช่วงปีพ.ศ.2552  พบว่า กลุ่มแรงงานต่างดา้วจากประเทศเพื่อนบ้านทีเ่ข้ามาท างานในประเทศไทยอยู่ราว  2.2  
ล้านคน โดยในจ านวนน้ีเป็นแรงงานที่ได้รบัอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนประมาณ 1.3 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 59  ของ
จ านวนแรงงานทัง้หมด อกีทัง้มกีารศกึษาพบว่า ลกัษณะการประกอบอาชพีของแรงงานต่างด้าวแต่ละสญัชาติ สามารถ
ระบุไดจ้ากความแตกต่างของสญัชาตขิองแรงงานต่างดา้วซึง่บ่งชีถ้งึลกัษณะของการประกอบอาชพีได้ เช่น แรงงานพม่า
จะอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม และกจิการก่อสรา้ง ส่วนแรงงานชาวกมัพชูาจะอยู่ในกจิการประมง ส่วนแรงงานต่างด้าวชาว
ลาวจะกระจายในหลากหลายอาชีพทัง้ภาคการเกษตร หรือภาคอุตสาหกรรม (สถาบันวิจ ัยประชากร และสังคม  
มหาวทิยาลยัมหดิล. 2555: ออนไลน์) ส าหรบัในส่วนของจ านวนสถิติ หรอืรายงานตัวเลขต่างๆ ของแรงงานต่างด้าว
โดยเฉพาะกลุ่มทีม่าจากกลุ่มประเทศลุ่มน ้าโขงไดแ้ก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศกมัพูชา ซึ่งประมาณการโดย
ส านักบรหิารแรงงานต่างด้าวถึงจ านวนแรงงานข้ามชาติที่ได้รบัอนุญาตให้ท างานได้ในประเทศไทยมจี านวนราว 1.23 
ล้านคน โดยจ าแนกเป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่ามากที่สุด รองลงมาเป็นแรงงานต่างด้าวชาวกมัพูชา และชาวลาว
ตามล าดบั แต่อย่างไรกต็ามยงัคงมจี านวนแรงงานต่างดา้วทีไ่ม่ได้รบัอนุญาตให้ท างานอีกเป็นจ านวนมาก ดงัปรากฏจาก
ขอ้มลูการคาดการณ์ของสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิลซึ่งระบุว่า จ านวนแรงงานข้ามชาติที่ปรากฏ
ในการส ารวจส ามะโนประชากรและเคหะเมื่อปีพ.ศ. 2553 อาจมจี านวนสงูถงึ 4 ลา้นคน (สถาบนัวจิยัประชากร และสงัคม  
มหาวทิยาลยัมหดิล. 2554: ออนไลน์) ทัง้น้ีจากข้อมูลเกี่ยวกบัสถานการณ์แรงงานต่างด้าวที่ส ารวจโดยส านักบรหิาร
บริหารงานต่างด้าว กรมการจดัหางาน. (2556: ออนไลน์) ในช่วงตัง้แต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2556 พบว่า  
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แนวโน้มของแรงงานต่างดา้วโดยภาพรวมทัง้ประเทศพบว่า กลุ่มแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะที่มาจากกลุ่มประเทศลุ่มน ้า
โขงไดแ้ก่ ประเทศพม่า ประเทศลาว และประเทศกมัพชูา มแีนวโน้มสถติเิพิม่ขึน้เรื่อยๆ จงึอาจสรุปไดว้่า แรงงานต่างด้าว
ยงัคงเป็นกลุ่มแรงงานระดบัล่างทีย่งัคงเป็นความต้องการของผูป้ระกอบการในกจิการต่างๆ อยู่ค่อนขา้งมาก 

1.3) ลกัษณะการพึง่พงิแรงงานต่างดา้วในรปูแบบกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  พบว่า  สถาบันวจิยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (2550: ออนไลน์) ไดร้ะบุถงึสาเหตุหลกัทีท่ าใหเ้กดิการจา้งแรงงานต่างดา้วซึ่งลกัลอบเข้าประเทศไทย
อย่างผดิกฎหมาย เน่ืองจากสาเหตุส าคญั 2 ประการ ประการแรกคอื การขาดแคลนแรงงานไทย โดยเฉพาะในลกัษณะ
งานทีต่้องสกปรก ยากล าบาก และเสีย่งต่อปญัหาสุขภาพ และร่างกาย นอกจากน้ีในช่วงฤดูการเกษตรจะพบว่า เกดิการ
ขาดแคลนแรงงานที่ต้องออกจากงานที่มลีกัษณะนอกภาคเกษตร เพื่อกลบัเข้าสู่ภาคการเกษตร และประการที่สองคือ  
แรงงานต่างด้าวมค่ีาจ้างแรงงานที่ต ่ากว่าแรงงานไทยมาก (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศ.2550: ออนไลน์) จาก
ขอ้มลูจากการสมัมนาทางวชิาการประจ าปี 2555 เรื่องประชาคมอาเซยีน : มายาคติ ความเป็นจรงิ โอกาสและความท้า
ทายไดส้รุปสถานการณ์แรงงานต่างดา้วในประเทศไทยไวด้งัน้ี การเคลื่อนย้ายแรงงานที่เกดิขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานไร้ทกัษะ ซึ่งเป็นแรงงานทกัษะต ่า โดยในปีพ.ศ. 2553 มแีรงงานต่างด้าวที่ได้รบัอนุญาตให้
ท างานได้ในประเทศไทยมีจ านวนสูงถึง 1.18 ล้านคน (ร้อยละ  87) โดยเป็นแรงงานชาวพม่าสูงสุดถึงราวร้อยละ 80  
รองลงมาเป็นแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา และชาวลาวตามล าดบั ซึ่งลกัษณะการท างานส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกบัการ
ใช้แรงงานกรรมกร หรอืงานรบัใช้ในบ้าน (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2555: ออนไลน์) ดงันัน้ด้วยความ
จ าเป็นทีต่้องพึง่พาแรงงานต่างดา้วในกจิการทัง้ดา้นการเกษตรกรรม การประมง และด้านอุตสาหกรรม แต่ขณะเดยีวกนั
แรงงานต่างดา้วกเ็ป็นสาเหตุประการหนึ่งทีม่สีรา้งผลกระทบต่อความมัน่คง และวถิชีวีติของประชาชนในพื้นที่ (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 2555: ออนไลน์)   

1.4 สภาพปญัหาอันเน่ืองมาจากการใช้แรงงานต่างด้าว แม้ว่าการใช้แรงงานต่างด้าวยงัเป็นความ
จ าเป็นของสงัคมไทย เพื่อสรา้งกลไกในการขบัเคลื่อนใหเ้ศรษฐกจิสามารถขยายตวั แต่อย่างไรกต็ามกม็คีวามจ าเป็นสิง่ที่
เป็นลกัษณะต้นทุนทีส่งัคมไทยต้องจ่ายในอตัราที่สูง ดงัปรากฏจากสภาพปญัหาที่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากการใช้แรงงาน
ต่างดา้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มทีล่กัลอบเข้าเมอืงโดยผดิกฎหมาย และไม่ได้รบัการจดทะเบียนเพื่ออนุญาตให้สามารถ
ท างานได ้ท่ามกลางภาวะความตงึตวัของตลาดแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิง่ในลกัษณะของงานบางประเภท ดงันัน้จงึเป็น
แรงดงึดดูความสนใจของแรงงานต่างดา้วใหล้กัลอบเขา้สู่ประเทศไทยทีโ่ดยมแีนวโน้มมากขึน้ โดยเฉพาะจากประเทศพม่า  
กมัพชูา และลาวดงัที่ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย หรอื ทดีอีาร์ไอได้ระบุถึงสภาพปญัหาที่ประเทศไทยต้อง
เผชญิอนัเน่ืองมาจากปญัหาแรงงานต่างด้าวซึ่งถือเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายคนืในอตัราที่สูงของสงัคมไทย (สถาบนัวจิยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย. 2550 :ออนไลน์,สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2552 :ออนไลน์ และสถาบนัวจิยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย. 2553 :ออนไลน์) ไว้ในประเด็นเกี่ยวกบั 1) ปญัหาที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ      
และ 2) ปญัหาทางดา้นสงัคม ซึง่มรีายละเอยีดของแต่ละประเดน็ดงัน้ี 

1.4.1 ปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศ เริม่ต้นจากการที่ภาครฐัจะมภีาระทางการเงนิการ
คลงัมากขึน้ เน่ืองจากต้องจดัสรรงบค่าใช้จ่ายไปโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิง่รายจ่ายที่เกี่ยวกบัการจดับรกิารด้าน
การศกึษา การสาธารณสุข หรอืแมแ้ต่งบประมาณรายจ่ายที่ต้องจดัสรรไปให้แก่กลไกในการการป้องกนั และปราบปราม
อาชญากรรมทีม่ผีลต่อความปลอดภยัในชวีติ และทรพัย์สนิ นอกจากน้ีพบว่า แม้การใช้แรงงานต่างด้าวจะมรีาคาถูก แต่
ผลกระทบในระยะยาวต่อความชะงกังนัในการมุ่งพฒันาเทคโนโลย ีและความก้าวหน้าในวทิยาการ หรอืการเน้นสร้าง
นวตักรรมเทคโนโลยขีองประเทศเน่ืองด้วยหากคดิเพยีงว่า ความได้เปรยีบจากการมตี้นทุนด้านค่าตอบแทนแรงงานใน
อตัราทีต่ ่า จะไม่ส่งเสรมิใหผู้ป้ระกอบการใหค้วามสนใจต่อการเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติหรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบในมติิ
อื่นๆ ดงันัน้ประสทิธภิาพในการผลติทีต่ ่าจากแรงงานไรท้กัษะฝีมอืจะสรา้งผลเสยีจากการไม่มคีวามสามารถในการแข่งขนั
ระยะยาวอกีทัง้ยงัท าให้การเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้เป็นเรื่องที่เกดิได้ยาก นอกจากน้ียงัเป็นการลดโอกาสการมงีานท า
ของแรงงานไทยระดบัล่าง (Unskilled worker) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพื้นที่ซึ่งมีจ านวนแรงงานต่างด้าวอาศยัอยู่อย่าง
หนาแน่น 
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1.4.2 ปญัหาทางดา้นสงัคม พบว่า ปญัหาจะครอบคลุมตัง้แต่ด้านอตัราการเกดิอาชญากรรมและความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรพัย์สิน ทัง้น้ีต้องยอมรบัว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ลกัลอบเข้าเมอืงโดยผิด
กฎหมาย ดงันัน้กลุ่มแรงงานเหล่าน้ีจะไม่ได้รบัการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ และไม่ปรากฏฐานข้อมูลที่จ ัดเก็บ
รายละเอยีดส่วนบุคคล และเมื่อเกดิปญัหาการกระท าผดิกฎหมายกลุ่มแรงงานต่างดา้วกจ็ะหลบหนีกลบัสู่ประเทศต้นทาง 

ตอนท่ี  2  ศึกษาแนวทาง และลกัษณะของการจัดการศึกษาส าหรบัแรงงานต่างด้าวเพื่อจดัท าเป็นกรอบ
แนวทางในการด าเนินงานเชงิรุกส าหรบัหน่วยงาน หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าว 3  
สญัชาตปิระกอบดว้ย พม่า ลาว และกมัพชูา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส าหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ด าเนินการด้านการศึกษาส าหรับแรงงานต่างด้าว  3 สัญชาติ
ประกอบด้วยพม่า ลาว และกมัพูชา จ าแนกได้ 2 ลกัษณะองค์กรได้แก่ องค์กรภาครัฐ และองค์การพัฒนาเอกชน  
กลา่วคอื พืน้ทีก่รุงเทพมหานครมหีน่วยงานของส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยัซึ่งอยู่
ภายใต้การดแูลของกระทรวงศกึษาธกิาร และกระทรวงแรงงานทีด่แูลดา้นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ให้แก่แรงงานต่างด้าวซึ่ง
เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทางการศกึษา ส าหรบัในส่วนขององค์กรพฒันาเอกชน เช่น มูลนิธิเด็ก (ส านักงานส่งเสริม
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2551: ออนไลน์) ส่วนโครงการจดัการศกึษาเพื่อส่งเสรมิด้านการเรยีนรู้
ให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยภาพรวมจะครอบคลุมกิจกรรมทางการศึกษาตัง้แต่การส่งเสริมเรื่องการรู้หนังสือซึ่ง เน้น      
การส่งเสรมิสมรรถนะการเรยีนรูเ้พื่อใหผู้เ้รยีนสามารถอ่าน และเขยีนภาษาไทยได้ ตลอดจนมทีกัษะด้านการค านวณ อีก
ทัง้การด าเนินกจิกรรมทางการเรยีนรู้ได้ครอบคลุมไปจนถึงโครงการที่มุ่งเน้นส่งเสรมิความรู้  ทกัษะต่างๆ  เช่น  ทกัษะ
ทางวชิาการ ทกัษะดา้นการวธิกีารคดิวเิคราะห ์สงัเคราะหเ์พื่อเป็นพืน้ฐานในการน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสนิใจ  
และแก้ไขปญัหาที่เผชญิได้อย่างเหมาะสม และน าไปปรบัใช้ในลกัษณะของทกัษะชวีติที่สอดคล้องต่อวิถีชวี ิตของกลุ่ม
แรงงานต่างดา้ว 

2.1 ทศันคตทิีม่ต่ีอการศกึษาของแรงงานต่างดา้ว พบว่า ความเชื่อ หรอืทศันคตขิองแรงงานต่างดา้วทีม่ี
ต่อการเหน็คุณค่าทางการศกึษาเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะเริม่ต้นดว้ยความต้องการทางการเรยีนรู้ และเข้าสู่โอกาสทางการศกึษา
ได้ตามความต้องการ และความพร้อมของตนเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดในการจดัการศกึษาตามสิทธิทางการศกึษาที่
มนุษยท์ุกคนพงึไดร้บัเพื่อพฒันาคุณภาพชวีติของตน ทัง้น้ีไดป้รากฏรายละเอียดเกี่ยวกบัแนวคดิของแรงงานต่างด้าวที่มี
ต่อระบบการศึกษาจากรายงานวิจยัเรื่อง โอกาสทางการศึกษาของเด็กอพยพต่างด้าว และเด็กชนเผ่าในจงัหวัด
สมุทรสาคร. (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2550 :ออนไลน์) ดงัน้ี การเหน็คุณค่า และความส าคญัของการศกึษา
ของคนต่างดา้วจะขึน้อยู่กบัระยะเวลาทีอ่ยู่ในประเทศไทย เน่ืองจากความกลมกลนื และการรบัเอาความเชื่อ และวถิีชวีติ
ของสงัคมไทยที่ให้ความส าคญัต่อการเข้ารบัการศึกษา อีกทัง้รฐัมีนโยบายในการให้สญัชาติไทยแก่ผู้ไร้สญัชาติที่มี
หลกัฐานว่าพ านกัอยู่ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 10 ปี จงึมผีลต่อการเหน็ความส าคญัของการศกึษาจากตวัอย่าง และวธิี
คดิของคนไทยทีใ่หค้วามส าคญักบัการศกึษาเพื่อให้มหีน้าที่การงาน และอนาคตที่ดขีึ้น ในทางตรงกนัข้ามกรณีที่คนต่าง
ดา้วเขา้มาอาศยัในประเทศไทยในระยะเวลาไม่นานมากนกัจะค่อนขา้งไม่แน่ใจต่อนโยบายภาครฐัทีม่ต่ีอคนต่างดา้วในด้าน
การให้โอกาสในการท างาน ย่อมคดิว่า โอกาสในการศกึษาเป็นสิง่ที่อาจไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตมากนัก อีกทัง้ต้อง
จดัสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอีกทัง้รายงานวิจยัดงักล่าวยงัได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกบัสภาพปญัหาได้แก่ 1) ปจัจยั
เกีย่วกบัการเรยีนในศนูยก์ารเรยีนจะไม่สามารถถ่ายโอนผลการเรยีนได ้ ดงันัน้การเรยีนในระบบจะไดเ้ปรยีบในประเดน็น้ี
มากกว่า 2) การรบัรู้ถึงนโยบายของภาครฐัที่อนุญาตให้เด็กที่ไม่มหีลกัฐานทางระเบียนราษฎร หรือไม่มีสญัชาติไทย
สามารถเข้าร ับการศึกษาได้โดยได้ร ับงบประมาณอุดหนุนรายหัวส าหรับผู้เรียนต่างด้าว และคนไร้ส ัญชาติ ของ
สถานศกึษาส่วนหน่ึง  และผู้ปกครองเดก็ส่งผลให้เดก็เสยีโอกาสในการเข้ารบัการศกึษา ดงันัน้จงึเป็นปญัหาในลกัษณะ
ของการน านโยบายไปสู่การปฏบิตั ิแมว้่าจะมกีารรบัรองสทิธทิางการศกึษาใหแ้ก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว คนไร้สญัชาติ หรอื
ผูต้ดิตามแรงงานกลุ่มน้ีผ่านการลงนาม และใหส้ตัยาบรรณในรายละเอยีดบางประเดน็ 

2.2 การรบัรองสทิธทิางการศกึษาของแรงงานต่างดา้ว ส าหรบัเรื่องสทิธทิางการศกึษาของแรงงาน ต่าง
ดา้ว พบว่า มขีอ้มลูทีน่่าสนใจจากเอกสารเรื่อง ค าถาม และขอ้ทา้ทายต่อนโยบายรัฐไทยในการจดัการปญัหามติิสุขภาวะ 
และสทิธขิองแรงงานข้ามชาติ (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล. 2548: ออนไลน์) ซึ่งระบุว่า  แม้
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ประเทศเทศไทยจะได้ให้การรบัรองพนัธกรณีระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องสิทธิทางการศึกษา ทัง้ในปฏิญญาว่าด้วย       
สทิธมินุษยชน ค.ศ. 1948 และกตกิาระหว่างประเทศว่าดว้ยสทิธทิางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ค.ศ.1966 ตลอดจน
อนุสญัญาว่าวด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1989 หรือแม้แต่ในกรณีบทบัญญตัิแห่งข้อกฎหมายต่างๆ ภายในประเทศก็ได้มี        
การกล่าวถงึ สทิธทิางการศกึษาของบุคคล ดงัปรากฏจากบทบญัญตัิที่ให้การรบัรองสทิธทิางการศกึษาไว้ในรฐัธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย และบทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ แต่อย่างไรกต็ามพบถึงประเดน็ที่เป็นค าถาม
ตามมาว่า การรบัรองสทิธทิางการศกึษาไดค้รอบคลุมถงึบุคคลทีไ่ม่มสีญัชาติไทยหรอืไม่ ซึ่งหากพจิารณาโดยใช้หลกัการ
ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยความหมายของบุคคลย่อมครอบคลุมอย่างเท่าเทยีมต่อสทิธขิ ัน้พื้นฐานซึ่งรวมถึง
สทิธใินการไดร้บัการศกึษาใหแ้ก่บุคคลทุกคนแมจ้ะเป็นผู้ที่ไม่มสีญัชาติไทย หรอืไม่ปรากฏเอกสารแสดงตวัตน ตลอดจน
บุตรหลานของกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีด้วยหรอืไม่ ดงันัน้จงึพบว่า ในทางปฏิบตัิยงัคงพบปญัหาในลกัษณะที่แรงงานต่างด้าว  
หรอืบุตรหลานไม่สามารถเข้ารบัการศกึษาได้ เน่ืองด้วยมหีลายพื้นที่ยงัไม่รบัรู้ถึงสทิธิที่ได้รบัการรบัรองจากกฎหมาย  
และนโยบายดงักล่าวประกอบกบัโดยส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจกนัว่า หากบุคคลไม่มเีอกสารส าคญัแสดงตวัตนย่อมเข้าใจได้
ว่า  บุคคลผูน้ัน้ไม่อาจเข้ารบัการบรกิารทางการศกึษาได้ ดงันัน้ย่อมหมายถึง แรงงานต่างด้าว หรอืกลุ่มบุตรหลานของ
กลุ่มแรงงานจะขาดโอกาสรบัสทิธทิางการศกึษาซึง่เป็นสทิธมินุษยชนทีส่ าคญัซึง่สามารถเอื้อต่อการพฒันาคุณภาพชวีติที่
ดอีย่างยัง่ยนื  ทัง้ที่สามารถด าเนินการโดยแจ้งให้หวัหน้าสถานศกึษาทราบ และท าการบนัทกึประวตัิในแบบบนัทกึเพื่อ
แจง้กระทรวงศกึษาธกิาร (สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล. 2548: ออนไลน์)   
2.3) การด าเนินการจดัการศกึษาส าหรบัแรงงานต่างด้าว ถือได้ว่า เป็นแนวทางในการพฒันาแรงงานต่างด้าวในด้าน
การศึกษาที่ถูกยอมรับจากประเทศที่น าไปปฏิบัติมาแล้วว่า เป็นแนวทางที่เหมาะสมควรให้การสนับสนุนแก่สถาน
ประกอบการได้ฝึกอบรมเพื่อเพิม่ผลิตภาพทางด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา  และความรู้เกี่ยวกบัอาชีว  
อนามยัให้แก่แรงงานต่างด้าว โดยมีเงื่อนไขว่า สถานประกอบการใดน าแนวทางดงักล่าวไปปฏิบตัิจะได้รบัสทิธใินการ
ลดหย่อนภาษี (สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย. 2555 :ออนไลน์) ส าหรบับรบิทในสถานการณ์จรงิซึ่งได้มกีาร
ด าเนินงานไปแล้ว พบว่า ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีลกัษณะการจดัการศึกษาให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่ง
ส านกังาน กศน.จงัหวดักรุงเทพมหานครพบว่ากจิกรรมส่วนใหญ่เป็นการด าเนินงานเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
ส่งเสรมิการอ่านออกเขยีนได ้หรอืช่วยใหผู้ท้ีไ่ม่รูห้นงัสอืไทยสามารถอ่านออกเขยีนไดใ้นเบื้องต้นนอกจากน้ียงัมลีกัษะของ
กจิกรรมทีส่่งเสรมิการรูห้นงัสอื การพฒันาทกัษะการรู้หนงัสอื ดา้นคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานเพื่อส่งเสรมิการรูห้นงัสอื อีกทัง้จดั
กจิกรรมทีส่่งเสรมิอาชพี และพฒันาคุณภาพชวีติให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งประกอบด้วยกลุ่มแรงงานต่างด้าว และผู้ที่ไม่มี
สถานะทางทะเบยีน (ส านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั. 2555: ออนไลน์) ข้อเสนอแนะสู่
การน าไปประยุกต์เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 1) หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรด าเนินงานโดย
น านโยบายไปสู่การปฏบิตัใิหเ้ป็นผลเชงิรปูธรรม และมรีะบบการประเมนิผลเพื่อตดิตามความก้าวหน้าทางการปฏิบตัิงาน  
และปรบัปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องต่อบรบิทความเปลี่ยนแปลง 2) ควรส่งเสรมิ และอ านวยความสะดวกให้แก่
บุคลากรทีด่แูลงานด้านการจดัการศกึษาส าหรบักลุ่มแรงงานต่างด้าวให้มโีอกาสยกระดบั และพฒันาความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบตัิงาน 3) ควรก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นเพื่อขจดัอุปสรรคทางการเรยีนรู้ ให้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่
ประสงคจ์ะเขา้รบัการศกึษา 4) ควรส่งเสรมิ และประสานความร่วมมอืของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานเพื่อ
จดัการศกึษาส าหรบักลุ่มแรงงานต่างด้าว  5) ควรส่งเสรมิความเข้าใจแก่ทุกฝ่ายที่มสี่วนได้เสยีให้เหน็ถึงความส าคญั   
และความจ าเป็นทีต่้องส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหแ้ก่กลุ่มแรงงานต่างดา้ว 
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าโขง 
Factors  Influencing  Learning  Organization  in  School  at   Mekong   Basin  Area 

ดร.สมชาย เทพแสง1 
 

บทคดัย่อ   
 การวิจยัเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าโขง          

มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่ในบรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง และศกึษาปจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณในลุ่มแม่น ้าโขง กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี 
ไดแ้ก่ ครขูองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนเทศบาล ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
ปีการศกึษา 2555 จ านวน 1,473 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถาม  
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั ของลเิคริ์ต สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานส่วนการวเิคราะห์ปจัจยัที่มอีิทธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง   
ใชก้ารวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path  Analysis) ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป ผลการวจิยัพบว่า การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ใน
โรงเรียนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขงโดยรวมมกีารปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามกีารปฏิบัติ อยู่     
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี บุคคลแห่งการเรยีนรูก้ารเรยีนรูเ้ป็นทมี  การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม
รปูแบบแห่งความคดิ และการคดิเชงิระบบ นอกจากน้ียงัพบว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลเชงิบวกต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าโขง เมื่อเรียงล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ วฒันธรรมแบบมุ่งคุณภาพ การสื่อสาร    
การบรหิารการเปลีย่นแปลง สภาพแวดลอ้มโรงเรยีน และเทคโนโลย ีอกีทัง้ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวก และอิทธพิล
ทางอ้อมเชงิบวก ไดแ้ก่ ปจัจยัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน ปจัจยัเทคโนโลย ีและปจัจยัวฒันธรรมแบบมุ่งคุณภาพ โดย     
มอีิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกผ่านปจัจยัการสื่อสาร และปจัจยัการบรหิารการเปลี่ยนแปลง ส าหรบัปจัจยัการสื่อสาร และ
ปจัจยัการบรหิารการเปลีย่นแปลงอทิธพิลเชงิทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่บรเิวณ
ลุ่มแม่น ้าโขง   
ค าส าคญั: องคก์ารแห่งการเรยีนรู,้ บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study learning organization in school at Mekong Basin Area 
and study factors influencing learning organization in school at Mekong Basin Area. The study was conducted 
with a sample group of 1,473 teachers in private and municipal schools under educational service area office at 
Mekong Basin Area, year 2012. The multi-stage random sampling was used for define sample group. The data 
were collected by 5 rating scales questionnaire. The statistics used in this research were means and standard 
deviation. For the factors influencing learning organization in school at Mekong Basin Area were analyzed by 
Path Analysis using the statistical package. 
 Research finding revealed that learning organization in school at Mekong Basin Area as a whole and 
each individual aspect were at a high level by ranking from the highest to the lowest mean as follows; personal 
mastery, team learning, sharedvision, mental model and systemthinking. The factors which had positive 
influences to learning organization in school at Mekong Basin Area by ranking from the highest to the lowest 
mean as follows; quality focused corporate culture, communication, change management, school environment 
and technology. The factors which had direct and indirect positive influences were as follows; school 
environment, technology and quality focused corporate culture by having indirect positive influences through  

 
1 หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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factors of communication and change management. The factors of communication and change management 
had direct positive influences to learning organization in school at Mekong Basin Area. 
Keywords: Learning  Organization , Mekong   Basin  Area, Factors  Influencing  Learning  Organization   
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่11ไดเ้น้นคนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันา เพื่อให้บุคคลมคีวามรู ้
ความสามารถ ทกัษะ และทศันคตทิีด่ใีนการปฏบิตังิานใหเ้ตม็ศกัยภาพ และเพิม่ขดีความ สามารถ รวมทัง้มจีุดเน้นในการ
พฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปญัญาและการเรียนรู้ โดยพฒันาศักยภาพคนไทยให้มีความรอบรู้          
คู่คุณธรรม ใหส้ามารถกา้วทนัโลกไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ. 2549 : 
4-7)   
              พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดแนวทาง
ในการจดัการศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายปฏิรูปการศกึษาที่เน้นความส าคญัของผู้เรยีนได้พฒันาความสามารถของ
ตนเองและน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชวีติประจ าวนัโดยยดึหลกัการจดัการศกึษาให้ผู้เรยีนทุกคนสามารถเรยีนรู้  และพฒันา
ตนเองไดแ้ละถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด แต่เน่ืองจากในระบบการศกึษายงัมปีญัหาเกี่ยวกบับุคลากรขาดการค้นคว้า   
บุคลากรในโรงเรยีน ไม่ใหค้วามส าคญักบัการจดัการองค์ความรู้ ไม่ยอมรบัเหตุผลและความคดิของผู้อื่น ขาดเทคโนโลยี
ในการเชื่อมต่อและสื่อสาร ขาดการส่งเสรมิและแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ ไม่ปรบัเปลี่ยนวฒันธรรมแห่งการเรยีนรู้
และไม่ปรบัทศันคตแิละกระบวนทศัน์ (มงคลชยั วริยิะพนิิจ. 2553: 12) 

 จากปญัหาดงักล่าวสถานศกึษาจ าเป็นต้องพฒันาโรงเรยีนให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ เพื่อส่งเสริมให้การ
บรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึ้น (Marquardt. 2005 :23-25) การบรหิารโรงเรยีนในยุคแห่งกระแสโลกาภิวตัน์ที่มกีาร
สื่อสาร การคมนาคมทีส่ะดวกรวดเรว็และใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั  โรงเรยีนแต่ละแห่งจ าต้องมกีารแข่งขนักนัอย่างสูงและ
รุนแรงมากยิง่ขึน้  การทีโ่รงเรยีนจะด ารงอยู่ไดจ้ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมบุีคลากรทีม่ศีกัยภาพสูง (Loermans. 2002: 285–
294) ซึง่การพฒันาโรงเรยีนสู่ องคก์ารแห่งการเรยีนรูจ้ะเน้นไปทีบุ่คลากรให้เกดิวนิัยห้าประการ ได้แก่ 1) การส่งเสรมิให้
บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 2) ส่งเสริมให้บุคลากรมีรูปแบบแห่งความคิด 3) กระตุ้นให้สร้างวิสยัทศัน์ร่วม           
4) มกีารเรยีนรูเ้ป็นทมี และ 5) สนบัสนุนใหบุ้คลากรมกีารคดิเชงิระบบ (Senge. 1990: 7-23) 
 การพฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูน้บัว่ามคีวามส าคญั เพราะช่วยแกป้ญัหาในโรงเรยีนอย่างเป็น
รปูธรรมเน้นลกูคา้และบรกิารลกูคา้ตามความต้องการและความจ าเป็น มกีารแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพิม่ความสามารถในการ
จดัการ พฒันาบุคลากรให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งการที่โรงเรยีนจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพจ าเป็นต้องมปีจัจยัสนบัสนุน ไดแ้ก่ ปจัจยัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ 
สนับสนุนให้โรงเรยีนมภีูมทิศัน์ที่สวยงาม อาคารเรียนอยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม มกีารเตรียมความพร้อมด้านสื่อ    
การสอนวสัดุอุปกรณ์อย่างครบครนั (Lam. & Pang. 2003: 83-87)  

 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อองค์การแห่งการเรยีนรู้อีกประการหน่ึง ได้แก่ ปจัจยัเทคโนโลย ีโดยมกีารจดัเตรยีมความ
พร้อมทางด้านเทคโนโลย ีส่งเสรมิให้ครูใช้เทคโนโลย ีและที่ส าคญัมกีารส่งเสรมิให้ครูผลติสร้างสรรค์ อีกทัง้ปจัจยัการ
สื่อสารส่งผลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู ้โดยเฉพาะการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพในโรงเรยีน และการน าเทคนิคและ
กลยุทธ์ในการสื่อสารมาใช้เพื่อให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายนับว่าเป็นการสื่อสารที่มีคุณค่า (Barker& 
Camarata.1998: 443) ขณะเดยีวกบัวฒันธรรมองคก์ารแห่งคุณภาพจะสนับสนุนให้โรงเรยีนเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้
อย่างมคุีณภาพ (Martoo. 2006: 80) อีกทัง้การบรหิารการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ ท าให้
โรงเรยีนสามารถปรบัตวัให้ทนักบัโลกที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างด ี (Calver & Marshall. 1994: 39; Garvin. 2000: 
83)   
 ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง และศกึษา
ปจัจยัที่มีอิทธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ของโรงเรียนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง เพราะโรงเรียนในพื้นที่
ดงักล่าวเป็นโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่ในเขตชายแดนมพีรมแดน ตดิกบัประเทศลาว และพม่า ย่อมมกีารบรหิารโรงเรยีนที่มคีวาม
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แตกต่างหลากหลาย ดงันัน้โรงเรียนจงึมคีวามจ าเป็นต้องเตรยีมบุคลากรให้พร้อมในด้านการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้
เพื่อสรา้งสรรคผ์ลงานในการแข่งขนักบัต่างประเทศ จงึสมควรศกึษาวจิยัและน าผลมาปรบัปรุงการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรูข้องโรงเรยีนใหเ้จรญิกา้วหน้าเหมาะสมกบับรบิทของโรงเรยีนแต่ละแห่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และมปีระสทิธผิล
ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่ในบรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
           2. เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีต่ ัง้อยู่บรเิวณในลุ่มแม่น ้าโขง 
 
สมมุติฐานของการวิจยั 
 1. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มโรงเรยีน ปจัจยัด้านเทคโนโลย ีปจัจยัด้านการสื่อสาร ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์การ และ
ปจัจยัดา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลง     
 2. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
ได้แก่ปจัจัยด้านสภาพแวดล้อมโรงเรียน ปจัจยัด้านเทคโนโลยีและปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์การ โดยที่ปจัจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มโรงเรยีน ปจัจยัดา้นเทคโนโลยแีละปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร มอีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกโดยผ่านปจัจยั
ดา้นการสื่อสาร และปจัจยัดา้นการบรหิารการเปลีย่นแปลง 
 
การด าเนินการวิจยั 
 ประชากร ไดแ้ก่ ครขูองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนเทศบาล ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่
ลุ่มแม่น ้ าโขง ประจ าปีการศึกษา  2555 มีโรงเรียนทัง้หมด 2,730 โรง ครู 72,104 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่                   
ครู   ของส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา โรงเรยีนเอกชน และโรงเรยีนเทศบาล ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 
ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 1,575 คนได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม  แบบมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ของลเิคริ์ต การเกบ็รวบรวมข้อมูล สามารถเกบ็รวบรวมได้ 1,473 
ฉบบั คดิเป็น  ร้อยละ 93.52 สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุตฐิาน ใชก้ารวเิคราะหเ์สน้ทาง (Path  Analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปู 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ผลจากการวเิคราะห์ข้อมูลพบว่าการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง  
โดยรวมมกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่ามกีารปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดงัน้ี บุคคลแห่งการเรียนรู้การเรียนรู้เป็นทีม การสร้างวิสยัทศัน์ร่วมรูปแบบแห่งความคิด และการคิด        
เชงิระบบ  

    2. ผลจากการวเิคราะหป์จัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้า
โขง พบว่า 
         2.1 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง
เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบมุ่งคุณภาพ การสื่อสาร การบรหิารการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อม
โรงเรยีน และเทคโนโลย ี 

        2.2 ปจัจยัสภาพแวดล้อมของโรงเรยีน มอีิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ใน
โรงเรียนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง และมอีิทธพิลทางอ้อมเชงิบวก ผ่านปจัจยัการสื่อสารและปจัจยัการบริหารการ
เปลีย่นแปลง 
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      2.3 ปจัจยัเทคโนโลยีมีอิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่
บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขงและมอีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกโดยผ่านปจัจยัการสื่อสาร และปจัจยัการบรหิารการเปลีย่นแปลง   

      2.4 ปจัจัยวฒันธรรมแบบมุ่งคุณภาพ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้         
ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บริเวณลุ่มแม่น ้าโขงและมีอิทธพิลทางอ้อมเชงิบวกโดยผ่านปจัจยัการสื่อสาร และปจัจยัการบรหิาร       
การเปลีย่นแปลง  

      2.5 ปจัจยัการสื่อสารมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่  
บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง 

      2.6  ปจัจยัการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้       
ในโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง  

 
อภิปรายผลการวิจยั 
 1. จากผลวจิยัพบว่าการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง โดยรวมมกีารปฏิบตัิ
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงัน้ี 
บุคคลแห่งการเรยีนรู้การเรยีนรู้เป็นทมี การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม รูปแบบแห่งความคดิ และการคดิเชงิระบบ ที่เป็นเช่นน้ี
เพราะว่านโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารส่งเสรมิใหส้ถานศกึษาในสงักดัพฒันาโรงเรยีนสู่การเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรู้
อย่างชดัเจน ท าใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนน าไปเป็นนโยบายระดบัโรงเรยีนและสนับสนุนอย่างจรงิจงั  ผลวจิยันับว่าสอดคล้อง
กบัแนวคดิของเซ้งเก้ (Senge & Others 2000: 14-34) ที่กล่าวถึงการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้นัน้จ าเป็นต้องสร้าง
โรงเรยีนให้เกดิวนิัย 5 ประการ ได้แก่ 1. บุคคลแห่งการเรยีนรู้  2. รูปแบบแห่งความคดิ 3. การสร้างวสิยัทศัน์ร่วม        
4. การเรยีนรูเ้ป็นทมี และ 5. การคดิเชงิระบบ  โดยเฉพาะรูปแบบแห่งความคดินับว่ามคีวามส าคญัต่อการพฒันาครูเป็น
อย่างด ีท าให้ครูใช้ความคดิอย่างหลากหลาย  รวมทัง้ฝึกทกัษะด้านความคดิ ความเชื่อ โดยผ่านกระบวนการวางแผน 
และทกัษะในการเรยีนรู ้(Johnson. 1993 : 23) อกีทัง้การพฒันาครสูู่บุคคลแห่งการเรยีนรู้นับว่าช่วยพฒันาความสามารถ
ของครใูหเ้กดิความเชีย่วชาญและรอบรูม้ากขึ้น ช่วยฝึกให้ครูเกดิพลงัในการสร้างสรรค์สิง่ใหม่ กระตุ้นให้แสวงหาความรู้
อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ (Barker & Camarata. 1998 : 443-467) สอดคล้องกบัผลวจิยัของ ยุรดา อรรถธนสาร. (2552 : 
23) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมผูบ้รหิารในการสรา้งองคก์ารแห่งการเรยีนรูบ้รรยากาศองคก์ารและคุณลกัษณะ
ของครูกบัการจดัการความรู้ของครูพบว่าการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดบัมาก เมื่อ
พจิารณารายดา้นพบว่ามกีารปฏบิตัอิยู่ในระดบัมากทุกดา้น 
 2. จากผลวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่ม
แม่น ้าโขง  ได้แก่ วฒันธรรมองค์การแบบมุ่งคุณภาพ การสื่อสาร การบรหิารการเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมโรงเรยีน   
และเทคโนโลย ีโดยปจัจยัวฒันธรรมองคก์ารแบบมุ่งคุณภาพมอีทิธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้ 
และมอีทิธพิลทางอ้อมเชงิบวกโดยผ่านปจัจยัการสื่อสาร  และปจัจยัการบรหิารการเปลี่ยนแปลง  ผลวจิยัดงักล่าวนับว่า
สอดคล้องกบัแนวคดิของโลห์แมน (Loermans.2002: 12) ที่สรุปว่าปจัจยัวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งคุณภาพส่งเสรมิให้
บุคลากรท างานดว้ยความเตม็ใจ มคีวามมุ่งมัน่แสวงหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง และเน้นผลสมัฤทธิใ์นการท างาน   
 ปจัจยัการสื่อสารมอีิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้นับว่าสอดคล้องกบัแนวคดิของ 
โบลแ์มนและดลี (Bolman, & Deal,1997: 23) ทีใ่หแ้นวคดิว่าการสื่อสารช่วยท าให้ครมูกีารเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ สามารถ
ถ่ายทอดความรูไ้ปยงัทมีงานไดต้รงประเดน็และชดัเจน  
 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน มอีิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ และมอีิทธพิล
ทางอ้อมเชงิบวก ผ่านปจัจยัการสื่อสารและปจัจยัการบรหิารการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นเช่นน้ีเป็นเพราะการจดัสภาพแวดล้อม
ที่ดีช่วยให้บุคลากรท างานด้วยความสุข มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี โดยเฉพาะการจัดภูมิทศัน์ที่สวยงามร่มรื่น        
เป็นระเบยีบท าใหก้ารท างานประสบผลส าเรจ็ (Lam. & Pang. 2003: 83-87) 
 ปจัจยัเทคโนโลยแีละปจัจยัการบรหิารการเปลี่ยนแปลงมอีิทธพิลทางตรงเชงิบวกต่อการเป็นองค์การแห่งการ
เรยีนรู้  โดยเฉพาะปจัจยัเทคโนโลยช่ีวยสนับสนุนให้บุคลากรค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเรว็ถูกต้อง (Marquandt & 
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Reynolds,1993: 56) ขณะเดยีวกนัปจัจยัการบรหิารการเปลี่ยนแปลงส่งเสรมิให้ครูเกดิการยอมรบัในการเปลี่ยนแปลง 
ปรับกระบวนทัศน์ ในการท างาน โดย เ น้นการท างานให้ เกิดประโยชน์ ต่อโรงเรียนมากที่สุ ด  (Gob.1998:                       
5-11;Garvin.1993:83) นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลวจิยัของ ณหทยั วนัทาการ (2553 : 78) ได้พฒันาโมเดลเชงิสาเหตุ
ความเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนตามขนาดของโรงเรยีน พบว่าปจัจยัเชงิสาเหตุที่ท าให้
เกดิการเป็นองคก์ารแห่งการเรยีนรูไ้ดแ้ก่เทคโนโลย ีและการบรหิารการเปลีย่นแปลง   
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 1. ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
      1.1 สมควรใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนทุกประเภทสนบัสนุนให้ครมูกีารเรยีนรูเ้ป็นทมีมากขึน้ 
      1.2 สมควรให้มกีารส่งเสรมิปจัจยัวฒันธรรมองค์การแบบมุ่งคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรมคีวามมุ่งมัน่ในการ
ท างานและมุ่งผลส าเรจ็ของการปฏบิตังิาน 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป   
                2.1 การท าวจิยัครัง้น้ีไดศ้กึษาจากกลุ่มตวัอย่างในโรงเรยีนที่ตัง้อยู่บรเิวณลุ่มแม่น ้าโขง จงึสมควรศกึษาจาก
กลุ่มตวัอย่างในระดบัอื่นๆและเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษาในโอกาสต่อไป 
      2.2 สมควรใชร้ปูแบบงานวจิยัแบบพหุกรณีศกึษาเพื่อเจาะลกึในประเดน็ต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลชดัเจน ลกึซึ้ง
ยิง่ขึน้  
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ผลการใช้รายการวีดิทศัน์เพ่ือฝึกทกัษะนาฏศิลป์โขนเบือ้งต้น ส าหรบันักเรียน 
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม ) 
The Effects of videotape program me on the basic of mask dance drama skill training for 

prathom suksa 4 students Srinakharinwirot University 
Demonstration School (Elementally) 

อาจารยส์มเกยีรต ิ วรรณเฉลมิ1, 
รองศาสตราจารย ์ประพนธ ์จ่ายเจรญิ2, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ไตรรตัน์ พพิฒันโภคผล2 

 
บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสทิธภิาพรายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขน
เบื้องต้นส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 90/90 และเปรยีบเทยีบทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นระหว่าง
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ทีผู่ว้จิยั
สร้างขึ้นกับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 24 คน ด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)โดยใชห้อ้งเรยีนเป็นหน่วยของการสุ่ม  แลว้สุ่มใหก้ลุ่มที่หน่ึงเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มที่สอง
เป็นกลุ่มควบคุม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าท ี(t - test for Independent 
Samples) ผลวจิยัพบว่า รายการวดีทิศัน์เพื่อฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น มปีระสทิธภิาพ 92.17/94.33 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 90/90  และทกัษะการปฏบิตัขิองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรยีนด้วยรายการวดีทิศัน์กบัการสอน
ดว้ยวธิกีารสอนปกตแิตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค าส าคญั: ฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น, รายการวดีทิศัน์ 
 

Abstract 
 The purposes of this study were to test the efficiency of videotape programmes on the basic of mask 
dance drama skill training  for Prathom Suksa 4 students and compare learning achievement of the students 
learning through videotape programmes and conventional classroom teaching. The samples 2 groups were 
each group  24 for Prathom suksa 4 students of Srinakharinwirot University Demonstration School 
(Elementary). They were divided videotape programmes in teaching basic of mask dance drama skill training 
resources and group 2 used connectional learning. Data was collected and analyzed by Mean , Standard 
Diviation, Percent and t- test for Independent samples. 
 The research results revealed that the efficiency of videotape programmes on the basic of mask dance 
drama skill training resources was 92.17/94.33, higher than 90/90 criteria  and learning  achievement of the 
students learning through the videotape programmes was higher than the conventional classroom teaching 
significantly at .05 level. 
Keywords: 1. the basic of mask dance drama skill training 2. videotape programmes 
 
 

 
 
 

1 อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายประถม )                  
2 อาจารยป์ระจ าโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายประถม )  ที่ปรกึษา 
 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยประถม ) 
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ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

145 

ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 นาฏศลิป์โขนเป็นศลิปะชัน้สูงประจ าชาติไทยที่ต้องด ารงไว้ แต่บุคลากรที่มคีวามช านาญด้านนาฏศลิป์โขนมี
น้อยกว่าความต้องการของโรงเรยีนประถมศกึษาทัว่ประเทศประกอบกบันาฏศลิป์โขนเป็นวชิาที่ต้องการปฏิบตัิมากกว่า
ทฤษฎี  จงึจ าเป็นต้องน าวทิยาการต่างๆ ทางด้านเทคโนโลยกีารศึกษาเข้ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกและเกดิความ
เสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา ยิง่เน้นให้เหน็ชดัเจนว่า “การศกึษาจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยเีข้ามาช่วยในการจดัการ
เรยีนการสอน อนัไดแ้ก่ สื่อการเรยีนการสอน โดยเฉพาะสื่อการเรยีนการสอนที่เป็นเครื่องมอืหรอืช่องทางส าหรบัน าการ
สอนของครไูปสู่ผูเ้รยีน แลว้ท าใหผู้เ้รยีนไดรู้ต้ามความประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายทีค่รวูางไวเ้ป็นอย่างด ี(ภาควชิาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา. 2535:1) ตลอดจนมกีารส่งเสรมิปรบัปรุงการผลติสื่อการเรยีนการสอนให้มคุีณภาพและปรมิาณที่เพยีงพอ  
วธิสีอนทีใ่ชก้นัในโรงเรยีนต่างๆ เป็นวธิสีากล เช่น วธิบีรรยาย เล่าเรื่อง สาธติ ทดลอง ให้ปฏิบตัิจรงิ ใช้อุปกรณ์การสอน
ประกอบ พาไปศกึษานอกสถานที ่ฯลฯ  แต่วธิสีอนทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างสงูวธิหีน่ึงคอืการสอนแบบบรรยายสาธติ เพราะ
นกัเรยีนไดเ้หน็ลกัษณะการเคลื่อนไหวหรอืวธิกีารที่ถูกต้องอย่างแท้จรงิ การสอนนาฏศลิป์ในปจัจุบนัมเีพยีงค าบรรยาย
พร้อมรูปภาพประกอบ เดก็นักเรยีนจงึมคีวามเข้าใจที่แตกต่างกนั ประกอบกบัอาจารย์ผู้สอนยงัมีความรู้ความช านาญ    
ในดา้นน้ีไม่พอเพยีง  จงึท าใหก้ารเรยีนการสอนขาดสมัฤทธิผ์ลรวมถงึคุณภาพทีอ่อกมาโดยรวมทัว่ประเทศกจ็ะไม่ตรงกนั   
ท าให้อาจารย์และนักเรียนเกดิความ กล่าวคอื ครูจะมุ่งสอนกลุ่มทกัษะ ได้แก่ วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์เท่านัน้    
ส่วนกลุ่มอื่นๆ ครูจะเห็นว่าเป็นเรื่องไม่ส าคญั และครูส่วนใหญ่ไม่มีเวลาผลิตสื่อการเรียนการสอน ขาดการสร้างสื่อ          
ทีม่คุีณภาพเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้ ประการส าคญัทีสุ่ดนาฏศลิป์โขนเป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรมไทย เป็นมรดกอนั
ทรงคุณค่าของคนไทยที่มอีายุยนืยาวมาหลายร้อยปีที่สบืทอดมาจากบรรพบุรุษที่เราทุกคนภูมใิจและหวงแหน จงึควร
อนุรกัษ์ไว ้ซึง่เป็นเอกลกัษณ์แห่งความเป็นคนไทย จงึเป็นที่มาของการผลติรายการวดีทิศัน์เพื่อฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขน
เบื้องต้น ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กฝนทกัษะวชิานาฏศลิป์โขนดว้ยตนเองได ้ ในโรงเรยีนทีข่าดบุคลากรดา้นนาฏศลิป์โขน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
                
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพรายการวีดิทศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิ ป์โขนเบื้องต้นส าหรบันักเรียน      
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้นระหว่างนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรายการ วดีทิศัน์ทีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนปกต ิ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. รายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นส าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้น   
มปีระสทิธภิาพ 90/90 
 2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่เรยีนด้วยรายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นกบัวธิี
สอนปกตมิผีลการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นแตกต่างกนั  
 
 
 

การสอนโดยใชร้ายการวดีทิศัน์ 
เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น 

 

 

ผลของการฝึกทกัษะปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้น 
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วิธีด าเนินการวิจยั 
ประเภทของงานวิจยั การศกึษาวจิยัในครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research)   
     ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือนักเรียนชายชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ที่ไม่เคยเรียนเรื่องการฝึกหัด         
โขนเบื้องต้นมาก่อน จ านวน 4 หอ้งเรยีน หอ้งละ 24 คน รวมทัง้สิน้ 96 คน  และมกีารจดัชัน้เรยีนแบบคละความสามารถ 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้า เป็นนักเรียนชาย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 
2554 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ไม่เคยเรียนเรื่อง การฝึกหัด       
โขนเบื้องต้น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 24 คน ซึ่งได้มาด้วยวิธสีุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรยีนเป็น
หน่วยของการสุ่ม แลว้จบัฉลากใหก้ลุ่มที ่1 เป็นกลุ่มทดลอง 24 คน กลุ่มทีส่องเป็นกลุ่มควบคุม 24 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา   

1. ตวัแปรต้น  คอื  การสอนโดยใชร้ายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น 
2. ตวัแปรตาม คอื   ผลของการฝึกทกัษะปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้น 

 
การด าเนินการวิจยั 
 1. จดัเตรยีมสถานที ่เครื่องมอื กลุ่มตวัอย่าง และผูช้่วยในการวจิยั 
 2. จดัเครื่องรบัโทรทศัน์และเครื่องเล่นวดีทิศัน์เขา้ไวใ้นหอ้งทดลอง 1 ชุด  
 3. ก่อนการด าเนินการทดลอง ผูว้จิยัและผูช้่วยวจิยัตรวจดูสภาพความเรยีบร้อย ของห้องทดลองและอุปกรณ์
ทัง้ 2 หอ้งอกีครัง้หน่ึง  
 4. ด าเนินการทดลองโดย  
  4.1 ผู้วจิยัด าเนินการฝึกหดัโขนเบื้องต้นเน้ือหาเดยีวกนักบัรายการวดีทิศัน์ ตามแบบการเรยีนการสอน
แบบปกตแิก่กลุ่มควบคุม เมื่อสอนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ท าการทดสอบทกัษะการปฏิบตัิโดยใช้แบบวดัทกัษะปฏิบตัิที่ผู้วจิยั
สรา้งขึน้ 
  4.2 ผู้ช่วยผู้วจิยัด าเนินการฝึกหดัโขนเบื้องต้นเน้ือหาเดยีวกนักบัการสอนปกติโดยใช้รายการวีดทิศัน์ 
เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น เมื่อนักเรยีนเรยีนเสรจ็สิ้นท าการทดสอบทกัษะการปฏิบตัิโดยใช้แบบวดัทกัษะ
ปฏบิตัทิีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 5. ใหค้ะแนนแบบวดัทกัษะปฏบิตัโิดยมเีกณฑ ์ดงัน้ี  
    ดมีากให ้3 คะแนน ดใีห ้2 คะแนน  พอใชใ้ห ้1 คะแนน 
 6. น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการตรวจใหค้ะแนนจากแบบวดัทกัษะปฏบิตัไิปวเิคราะหห์าค่าสถติเิพื่อสรุปผลต่อไป  
               เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการสอน เรื่อง การฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นส าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 
 2. รายการวีดทิศัน์ เรื่อง การฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นส าหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้
บนัทกึลงบนเทปบนัทกึภาพแบบ VHS ระบบ PAL เป็นภาพสี และเน้ือหาภายในเทปบนัทกึภาพเป็นเน้ือหาของการ     
ฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น   
 3. แบบวดัทกัษะปฏบิตันิาฏศลิป์โขนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติดิงัน้ี 
 1. สถติพิืน้ฐาน  
  1.1 ค่าเฉลีย่  
  1.2 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 2. หาค่าความเชื่อมัน่แบบทดสอบวดัทกัษะปฏบิตั ิโดยใชส้ถติสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั  
 3. หาประสทิธภิาพรายการวดีทิศัน์เรื่องการฝึกหดัโขนเบื้องต้น  
 4. เปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้น ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชสู้ตร t- test 
for independent samples 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง1 ประสทิธภิาพของการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นระหว่างเรยีนและการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้นหลงั
เรยีนดว้ยรายการวดีทิศัน์เพื่อฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น  

รายการ N X  % 

คะแนนจากแบบทดสอบระหว่างเรยีน (E1)   
คะแนนจากแบบสงัเกตหลงัเรยีน (E2)   

24 
24 

2.76 
2.83 

92.17 
94.33 

 
 จากตาราง 1 แสดงว่า นักเรยีนท าคะแนนระหว่างเรยีน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.76  คดิเป็นเปอร์เซน็ต์เท่ากบั 
92.17 เปอรเ์ซน็ต์ (E1) และท าคะแนนจากแบบสงัเกตหลงัเรยีนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.83 คดิเป็นเปอร์เซน็ต์เท่ากบั 94.33 
เปอร์เซน็ต์ (E2) ตามล าดบั เมื่อพจิารณาตามเกณฑ์ประสทิธภิาพของรายการวดีิทศัน์ เพื่อการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขน
เบื้องต้นทีก่ าหนดไว ้ปรากฏว่ามปีระสทิธภิาพ 92.17/94.33 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ าหนด 90/90 
 
ตาราง2 ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการฝึกปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 กลุ่มตวัอย่าง N X  S t 
ท่าตบเข่า กลุ่มทดลอง 

กลุ่มควบคุม 
24 
24 

2.89 
2.73 

.07 

.17 
4.326* 

ท่าถองสะเอว กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

24 
24 

2.88 
2.72 

.06 

.17 
4.389* 

ท่าตัง้เหลีย่ม กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

24 
24 

2.85 
2.74 

.09 

.11 
3.595* 

รวมทัง้ 3 ท่า กลุ่มทดลอง 
กลุ่มควบคุม 

24 
24 

2.87 
2.73 

.04 

.10 
6.666* 

* ทีร่ะดบันยัส าคญั .05  
 
 จากตาราง 2 แสดงว่า นักเรียนที่เรียนด้วยรายการวีดิทศัน์เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์โขนเบื้องต้น มีทกัษะ      
การปฏิบตัินาฏศลิป์โขนเบื้องต้นในท่าตบเข่า  ท่าถองสะเอว และท่าตัง้เหลี่ยม รวมกนัทัง้ 3 ท่า มค่ีา t เท่ากบั 4.326 
,4.389,3.598 และ 6.666 ตามล าดบั ซึ่งเมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัค่า t ที่จุดวกิฤต (เมื่อ df =23 ที่ระดบันัยส าคญั 0.05) 
ซึ่งมค่ีาเท่ากบั 2.07 t ที่ได้จากค านวณมค่ีาสูงกว่า t ที่จุดวกิฤต เมื่อ df = 23  จงึกล่าวได้ว่านักเรยีนในกลุ่มทดลองใน       
ท่าตบเข่า ท่าถองสะเอว และท่าตัง้เหลี่ยม รวมทัง้ 3 ท่า เมื่อเทยีบกบักลุ่มควบคุมมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 0.05 ส่งผลใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้กีว่าการสอนตามปกติทีค่รเูป็นผูส้อน 
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การอภิปรายผลการวิจยั 
 1.รายการวีดิทัศน์เพื่อฝึกทักษะนาฏศิลป์โขนเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ 92.17/94.33  เป็นไปตามเกณฑ์        
ทีก่ าหนด 90/90 เป็นเพราะการผลติรายการวดีทิศัน์การสอน เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขนเบื้องต้น  มกีารด าเนินการ
ตามขัน้ตอนที่ผู้วจิยัก าหนดรวมถึงคณะกรรมการที่ปรกึษาพร้อมทัง้ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบให้การจดักจิกรรมการสอน
สอดคล้องกบัเน้ือหา โดยได้ก าหนดรูปแบบของบทโทรทศัน์ให้มภีาพปกติ ภาพช้าและภาพซ ้าไปมาตามหลกัการผลิต
รายการวทิยุโทรทศัน์ของ รศ.ดร.สุรชยั สิกขาบัณฑติ ให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ก าหนดให้ ซึ่งได้สอดคล้องกบัวิจยัของ    
อุทิศ  ลิ้มสุวรรณ (2540: 54) และสังวาลย์ พวงย้อย (2541: 51) ที่ท าการวิจ ัยและพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์โดย             
ใชก้ระบวนการวจิยัและพฒันาจนไดป้ระสทิธภิาพตามเกณฑม์าตรฐานทีส่งู 92.17/94.33 
 2. การเปรยีบเทยีบทกัษะการปฏบิตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้นของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยเปรยีบเทยีบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน กลุ่มทดลองที่เรยีนด้วยรายการวดีทิศัน์การสอนที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น กบักลุ่มควบคุมที่
เรยีนดว้ยการสอนปกต ิพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึ่งจะเหน็ว่านักเรยีนที่เรยีนด้วยรายการ
วดีทิศัน์ เรื่องการฝึกทกัษะปฏบิลตันิาฏศลิป์โขนเบื้องต้นมมีค่ีาเฉลีย่สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยวธิกีารสอนปกติ  แสดงว่า
การเรยีนดว้ยรายการวดีทิศัน์ส่งผลใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรู้ได้ดกีว่าการสอนตามปกติที่ครูเป็นผู้สอน ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ อนันต์นพ นิรมล (2531: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจ ัยเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กิจกรรมนาฏศิลป์         
ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนจากเทปโทรทศัน์กบัการสอนปกติ ผลการวจิยัพบว่า ผลการเรยีนรู้ทางด้าน
กจิกรรมนาฏศลิป์ภาคปฏบิตัขิองนกัเรยีนทีเ่รยีนจากเทปโทรทศัน์สงูกว่านกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยการสอนปกติ และสอดคล้อง
กบังานวจิยัของสุทธริา แก้วมณี (2536: บทคดัย่อ) ที่วจิยั พบว่า ผลการเรียนด้วยวดีิทศัน์การสอนวชิานาฏศลิป์เรื่อง     
ร าวงมาตรฐาน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตกต่างกบันกัเรยีนทีเ่รยีนแบบปกตอิย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั.01 แสดงใหเ้หน็ว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนจาก วดีทิศัน์การสอนจะมผีลสมัฤทธิส์ูงกว่านักเรยีนที่ด้วยการสอนปกติ และ
งานวจิยัของ อุทศิ ลิ้มสุวรรณ (2540: 55) ที่ท าการวจิยัพฒันารายการวดีทิศัน์ศกึษาด้วยตนเองแบบอนุมานในการเรยีน
กลุ่มทกัษะวชิาคณิตศาสตร ์ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีเ่รยีนจากรายการวดีทิศัน์กบัการสอนแบบปกติที่ครูเป็นผู้สอน 
ผลการวจิยัพบว่า การเรยีนรูด้ว้ยรายการวดีทิศัน์ศกึษาดว้ยตนเองแบบอนุมานในการเรยีนกลุ่มทกัษะวชิาคณิตศาสตร์สูง
กว่านกัเรยีนที่เรยีนด้วยการสอนปกติอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ การน ารายการวดีทิศัน์มาใช้เป็นการ
เรยีนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม ย่อมท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อการเรยีนการสอนอย่างกว้างขวางไม่แพ้การสอนด้วยวธิี
อื่น (สุรชยั สกิขาบณัฑติ. 2526: 2)  
 
สรปุผลการวิจยั 
 1. วเิคราะห์ผลการทดลองและหาประสทิธิภาพของรายการวดีทิศัน์การสอน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
พบว่า ประสทิธภิาพของรายการวดีทิศัน์การสอนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มค่ีา 92.17/94.33  ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 
 2. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 ระหว่างนกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยรายการวดีทิศัน์ เรื่องการฝึกทกัษะนาฏศลิป์โขน
เบื้องต้นกบัการสอนปกตแิตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 1. ควรท าการวจิยัและพฒันารายการวดีทิศัน์ในเน้ือหาวชิานาฏศลิป์เรื่องอื่นๆ 
 2. ควรศึกษาถึงเทคนิคใหม่ๆ ที่ใช้ในการผลิตรายการวีดิทศัน์ทัง้ระบบภาพและระบบเสียงตลอดจนการ        
น าคอมพวิเตอรก์ราฟฟิคมาใช ้ว่ามผีลต่อการเรยีนรูห้รอืไม่  
 3. ควรมกีารทดลองเปรยีบเทยีบวดีทิศัน์ รปูแบบต่างๆ กนั เช่น ละคร สารคด ีเป็นต้น  
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ผลของวรรณกรรมบ าบดัและการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท ์
ต่อความรู้สึกเหน็คณุค่าในตนเองของวยัรุ่น 

The Effect of Bibliotherapy and Gestalt Group Counseling on Self-Esteem of Adolescents 
นิมติา   ปาละวงศ์1,รองศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา  กลอ่มจติ2 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีเป็นการวิจยัเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
วรรณกรรมบ าบดัและการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ต่อความรู้สกึเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นกลุ่มตวัอย่างเป็น
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่งหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2       
ปีการศกึษา 2555 จ านวน 16 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน ได้แก่ กลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั
และกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษาแบบเกสตลัท์ ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
และสอบถามความสมคัรใจในการเข้าร่วมการทดลอง ท าการทดลองสปัดาห์ละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง จ านวน 10 ครัง้ 
เครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั คอื 1) แบบวดัความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง ที่มค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.92, 2) โปรแกรม
วรรณกรรมบ าบดั, 3) โปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล คอื The Wilcoxon 
Match – Paired Signed – Ranks Test และ The Mann – Whitney U – Test ผลการวจิยั พบว่า คะแนนความรู้สกึ  
เหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและกลุ่มโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์
สูงขึ้นกว่าก่อนได้ร ับโปรแกรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง           
ของนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่ม หลงัจากไดร้บัโปรแกรม แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ค าส าคญั: วรรณกรรมบ าบดั / การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์/ ความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง 
 
Abstract  

This research was a mixed methods research. The objective was to study the effects of bibliotherapy 
and gestalt group counseling on self – esteem of adolescents. The samples were 16 high school students 
(grade 10) studying during the second semester of 2012 academic year at school in Ubon Ratchathani 
province, were divided by a cluster random sampling and participate voluntarily into two groups, bibliotherapy 
and gestalt group counseling. Each group consisted of 8 students, participating in 2 sessions a week, for 1 
hour/session each, 10 sessions total. The research instruments were: 1) a self – esteem testwith a reliability 
cronbach's alphacoefficient .92; 2) a bibliotherapyprogram;and 3) a gestalt group counselingprogram. The data 
were analyzed by the wilcoxon matched pairs signed – ranks test andthe mann – whitney u test. The research 
showed that the self – esteem in both groups was higher than before the bibliotherapy and gestalt group 
counseling at .05 significant level. Moreover, the self –esteem after bibliotherapy and gestalt group 
counselingamong the two groups showed different statistical significance .05 
Keywords: Bibliotherapy / Gestalt group counseling / Self-Esteem 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
วยัรุ่นเป็นวยัทีม่กีารเจรญิเตบิโตไปสู่การมวีุฒภิาวะ ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นจติใจ สงัคม และอารมณ์ 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงดงักล่าว ท าให้ความคดิที่บุคคลมต่ีอตนเองเกดิการเปลี่ยนแปลง (ประวณีา ธาดาพรหม, 
2550) โดยบางคนมวีธิแีสวงหาคุณค่าในตวัเองโดยการพึง่สิง่ของหรอืวตัถุทีม่รีาคาแพงเพื่อเสรมิใหรู้ส้กึว่าตนเองไดร้บัการ
ยอมรบัจากผู้อื่น เช่น ต้องใช้ของมยีี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มอืถือ กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา เสื้อผ้า ฯลฯ คุณค่าเช่นน้ี
แทจ้รงิเป็นเพยีงคุณค่าเทยีมหรอืความโกห้ร ูเป็นสิง่ชัว่คราว วยัรุ่นที่แสวงหาคุณค่าจอมปลอมจากภายนอกจะก่อปญัหา
เดอืดรอ้นใหต้วัเองและผูอ้ื่นไดง้่าย เช่น วยัรุ่นชายแข่งรถจกัรยานยนต์เพื่อ “ศกัดิศ์ร”ี (นงพงา ลิ้มสุวรรณ, 2552)  หลาย
คนกลายเป็นคนตดิเหลา้เพราะต้องการเขา้กบัเพื่อนทัง้ทีบ่างครัง้ตวัเองกไ็ม่ได้ชอบดื่มเลยบางคนถึงขนาดกลายเป็นส่วน
หน่ึงของแก๊งฉุดคร่าผูห้ญงิมาข่มขนื (วทิยาวุฒไิกรเกรยีง, 2549) ส่วนวยัรุ่นหญงิกอ็ยากรู้สกึมคุีณค่ากพ็ยายามผดิๆ คอื 
แสวงหาคุณค่าเทยีมจากสิง่นอกตวั เช่น พยายามแต่งตวัสวยใหท้นักบัแฟชัน่ ใช้ของแพงๆ หรอืพยายามปรบัปรุงรูปร่าง
หน้าตาอย่างสุดฤทธิจ์นเกดิโรคคลัง่ผอม (Anorexia Nervosa) คดิว่าอ้วนแล้วจะไม่สวย คนจะไม่ยอมรบัหรอืถูกล้อเลยีน 
(นงพงา ลิม้สุวรรณ, 2552) หลายคนยอมแลกร่างกายของตวัเองเพื่อมโีทรศพัท์มอืถือรุ่นใหม่ๆเพราะต้องการได้รบัการ
ยอมรบัจากเพื่อนในกลุ่มยอมแม้กระทัง่ให้ตัวเองกลายเป็นของเดิมพนัในการแข่งรถของวยัรุ่นชายเพราะต้องการให้      
คนอื่นรูว้่าตนสามารถมเีพศสมัพนัธก์บัคนเก่งๆได ้(วทิยาวุฒไิกรเกรยีง, 2549) ซึ่งสิง่ที่เกดิขึ้นน้ีส่วนหน่ึงมสีาเหตุมาจาก
การทีว่ยัรุ่นอยากรูส้กึว่าตนเองมคุีณค่า มคีวามส าคญั เป็นทีย่อมรบัของกลุ่มเพื่อนหรอืคนที่รกั ต้องการให้เขาเหน็คุณค่า 
และเห็นความส าคัญของตนเองจนน าไปสู่ปญัหาอื่นๆ ตามมาดังที่สถิติส ารวจ พบว่า เด็กไทยเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสมัพนัธเ์พิม่ 3 เท่า หรอื 4,000 คน ต่อเดอืน และจากการเปิดเผยของอธบิดกีรมควบคุมโรคในปี 2554 พบว่า วยัรุ่น
หญงิไทยอายุต ่ากว่า 19 ปี มาท าคลอดเฉลี่ยวนัละ 190 คน ถูกละเมดิทางเพศวนัละ 17 ราย อีกทัง้ข้อมูลจากศูนย์เฝ้า
ระวงัทางวฒันธรรม พบว่า แนวโน้มเด็กไทยอายุ 13-15 ปี มีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัมากขึ้น โดยเป็นเยาวชนไทยในเขต
เทศบาลมเีพศสมัพนัธก่์อนแต่งงานร้อยละ 78 และนอกเขตเทศบาลร้อยละ 85 กองอนามยัการเจรญิพนัธุ์ พบอตัราการ
ตัง้ครรภ์ของวยัรุ่นไทยอยู่อนัดบั 3 รองจากพม่าและกมัพชูา (พบัลกิโพสต์ออนไลน์, 2555), ด้านสุขภาพจติ พบว่า วยัรุ่น
พยายามฆ่าตวัตายเพราะรูส้กึว่าตนเองไม่มคุีณค่าทีจ่ะอยู่ในครอบครวัต่อไป เป็นผลมาจากการถูกตอกย ้าความไร้ค่าจาก
สมาชกิคนอื่นๆ ในครอบครวัเดยีวกนั (หนังสอืพมิพ์ผู้จดัการ, 2552) ซึ่งวยัรุ่นที่คดิฆ่าตวัตายส่วนใหญ่มกัมองตนเองว่า
เป็นคนไร้ค่า ไม่มีความสามารถ มองสังคมรอบตัวว่าขาดความเป็นธรรมและไม่ให้อภัยต่อความผิดพลาดของตน        
เกดิความรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวงั เบื่อหน่ายและเศร้าใจ ผู้คดิฆ่าตัวตายมกัเป็นผู้ที่ขาดทกัษะในการแก้ปญัหาชวีติ ซึ่งจาก     
ทีก่ล่าวมาจะเหน็ไดว้่าความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองมอีิทธพิลอย่างมากต่อพฒันาการด้านต่างๆ ของวยัรุ่น ไม่ว่าจะเป็น
ทางดา้นจติใจ อารมณ์ และสงัคม อกีทัง้มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการด าเนินชวีติของวยัรุ่น ทัง้น้ีเพราะวยัรุ่นเป็นวยัที่ให้
ความส าคญัต่อความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองสูงกว่าวยัอื่นๆ การขาดความรกั การดูแลเอาใจใส่ หรอืมสีมัพนัธภาพใน
ครอบครวัที่ไม่ดี ย่อมส่งผลต่อการพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม อันจะน าไปสู่
พฤตกิรรมทีเ่ป็นปญัหาและมผีลกระทบต่อชุมชนและสงัคมในวงกวา้งต่อไป 

ดงันัน้ การเสรมิสรา้งและพฒันาความรูส้กึเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่น จงึเป็นสิง่ส าคญัที่ผู้วจิยัให้ความสนใจ 
โดยท าการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่า มวีธิกีารในการเสรมิสร้างและพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของ
วยัรุ่น ด้วยกนัหลากหลายวธิ ีโดยในการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัสนใจการพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นตาม
แนวคดิของ Coopersmith (1981) ทีว่่า การมตีวัแบบทีด่ ีมปีระสทิธภิาพในการเผชญิปญัหาจะท าใหบุ้คคลถอืเป็นตวัอย่าง 
ช่วยให้เขาสามารถเผชญิหน้ากบัปญัหาด้วยความมัน่ใจโดยใช้ศกัยภาพที่มอียู่ในตัวและแนวคดิของ Deborah (2004)     
ทีก่ล่าวถงึ การพฒันาความสามารถในการอยู่กบัปจัจุบนั (here and now) แทนที่จะหมกมุ่นกบัความคดิเชงิลบเกี่ยวกบั
อดตีหรอือนาคต และเรยีนรูท้ีจ่ะรบัรู้ความรู้สกึของตนเอง ซึ่งรวมถึงสามารถก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกบัความเป็น
จรงิในชวีติไดเ้ขา้ใจว่าการเปลีย่นแปลงทางอารมณ์ จติใจ และร่างกาย เป็นเรื่องธรรมชาติ และเรยีนรู้วธิกีารที่จะควบคุม
และพฒันา อารมณ์ จติใจ และร่างกาย ของตนเองโดยผู้วจิยัเหน็ว่าแนวคดิการเสรมิสร้างความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง
ดงักล่าว มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการวรรณกรรมบ าบัดและการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ เน่ืองจากวรรณกรรม
บ าบดัเป็นวธิทีีช่่วยใหผู้อ่้านไดเ้รยีนรูจ้ากตวัแบบทีเ่ป็นตวัละคร รบัรู้ว่าตนไม่ใช่คนแรกที่ประสบกบัปญัหาผู้อื่นกม็ปีญัหา
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เช่นเดยีวกนั ช่วยใหผู้อ่้านสามารถเผชญิกบัสถานการณ์ทีเ่ป็นจรงิและเขา้ใจถงึปญัหาที่ตนเผชญิได้ ทราบว่าปญัหาแต่ละ
เรื่องนัน้ย่อมมีวิธีแก้ได้หลายทาง (Mill: 2001)ส่วนการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์จะช่วยให้ผู้มารบัค าปรึกษา
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการพึ่งพาผู้อื่น มาสู่การพึ่งพาตนเอง กล้ารบัผดิชอบต่อการกระท าของตนเอง และพฒันา
ตนเองไปสู่การมวีุฒภิาวะสามารถใชศ้กัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ ใช้ชวีติอยู่กบัสภาวะปจัจุบนั รู้จกัปล่อยวางอดตี 
และไม่วติกกงัวลกบัอนาคตมากเกนิไปช่วยใหผู้ม้ารบัค าปรกึษากลา้เป็นตวัของตวัเองทีแ่ตกต่างไปจากบุคคลอื่น เข้าใจใน
ค่านิยม และกฎเกณฑข์องสงัคม แต่ไม่ยดึมัน่และจ านนต่อค่านิยมเหล่านัน้ มากกว่าความเป็นตวัของตวัเองตามความเป็น
จรงิในปจัจุบนั(อาภา  จนัทรสกุล: 2535)โดยผู้วจิยัเชื่อว่าวรรณกรรมบ าบดัและการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์จะ
สามารถเสรมิ สร้างความรู้สกึเห็นคุณค่าในตนเองของวยัรุ่นได้ ดงันัน้ เพื่อให้ทราบถึงวธิกีารที่มปีระสทิธภิาพและเกิด
ประโยชน์สงูสุดในการเสรมิสรา้งและพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ผู้วจิยัจงึสนใจท าการ ศกึษาผลของ
วรรณกรรมบ าบดัและการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ต่อความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น โดยออกแบบการ
วจิยัครัง้น้ี เป็นการเปรยีบเทยีบ 2 กลุ่มทดลอง คอื กลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการ
ใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั 
ระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลอง 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตลัท ์ระยะก่อนการทดลองและระยะหลงัการทดลอง 

3. เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั
กบักลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ระยะหลงัการทดลอง 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. คะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั ระยะหลงัการทดลอง
สงูขึน้กว่าระยะก่อนการทดลอง 

2. คะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท ์
ระยะหลงัการทดลองสงูขึน้กว่าระยะก่อนการทดลอง 

3. คะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น ระยะหลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มที่ได้ร ับโปรแกรม
วรรณกรรมบ าบดักบักลุ่มทีไ่ดร้บัการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์แตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประเภทของงานวจิยั การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบบ One-Phase 
Embedded Design: Experimental Model by Quantitative Dominant โดยเป็นงานวจิยักึ่งทดลอง ที่ท าการทดสอบ     
ตวัแปรตามที่ต้องการศกึษาก่อนการทดลองด้วยวธิีการเชิงปรมิาณ (Pretest) จากนัน้ให้โปรแกรมการทดลองแก่กลุ่ม
ตวัอย่าง สงัเกตเก็บรวบรวมข้อมูลปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นกบักลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วธิกีารเชิงคุณภาพ   ท าการ
ทดสอบหลังการทดลองด้วยวิธีการเชิงปริมาณ (Posttest) น าข้อมูลทดสอบก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์
เปรยีบเทยีบผล และสรุปผลการวจิยัที่เกดิขึ้นโดยใช้ผลที่ได้จากการสงัเกตขณะท าการทดลองร่วมด้วย (รตันะ บวัสนธ์, 
2554) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที ่2ปีการศกึษา 2555 
จ านวน 6 ห้อง รวม 180 คนของโรงเรยีนขนาดกลาง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 จงัหวดั
อุบลราชธานี  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนขนาดกลาง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 29 จงัหวดัอุบลราชธานี ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 16 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน ผูว้จิยัท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)โดยการจบัสลากเลอืก
หอ้งได ้2 ห้อง จ านวน 76 คน จากนัน้ผู้วจิยัให้นักเรยีนท าแบบวดัความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง และเลอืกนักเรยีนที่มี
คะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง อยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลาง จ านวน 23 คน ผู้วจิยัสอบถามความสมคัรใจในการ   
เข้าร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง ได้นักเรยีนที่สมคัรใจ จ านวน 16คน ท าการจบัคู่คะแนนจากแบบวดัความรู้สึก  
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เหน็คุณค่าในตนเอง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8คน คอื กลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและกลุ่ม 
ทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
ตวัแปรต้น คอื   
  1. โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั (Bibliotherapy) 
  2. โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์(Gestalt Group Counseling) 
ตวัแปรตาม คอื ความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) 

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบวดัความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น มลีกัษณะ
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุดประกอบด้วยข้อค าถาม  
24 ข้อ แบ่งเป็นรายด้าน 4 ด้าน คอื ด้านความสามารถ (Competence),ความส าคญั (Significance), ด้านการมอี านาจ 
(Power) และดา้นคุณความด ี(Virtue)  

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการพฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง ไดแ้ก่ โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและโปรแกรม
การใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์เป็นโปรแกรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึ้นเพื่อพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น ใน
ดา้นองคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ ความสามารถความส าคญัการมอี านาจและคุณความด ีด้านองค์ประกอบภายนอก ได้แก่
ครอบครวัสงัคม/เพื่อน/โรงเรยีนและความภูมใิจ รวมทัง้สิน้ จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาท ีสปัดาหล์ะ 2 ครัง้  
 
วิธีด าเนินการวิจยั  

1. ขัน้เตรียมการ จดัท าหนงัสอืขอความอนุเคราะห ์เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรยีนแห่งหน่ึงในจงัหวดัอุบลราชธานี 
เพื่อขออนุญาตเกบ็รวบรวมขอ้มลูและด าเนินการวจิยั พร้อมทัง้ชี้แจ้งวตัถุประสงค์ ข ัน้ตอนด าเ นินการวจิยั และขอความ
ร่วมมอืในการด าเนินการวจิยัดา้นต่างๆ กบัคร ูอาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. ขัน้ก่อนการทดลอง ผู้วจิยัท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจบัสลากเลอืกห้อง
ได ้2 หอ้ง จ านวน 76 คนจากนัน้ผู้วจิยัได้น าแบบวดัความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง Pretest 
และเลอืกนักเรยีนที่มคีะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองระหว่าง 44 – 81 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดบัต ่าถึงปานกลาง 
จ านวน 23 คน ผูว้จิยัสอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างในการทดลอง ได้นักเรยีนที่สมคัรใจ จ านวน 
16 คนผู้วจิยัท าการจบัคู่คะแนนจากแบบวดัความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มละ       
8 คน คอื กลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ 

3. ขัน้ด าเนินการทดลอง กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม เข้าร่วมโปรแกรม เพื่อพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง 
จ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 60-90 นาท ีซึง่ทัง้ 2 กลุ่ม จะได้รบัโปรแกรมเสรมิสร้างความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองที่แตกต่าง
กนั โดยในระหว่างทีก่ลุ่มตวัอย่างเข้าร่วมโปรแกรม ผู้วจิยัจะท าการสงัเกตพฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างแต่ละคน แล้วท า
การจดบนัทกึในแต่ละสปัดาห ์ 

4. ขัน้หลงัการทดลอง ผู้วจิยัน าแบบวดัความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง ไปทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม       
คอื กลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดักบักลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์Posttest 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วเิคราะหค่์าเฉลีย่และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง ในกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรม

วรรณกรรมบ าบดัและกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลอง 
2. เปรยีบเทยีบคะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ในกลุ่มที ่

ได้ร ับโปรแกรมวรรณกรรมบ าบัดและในกลุ่มที่ได้ร ับการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ             
Non-Parametric: The wilcoxon matched pairs signed - ranks test 

3. เปรยีบเทยีบคะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง หลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรม 
วรรณกรรมบ าบดักบักลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ วเิคราะห์โดยใช้สถิติ  Non-Parametric: 
The mann-whitney u test 
 
ผลการวิจยัวิเคราะห์ข้อมูล 

1. กลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั มคีะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเอง หลงัการทดลองกว่า
ก่อนการทดลอง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

2. กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ มคีะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองหลงั
การทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

3. กลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั กบักลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์มคีะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง หลงัการทดลองแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพพบว่า ในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั มคีะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองเฉลี่ยก่อนการ

ทดลอง เป็น 69.63 และหลงัการทดลอง เป็น 82.25 ซึ่งพบว่า หลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง 
12.62 ส่วนในกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์มคีะแนนความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองเฉลี่ยก่อน
การทดลอง เป็น 70.63 และหลงัการทดลอง เป็น 89.75 ซึ่งพบว่าหลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระยะก่อนการ
ทดลอง 19.12 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

1. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นกลุ่มทีไ่ดร้บัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดั 
หลงัการทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง แสดงใหเ้หน็ว่า โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัสามารถพฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่า
ในตนเองของกลุ่มตวัอย่างใหส้งูขึน้ได ้ซึง่อธบิายได้จาก โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นได้เน้นกระบวนการ
บ าบดัดว้ยวรรณกรรม 3 ขัน้ตอน โดยอาศยัหลกัการของ Shrodes คอื ข ัน้ลอกเลยีนแบบเชงิเปรยีบเทยีบ (Identification), 
ข ัน้ระบายอารมณ์ความรูส้กึนึกคดิ (Catharsis) และขัน้เขา้ใจพฤตกิรรมของตนเองอย่างถ่องแท้ (Insight)ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของสรยิา จนัทนฤกษ์ (2549) ที่กล่าวว่า การเรยีนรู้วรรณกรรมบ าบดัเป็นการเรยีนรู้จากตวัอย่างวธิหีน่ึง คนเรา
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เรียนรู้ได้ด้วยการเลียนแบบของจริง หรือการเลียนแบบจากของที่เป็นสญัลกัษณ์ (Real and symbolic models) 
เพราะฉะนัน้ การอ่านหรือการดูสื่อสนเทศ จึงเป็นการเห็นแบบอย่างจากคนอื่นและสิ่งอื่นในรูปสญัลกัษณ์ อีกทัง้ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Karen W. Gavigan and Stephanie Kurtts (2011) ที่ท าการศกึษาการใช้วรรณกรรมเยาวชน
ในการสอนเรื่องความเข้าใจและการยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้วจิยัได้น าวิธกีารดงักล่าวผสานเข้ากบั
วรรณกรรมหรอืนิทานทีค่ดัเลอืกแลว้ตามองค์ประกอบของความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองทัง้ 4 ด้าน ส่งผลให้เน้ือหาของ
วรรณกรรมมสี่วนส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอย่าง เพราะสามารถท าให้
ผู้อ่านเป็นทัง้ผู้แสดงและผู้ชมได้ในขณะเดยีวกนั กล่าวคอื ถ้าสถานการณ์ในวรรณกรรมเป็นเรื่องตลก ขบขนั ผู้อ่านจะ
กลายเป็นผูช้มทีไ่ดร้บัความเพลดิเพลนิจากการอ่านวรรณกรรม แต่ในทางกลบักนัถ้าสถานการณ์ในเรื่องสอดคล้องหรอื
ตรงกบัสถานการณ์ที่ผู้อ่านประสบอยู่ในปจัจุบนั ผู้อ่านจะเปรยีบตนเองเป็นผู้ตวัละครหรอืผู้แสดง ท าให้สามารถเข้าใจ
อารมณ์ความรู้สกึ และบุคลกิภาพของตนเองผ่านตวัละคร น าไปสู่การหยัง่รู้ปญัหาและค้นพบแนวทางแก้ไข (Shrodes, 
1960)ดงันัน้ จากที่กล่าวมาจงึเป็นผลให้โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัมปีระสทิธภิาพ สามารถท าให้กลุ่มตวัอย่างเกดิการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สกึเหน็คุณค่าในตนเองไปในทางที่ดขี ึ้น ตามแนวคดิของ Rogers (1959, อ้างถึงใน ศรเีรอืน แก้ว
กงัวาล, 2554)ทีเ่ชื่อว่ามนุษยม์คีวามปรารถนาทีจ่ะรูจ้กัตนเองอย่างแท้จรงิ มคีวามรบัผดิชอบต่อชวีติและการกระท าของ
ตน มีความสามารถในการแก้ปญัหาชีวติของตนเอง และตระหนักถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้าอยู่ในสภาพที่
เอื้ออ านวย กจ็ะสามารถพฒันาตนเองไปในทศิทางทีเ่หมาะสมได ้ 

2. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่นกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตลัท ์หลงัการทดลองสงูขึน้กว่าก่อนการทดลอง แสดงใหเ้หน็ว่า โปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์
สามารถพฒันาความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของกลุ่มตวัอย่างให้สูงขึ้นได้ อธบิายได้จากโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่ม
แบบเกสตัลท์ผู้ว ิจยัสร้างขึ้นโดยยึดหลกัการส าคญัของบ าบัดแบบเกสตัลท์เกี่ยวกบัการตระหนักรู้ (Awareness) และ
สภาวะปจัจุบนั (The here and now) เพราะการใหค้วามสนใจและตระหนักรู้อยู่กบัปญัหาหรอืสิง่ที่เกดิขึ้น จะช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างรบัรู้ได้ว่า ตนสามารถท าอะไรได้บ้าง, พึ่งพาตนเองได้แค่ไหน, ยอมรบัสิ่งที่เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
สอดคล้องกบัหลกัการประเมนิแบบสะท้อนกลบั (The principle of reflected appraisal) ของ Rosenberg (1979 อ้างถึง
ใน ภคัวด ี ปรชีาประพาฬวงศ,์ 2550) ทีว่่า การทีบุ่คคลจะประเมนิตนเองว่าเหน็คุณค่าในตนเองสูงหรอืต ่ามาจากการรบัรู้
การตอบสนองของผูอ้ื่นทีม่ต่ีอตนเองแล้วก่อให้เกดิมโนภาพแห่งตน(Self-Concept)เช่นถ้าบุคคลอื่นแสดงกรยิาว่าเคารพ
นบัถอืเรา เรากจ็ะมคีวามเคารพนบัถอืตนเองแต่หากผู้อื่นแสดงกรยิาดูถูกเหยยีดหยามเราจะเกดิความรู้สกึเหน็คุณค่าใน
ตนเองต ่าไปด้วยอีกทัง้ผู้วจิยัพยายามดงึการรบัรู้ของกลุ่มตัวอย่างให้ตระหนักอยู่ในสภาวะปจัจุบนั โดยอาศยักจิกรรม 
‘Yes I can’, กจิกรรม ‘ทางเลอืกของฉนั’ และกจิกรรม ‘คน้หาความสุข’ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Corey ที่ว่า 
ผู้ให้ค าปรกึษาแบบเกสตลัท์จงึต้องพยายามดงึการรับรู้ของผู้มารบัค าปรกึษาให้กลบัมาอยู่ในสภาวะปจัจุบนั ให้รบัรู้ถึง
ความรูส้กึของตนเองทีเ่กดิขึน้ทีน่ี่และเดีย๋วน้ี (Here and Now) ซึ่งเป็นวธิทีี่จะช่วยให้ผู้มารบัค าปรกึษาได้รู้จกัตนเองมาก
ขึน้ และตดัสนิใจหาลู่ทางในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ย่างเหมาะสม กล้าเผชญิและรบัผดิชอบต่อความรู้สกึ รวมทัง้การกระท า
ของตนเอง สอดคล้องกับเป้าหมายการท าจิตบ าบัดแบบเกสตัลท์ของอาภา  จันทรสกุล (2535) ที่มุ่งเปลี่ยนแปลง
พฤตกิรรมจากการพึง่พาผูอ้ื่น (Environment Support) มาสู่การพึง่พาตนเอง (Self-Support)  

3. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองของวยัรุ่น หลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บั 
โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดักบักลุ่มทีไ่ดร้บัการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท์ แตกต่างกนัโดยกลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมการ
ให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ มคีะแนนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรม
บ าบดั ซึง่สามารถอธบิายไดจ้ากโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบเกสตลัท ์เน้นใหก้ลุ่มตวัอย่างมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม ท าให้เกดิการเรยีนรู้ แต่ละคนได้ข้อมูลย้อนกลบัจากกลุ่มเกี่ยวกบัตนเอง รบัรู้ว่าบุคคลอื่นมองตนเอง
อย่างไร อกีทัง้กระบวนการกลุ่มจะท าใหเ้กดิการยอมรบัและเคารพในสทิธขิองกนัและกนั ช่วยให้สมาชกิแต่ละคนในกลุ่ม
กลา้เปิดเผยตนเอง ในขณะเดยีว กนักเ็รยีนรูท้ีจ่ะรบัฟงัผูอ้ื่นทีม่ทีศันคตแิละค่านิยมที่แตกต่างไปจากตนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กบัแนวคดิของ Taft (1985 อ้างถึงใน ทวพีร พาณิชย์พงษ์, 2550) ที่ว่า การรบัรู้คุณค่าของตนเองเป็นการประเมนิจาก
ทศันคติและการยอมรบัของบุคคลอื่นที่มต่ีอตนเอง อีกทัง้ โปรแกรมการให้ค าปรกึษากลุ่มแบบเกสตัลท์ ได้ใช้หลกัการ
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ส าคญัของบ าบดัแบบเกสตัลท์เกี่ยวกบัการตระหนักรู้ (Awareness) และสภาวะปจัจุบนั (The here and now) อาศยั
เทคนิคเน้นความรบัผดิชอบ (Responsibility) ซึ่งผู้วจิยัเหน็ว่าเป็นส่วนส าคญัมากในการพฒันาความรู้สกึเหน็คุณค่าใน
ตนเองจากภายในตามแนวคดิของ Taft และ Maslowทีเ่น้นการรบัรูคุ้ณค่าของตนเอง โดยประเมนิจากทศันคตขิองบุคคลที่
มต่ีอตนเองว่า มีความสามารถ มคีวามส าคญั มคีวามเคารพยอมรบัในตนเอง และพึ่งตนเองได้ และในส่วนโปรแกรม
วรรณกรรมบ าบดั กลุ่มตวัอย่างไดเ้ปรยีบเทยีบหรอืประเมนิตนเองกบัตวัละครและสถานการณ์ที่เกดิในเรื่อง แล้วสะท้อน
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองผ่านการเขียนและการแสดงความคิดเห็นในตอนท้ายของกิจกรรม แต่ด้วยข้อจ ากดัของ
โปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัทีก่ลุ่มตวัอย่างต้องมคีวามสามารถในการอ่านและการตคีวามเน้ือหาของวรรณกรรม ประกอบ
กบัภาษาทีก่ลุ่มตวัอย่างใชใ้นการเขยีน มกัจะใชค้ าว่า “เรา” “คุณ” และ “มนั” ในการเขยีนและการแสดงความคดิเหน็ เช่น 
นกัเรยีน B7 เขยีนว่า “เพราะเราไม่เคยคดิทีจ่ะลองพยายามต่อไปจนกระทัง่ท าส าเรจ็”, นักเรยีน B3 เขยีนว่า “เราชนิที่จะ
อยู่กบัสิ่งเดิมๆ คนเดิมๆ มนัท าให้รู้สึกปลอดภัย” เป็นต้น จงึท าให้กลุ่มตัวอย่างที่ได้รบัโปรแกรมวรรณกรรมบ าบัดมี
คะแนนความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเองต ่ากว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบักลุ่มตวัอย่างทีไ่ดร้บัโปรแกรมการใหค้ าปรกึษากลุ่มแบบ
เกสตลัท ์ดงันัน้การจะน าโปรแกรมทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใช ้จงึควรพจิารณาความสามารถในการน าไปใช้และความเหมาะสม
ของกลุ่มตวัอย่างเป็นส าคญั 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
ผู้ที่จะน าโปรแกรมวรรณกรรมบ าบดัและโปรแกรมการให้ค าปรึกษากลุ่มแบบเกสตลัท์ไปใช้ เพื่อพฒันา

ความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง ต้องพจิารณาความเหมาะสมของกลุ่มตวัอย่างให้ด ีเน่ืองจากวรรณกรรมบ าบดัมขี้อจ ากดั
ของการใช ้คอื กลุ่มตวัอย่างต้องมคีวามสามารถในการอ่านและการตีความภาษาและส าหรบัโปรแกรมการให้ค าปรกึษา
กลุ่มแบบเกสตัลท์ควรท าความเข้าใจในแต่ละกิจกรรม และเลือกน าไปใช้เฉพาะกิจกรรม ตามความเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย/ช่วงวยัโดยโปรแกรมทัง้ 2 ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้น้ี เหมาะส าหรบัวยัรุ่นทีม่อีายุระหว่าง15-19 ปี ซึง่เป็นช่วงวยัรุ่น
ตอนกลางหรอืนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศกึษาวรรณกรรมบ าบดัร่วมกบักจิกรรมอื่นๆ เช่น การใช้วรรณกรรมบ าบัดร่วมกบัการให้

ค าปรกึษา ทัง้น้ีเพื่อส่งเสรมิใหก้ารบ าบดัมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ตวัอย่างเช่น การใชว้รรณกรรมบ าบดัร่วมกบัการบ าบดัแบบ
เกสตลัท์โดยใช้เทคนิคสรรพนามแทนตนเอง (Use of Personal Pronouns) “ฉัน” (I) ในการสนทนา และใช้แทนค าว่า 
“มนั” (It) เมื่อพดูถงึร่างกาย การกระท า เพื่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าพฤตกิรรมนัน้เป็นของตนเอง เป็นต้น  

2.2 ควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างอื่นๆ เช่น เดก็ก าพรา้, เดก็ทีถู่กทารุณกรรม, ผูส้งูอายุ, ผู้ที่มคีวามคดิ
อยากฆ่าตวัตาย, ผูต้ดิเชือ้ HIV เป็นต้น 
       2.3 ควรท าการศกึษากบัตวัแปรตามอื่นๆ เช่น ความเครยีด ความวติกกงัวล ความสุข เป็นต้น 
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การพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสขุภาพส าหรบันักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
A Development of Learning Activity Package on Health Effects of Global Warming  

For Matthayomsuksa 3 Students 
กฤษณา ฟ้าคะนอง1, ดร.สนอง ทองปาน2 

 
บทคดัย่อ 

การวิจยัครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีความตระหนักถึง
ความส าคญัของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ ส าหรบั
นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่ผู้วจิยัพฒันาให้มีประสิทธิภาพเหมาะที่จะน าไปใช้ศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นกัเรยีนก่อนและหลงัเรยีน ศกึษาความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน และความพงึพอใจ
ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกับสุขภาพของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3           
ของโรงเรียนสีกนั (วฒันานันท์อุปถัมภ์) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) ทดลองในภาคการเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2555 ผลการวจิยัพบว่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่พฒันาขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 81.00/83.08ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้หลงัเรยีนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอันเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนของ
นกัเรยีนหลงัเรยีนอยู่ในระดบัตระหนกัมาก และความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ของนักเรยีนหลงัเรยีนอยู่ในระดบั
พงึพอใจมาก 
ค าส าคญั: ชุดกจิกรรม, ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน, ความตระหนกั, ความพงึพอใจ, ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 
Abstract  

The objective of this research was to enhance the knowledge and the correct understanding of the 
students on the significance of the global warming which affect to the health by developing the effectiveness of 
the learning activities packages for Matthayomsuksa 3 students in order to study academic achievement of 
students both before and after their learning, the awareness on the influences of global warming to health and 
the satisfaction of students on the learning activities packages of the global warning and health. The sampling 
group was assigned to 30 students grade Matthayomsuksa 3 of Seekan School, Dongmueng, Bangkok for 
testing under simple random sampling in the second semester of 2012 academic year. The result of the 
research shows that new developing of the learning activities packages was effective by 81.00/83.08 and the 
academic achievement of students was significantly increased in statistic up to level .05. The awareness of the 
influences of global warming was at high level and also the satisfaction on the learning activities packages of 
students was high. 
Keywords: Activity packages, Achievement, Awareness, Satisfaction, Health effect of global warming 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นจากผลของก๊าซเรือนกระจก ส่งผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้มและระบบนิเวศในวงกวา้ง นอกจากน้ี อากาศทีร่อ้นขึน้มผีลกระทบต่อสุขภาพทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มอ่อนไหว เช่น เดก็ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มสีุขภาพอ่อนแอ ซึ่งผลกระทบทางตรง 
ได้แก่ การเจบ็ป่วยจากโรคติดต่อน าโดยแมลง โรคที่เกิดจากอาหารและน ้าเป็นสื่อ โรคระบบทางเดนิหายใจ หรอืการ
เจบ็ป่วยหรอืเสยีชวีติจากคลื่นความรอ้น โรคทีเ่กดิจากรงัสอีลัตราไวโอเลต เป็นต้น ผลกระทบทางอ้อม ไดแ้ก่ การบาดเจบ็  

 
1 นิสติปรญิญาโทภาควชิามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ภาควชิามธัยมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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พกิาร และเสียชวีติจากเหตุภยัพบิัติต่างๆ ปญัหาสุขภาพจติจากการสูญเสยีทรพัย์สนิหรอืการเสียชวีติของญาติพี่น้อง   
การเกิดโรคระบาดต่างๆ จากการขาดการสุขาภิบาลที่ดี ภาวะทุพโภชนาการ เพราะขาดแคลนอาหารและน ้ าอัน
เน่ืองมาจากความแหง้แลง้ และไม่สามารถท าการเกษตรได้ผล เป็นต้น (ส านักอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอนามยั กระทรวง
สาธารณสุข.  2555: 67-69)  

จากปญัหาสิง่แวดล้อม การศกึษาปจัจุบนัได้มกีารสอดแทรกความรู้ด้านสิง่แวดล้อมทัง้ในระบบและนอกระบบ 
แต่ยงัไม่สามารถเสรมิสร้างให้ประชาชน เกดิความตระหนัก มทีกัษะ มสี่วนร่วมคดิ และร่วมท าในการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาสิง่แวดลอ้มไดเ้ท่าทีค่วร เพราะหลกัสตูรการศกึษาขาดการบูรณาการและขาดความต่อเน่ืองของเน้ือหาในระหว่าง
ระดบัชัน้ รวมทัง้ขาดกิจกรรมเสรมิหลกัสูตรที่เหมาะสม (นโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2540-2559. 2540: 6-9) และจากสาระการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ และกลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา ในช่วงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นมเีน้ือหา
ส่งเสรมิให้นักเรยีนคิด วิเคราะห์เกี่ยวกบัปญัหาสิง่แวดล้อม และเน้ือหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และใน     
ช่วงวยัมธัยมศกึษาหรอืวยัรุ่น เป็นวยัทีเ่ดก็สามารถทีจ่ะคดิหาเหตุผลนอกเหนือไปจากข้อมูลที่มอียู่ สามารถที่จะคดิอย่าง
นกัวทิยาศาสตร ์และมคีวามพอใจที่จะคดิพจิารณาเกี่ยวกบัสิง่ที่ไม่มตีวัตน หรอืสิง่ที่เป็นนามธรรม (สุรางค์ โค้วตระกูล.  
2554: 57) ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจในการพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้เสรมิเพิม่เติมจากหลกัสูตรในระบบ เกี่ยวกบัภาวะ  
โลกรอ้นทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพของนกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
เพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคญัของปญัหาและตระหนักถึง
ความส าคญัของปญัหาสิง่แวดล้อมคอืภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเอง ซึ่งจะเป็นความรู้พื้นฐานใน   
การเชื่อมโยง ท าความเขา้ใจกบัสภาพปญัหาภาวะโลกรอ้น การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรยีน
ไดเ้ป็นอย่างด ีเพื่อใหท้นักบัสภาพสิง่แวดลอ้มที่เกดิขึ้นในปจัจุบนั เปิดโอกาสให้มกีารฝึกทกัษะในกจิกรรมอย่างต่อเน่ือง  
มกีารเรียงล าดบัก่อนหลงัจากสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก เพิ่มพูนความคิด ความสามารถของผู้เรียน เพิ่ม
ประสบการณ์ทีส่ามารถน าไปใชไ้ด้ในสถานการณ์ต่างๆ กนั ระหว่างผู้เรยีนกบัสถานการณ์ที่แวดล้อม และสามารถสร้าง
องค์ความรู้จากกจิกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ว ิจยัพฒันาขึ้น มุ่งหวงัให้ผู้เรยีนมีผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ เหน็ความส าคญัของ
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และส่งเสรมิให้เกดิความตระหนักถึงผลกระทบอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนที่มผีลกระทบต่อ
สุขภาพเพิม่มากขึน้ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  เพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เรื่อง ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ของนกัเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนโดยใช้
ชุดกจิกรรม 
 3.  เพื่อศกึษาความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้น 
 4.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
 
 
 

ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้
ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 

1.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
2.  ความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้น 
3.  ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม 
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สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพทีพ่ฒันาขึน้ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 
 2.  นักเรียนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ มผีลสมัฤทธิท์างการเรียนหลงัเรยีน     
สงูกว่าก่อนเรยีน 
 3.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มคีวามตระหนกัถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
อนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้นหลงัเรยีนอยู่ในระดบัตระหนกัมากขึน้ไป 
 4.  นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
หลงัเรยีนอยู่ในระดบัพงึพอใจมากขึน้ไป 
 
วิธีด าเนินการวิจยั  
 ประเภทของการวิจยั  เป็นการวจิยัเชงิทดลอง 

ประชากร คอื นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานันท์อุปถมัภ์) ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2555 จ านวน 360 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสกีนั (วฒันานนัทอุ์ปถมัภ์) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 
2555 ซึง่ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) จ านวน 30 คน 

ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
    ตวัแปรต้น ไดแ้ก่ การเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 
    ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ความตระหนกัถงึผลกระทบ และความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรม 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

   1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 25 ขอ้ 
               2. แบบวดัความตระหนกัถงึผลกระทบ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอย่างยิง่ เหน็
ดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ แบบวดัความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั คอืพงึพอใจมากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย ไม่พงึพอใจ 
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การด าเนินการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกร้อนกบัสุขภาพ วเิคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐานการหาค่าเฉลี่ยคดิ

เป็นร้อยละ สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ใช้สูตร E1/E2 (บุญชม          
ศรสีะอาด. 2546: 134) เพื่อทดสอบสมมตฐิานการวจิยัขอ้ 1 โดยน าค่า E1 และ E2 มาเทยีบค่าประสทิธภิาพใช้เกณฑ์ไม่
ต ่ากว่า 80/80 
    2. สมมติฐานการวจิยัข้อ 2 วเิคราะห์คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใช้สถิติ t-test for 
dependent samples (บุญชม ศรสีะอาด.  2546:  148) 
    3. สมมติฐานการวิจยัข้อ 3, 4 วิเคราะห์คะแนนจากแบบวัดความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอัน
เน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน และแบบวดัความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยใช้สถิติ t-test one group (พศิษิฐ ์
ตณัฑวนิช.  2553: 174) 
 
 
 
 
 
 
 

Yes 

No 

ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

วเิคราะหม์าตรฐานการเรยีนรู ้

สรา้งชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้

No เสนอประธาน
และกรรมการ 

น าชุดกจิกรรมผ่านผูเ้ชีย่วชาญ 3 
ท่าน 

ปรบัแกไ้ข ตรวจสอบ IC 
0.5 ขึน้ไป 

ทดลองใชก้บักลุ่มทีไ่ม่ใช่ตวัอย่าง (3, 9 คน) 

ทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้ ม.3 ทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่าง (30 คน) 

หาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

น าไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง 

Yes 

ปรบัแกไ้ข 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑป์ระสทิธภิาพทีต่ัง้ไวท้ีร่ะดบั 
80/80 ผลดงัตารางที ่1 
ตาราง1  ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบท้ายกิจกรรม 4 กิจกรรม และร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการท า 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดการเรยีนรู ้

การทดสอบ กจิกรรมที ่ 
1 

กจิกรรมที่ 
2 

กจิกรรมที ่ 
3 

กจิกรรมที ่ 
4 

ค่ารอ้ยละ(E1) ค่ารอ้ยละ(E2) 

ระหว่างเรยีน 81.33 82.67 79.00 81.00 81.00 - 
 

หลงัเรยีน - - - - - 83.08 
 

 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลดงัตารางที ่2 
ตาราง2  แสดงค่าเฉลีย่ของคะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน และหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อน

กบัสุขภาพ 
การทดสอบ N X  SD D  df t 

       
ก่อนเรยีน 30 16.2 2.12 

6 29 16.72* 
หลงัเรยีน 30 22.2 0.61 
       

*มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 

3. ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรม
การเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ ผลดงัตารางที ่3 
ตาราง3  แสดงคะแนนเฉลีย่ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนของนักเรยีนหลงัเรยีน

ดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ 

การทดสอบ 
N X  SD เกณฑท์ีก่ าหนด 

= 4 
df t 

หลงัเรยีน 30 4.23 0.30 4 29 4.28* 
*มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
 

4. ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอชุดกจิกรรมหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ 
ผลดงัตารางที ่4 
ตาราง 4  แสดงคะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา

ปีที ่3 จ านวน 30 คน 

การทดสอบ 
N X  SD เกณฑท์ีก่ าหนด 

= 4 
df t 

หลงัเรยีน 30 4.19 0.39 4 29 2.66* 

*มคีวามแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั .05 
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สรปุผลการวิจยั 
 1.  การพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ พบว่าชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ส าหรบันักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3 มปีระสทิธภิาพ 81.00/83.03 ซึง่สงูกว่าตามเกณฑ ์80/80  
 2.  ผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้              
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนเท่ากบั 22.2 และคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนเท่ากบั 16.2  
 3.  ความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรม
การเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ พบว่า นกัเรยีนมคีวามตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อน
เท่ากบั 4.23 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้นในระดบัตระหนกัมาก 
 4.  ความพงึพอใจของนักเรยีนที่มต่ีอชุดกจิกรรมหลงัเรยีน พบว่า นักเรยีนมคีวามพงึพอใจที่มต่ีอชุดกจิกรรม 
การเรยีนรู ้ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพเท่ากบั 4.19 แสดงว่านกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อน
กบัสุขภาพในระดบัพงึพอใจมาก 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1.  การหาประสทิธภิาพของชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
พบว่า ชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกร้อนกบัสุขภาพ มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 81.00/83.08 สูงผ่านเกณฑ์ที่ตัง้ไว้ที่ระดบั 
80/80 ทัง้น้ีอาจเป็นผลมาจาก 

ประการแรก การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ด าเนินการตามหลกัการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมี
การศกึษาหลกัการวเิคราะห์ และก าหนดเน้ือหาของกจิกรรมให้เหมาะสมกบัผู้เรยีน มเีน้ือหาเรยีงล าดบัจากง่ายไปยาก 
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้เพื่อให้เป็นแนวทางในการเขยีนกจิกรรม และด าเนินการสร้างชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ ตาม
องคป์ระกอบของชุดกจิกรรมจากนัน้ไดน้ าชุดกจิกรรมทีพ่ฒันาขึน้ไปทดลองใชก้บันกัเรยีนเป็นกลุ่ม 3 คน กลุ่ม 9 คน และ 
30 คน เพื่อศกึษาความเหมาะสมของชุดกจิกรรมการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงใหชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึน้มคุีณภาพ  

ประการทีส่อง ผูว้จิยัไดน้ าชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ พจิารณาค่าความสอดคล้อง (IC) 
เพื่อตรวจสอบข้อค าถาม และความเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียน ซึ่งผู้วจิยัได้ปรบัแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ จงึท าใหชุ้ดกจิกรรมการเรยีนรู้มคุีณภาพจากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
ภาวะโลกรอ้นกบัสุขภาพมคุีณภาพ และมปีระสทิธภิาพ 

อย่างไรกต็าม จากขอ้สงัเกตของผูว้จิยั พบว่าประสทิธภิาพของกระบวนการของชุดกจิกรรม ซึ่งเกดิจากการน า
คะแนนที่ได้ระหว่างเรยีนจากแบบทดสอบท้ายกจิกรรมทัง้ 4 กจิกรรม มค่ีาผ่านเกณฑ์เพยีงเลก็น้อย ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุ   
มาจาก 

   1.  การก าหนดขอบเขตของเน้ือหากวา้งเกนิไป และเป็นเรื่องยากต่อการท าความเขา้ใจของนกัเรยีน สงัเกตได้
จากการตอบแบบฝึกหดัทา้ยกจิกรรม พบว่า นกัเรยีนบางคนยงัมคีวามไม่เข้าใจ ไม่สามารถเขยีนบรรยายตอบค าถามได้
ทุกหวัขอ้ 
    2.  การใชส้ื่อส าหรบัการสอนน้อย ท าใหก้ารสอนในช่วงเน้ือหาการบรรยาย นักเรยีนอาจเกดิความเบื่อหน่าย    
ท าใหไ้ม่เขา้ใจในเน้ือหาทีเ่รยีนไดส้งัเกตไดจ้ากความสนใจของผูเ้รยีนในช่วงการเรยีนดว้ยเน้ือหาใบความรู ้ 
    3.  ในการสรา้งชุดกจิกรรมผูว้จิยัยงัไม่สามารถปรบัแก้ไขได้ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญได้ทัง้หมดก่อน
ไปทดลองสอน ท าใหเ้น้ือหา และรายละเอยีดในกจิกรรมไม่สมบูรณ์ทัง้หมด 

จากสาเหตุขา้งต้นส่งผลใหค้ะแนนแบบทดสอบทา้ยกจิกรรมที ่3 มผีลคะแนนเฉลีย่ต ่ากว่าร้อยละ 80 และคะแนน
เฉลีย่ของกจิกรรมที ่1 และ 4 มค่ีาเฉลีย่มากกว่าเกณฑ์เพยีงเลก็น้อย แต่เน่ืองจากผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของทัง้ 4 ชุด
กจิกรรม มค่ีามากกว่าเกณฑท์ีต่ ัง้ไวผู้ว้จิยัจงึไดน้ าชุดกจิกรรมดงักล่าวไปทดลองสอน 
 2.  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนก่อนเรียนและหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบั
สุขภาพส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน
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หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
เท่ากบั 22.2 และคะแนนเฉลีย่ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนเท่ากบั 16.2 ทัง้น้ีอาจเป็นผลมาจาก 

ประการแรก ชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีพ่ฒันาขึ้น ได้ผ่านการตรวจสอบประเมนิด้านคุณภาพของชุดกจิกรรมการ
เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ จากนัน้ผู้ว ิจยัได้น าชุดกิจกรรมไปทดลองสอนกบันักเรียนที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างแต่มคุีณสมบัติ
ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองจ านวน 3 คน 9 คน และ 30 คนตามล าดบั แล้วน าผลการทดลองที่ได้มาท า
การปรบัปรุงแก้ไข ท าให้ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่พฒันาขึ้นมคุีณภาพด ีเหมาะสมที่จะน าไปใช้ ในการเรียนการสอน จึง
ส่งผลใหค้ะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน   

ประการที่สอง การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึ้น ครูผู้สอนให้นักเรียนได้ศึกษา และลงมือ
ปฏบิตักิารทดลองดว้ยตนเอง โดยการเรยีนมทีัง้กจิกรรมทีไ่ดศ้กึษาขอ้มลู มกีิจกรรมที่ได้ลงมอืปฏิบตัิกจิกรรมด้วยตนเอง 
จากเน้ือหาทีไ่ดจ้ดัเรยีงจากง่ายไปหายาก เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเป็นล าดบั 

จากทีก่ล่าวมาขา้งต้นจงึท าใหน้ักเรยีนที่เรยีนด้วยชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพ มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อน 

3.  ความตระหนกัถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกร้อนของนักเรยีนหลงัเรยีนด้วยชุดกจิกรรม
การเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจาก
ภาวะโลกรอ้นเท่ากบั 4.23 อยู่ในระดบัตระหนกัมาก ทัง้น้ีอาจเป็นผลมาจาก 

ชุดกจิกรรมการเรยีนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ มกีารสอดแทรก
กจิกรรมทีส่ามารถท าใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจถงึสาเหตุและผลกระทบของภาวะโลกร้อนรวมถึงผลกระทบที่จะเกดิ
กบัสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้น และในแต่ละชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หน้กัเรยีนศกึษา และลงมอืปฏิบตัิด้วยตนเอง 
มปีระสบการณ์ตรงกบัเหตุการณ์ทีพ่บ และมคีรผููส้อนใหค้อยให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้นักเรยีนเกดิความรู้ ความเข้าใจ 
ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดตระหนัก และเห็นถึงความส าคญัการกระท าของมนุษย์ที่ส่งผลต่อสิ่งแว ดล้อม จนกระทัง่         
มผีลกระทบมาถงึตวัเอง 

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหน้กัเรยีนหลงัเรยีนดว้ยชุดกจิกรรมการเรยีนรูภ้าวะโลกรอ้นกบัสุขภาพ มคีวามตระหนัก
ถงึผลกระทบต่อสุขภาพอนัเน่ืองมาจากภาวะโลกรอ้นของนกัเรยีนอยู่ในระดบัตระหนกัมาก 
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกจิกรรมการเรียนรู้ภาวะโลกร้อนกบัสุขภาพจากผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความพงึพอใจทีม่ต่ีอชุดกจิกรรมการเรยีนรูเ้ท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ทัง้น้ีอาจเป็นผล
มาจาก 
 ประการแรก ชุดกจิกรรมการเรยีนรู ้มกีารสอดแทรกกจิกรรมใหน้กัเรยีนลงมอืปฏิบตัิ ได้มกีารปฏิบตัิด้วยตนเอง 
และมีการศึกษาส ารวจสภาพแวดล้อมจริงในโรงเรียน ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกกบักิจกรรมที่ได้ปฏิบัต ิ       
โดยไม่ไดเ้รยีนรูเ้ฉพาะในหอ้งเรยีน  
 ประการทีส่อง ชุดกจิกรรมการเรยีนรูม้กีารสรา้งบรรยากาศทีก่่อใหเ้กดิการเรยีนรูร้่วมกนั มกีจิกรรมร่วมกนัระดม
สมอง และแสดงความคิดเห็น รวมถึงได้น าเสนอผลงานที่นักเรียนได้ร่วมกนัคิด ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก          
มคีวามกระตอืรอืรน้ ไม่เกดิความเบื่อหน่าย ซึง่ท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1  การน าชุดกจิกรรมการเรยีนรูไ้ปใช้ ผู้สอนควรศกึษาคู่มอืครูประกอบการสอนชุดกจิกรรมการเรยีนรู้
ใหเ้ขา้ใจก่อน 
  1.2 ครูผู้สอนสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรือปรับเปลี่ยนแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด         
ความหลากหลายของขอ้มลูในการเรยีนรู ้เพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ 
        1.3 ในการจดักจิกรรมครคูวรเตรยีมอุปกรณ์ใหพ้รอ้ม และก่อนท ากจิกรรมอธบิายให้นักเรยีนมคีวามเข้าใจ
การท ากจิกรรมก่อนเริม่ท า จะสามารถช่วยใหน้กัเรยีนท ากจิกรรมไดอ้ย่างเป็นล าดบัขัน้ตอน และรวดเรว็ 
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 1.4 ในขณะท ากจิกรรมครผููส้อนควรดแูล และให้ค าแนะน า โดยการสงัเกตนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มเพื่อความ
เขา้ใจ และการปฏบิตักิจิกรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธผิลใกลเ้คยีงกนั 

         1.5 เวลาทีใ่ชใ้นการท ากจิกรรมครผููส้อนอาจยดืหยุ่นไดต้ามความเหมาะสม ตามความสามารถของ
นกัเรยีน แต่ไม่ควรมากเกนิไปจนอาจท าใหน้ักเรยีนเกดิความเบื่อหน่ายได้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 
  2.1  ควรสร้างและพฒันาชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ในเน้ือหาอื่นๆ เช่น ภาวะโลกร้อนกบัวกิฤตการณ์ใน
ประเทศไทย ภาวะโลกรอ้นกบัชวีติเรา เป็นต้น 
  2.2  ควรพฒันาชุดกจิกรรมการเรยีนรูใ้หต้รงกบัเน้ือหาสาระของระดบัชัน้ต่างๆ ส่งเสรมิให้นักเรยีนได้ลง
มอืปฏบิตั ิไดท้ดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็ ไดม้กีารท างานร่วมกนั  
                    2.3  ควรมกีารจดัท าชุดกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชอุ้ปกรณ์อเิลค็ทรอนิกสช์่วยในการสอน เชน่ สื่อวดีทีศัน์ 
เกม รวมถงึการใหน้กัเรยีนหาความรูข้อ้มลูเพิม่เตมิจากอนิเตอรเ์น็ต เพือ่ใหน้กัเรยีนเกดิความสนใจและเหน็ภาพไดช้ดัเจน 
ซึง่จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจและการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
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การพฒันาทกัษะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัด้วยการจดักิจกรรม 
การท าเครื่องด่ืมสมุนไพร 

The Development of Basic Science Skills of Young Children 
Using Herbal Drink Activities3 

วณชิชา สทิธพิล1,รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์2 
  

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาระดบัและเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัด้วย
การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย–หญงิ อายุระหว่าง 4-5 ปี 
ที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนวดัช าป่างาม (สายรฐัประชาสรรค์) 
อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา ได้มาโดยวธิีการเลือกนักเรียน 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียนแล้วสุ่ม
นักเรียนจ านวน 15 คน จากห้องเรยีนที่เลือก โดยการจบัสลาก ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั      
วนัละ 50 นาท ีเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอืแผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรและแบบทดสอบทกัษะ
พื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ส าหรบัแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหว่างพฤตกิรรมกบัจุดประสงค ์อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00 และมค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.76 การ
วจิยัครัง้น้ีใช้แบบแผนการวิจยัแบบ One Group Pretest -Posttest Design สถิติที่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล คอื t – test             
แบบ Dependent Sample ผลการวจิยัพบว่า หลงัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์
ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัด ี( X =14.33) และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่าด้านการสงัเกต  ( X =4.13) อยู่ใน
ระดบัดมีาก ส่วนด้านการจ าแนก ( X =3.26) ด้านการวดั ( X =3.60) และด้านการสื่อความหมายข้อมูล ( X =3.33) อยู่ใน
ระดบัด ีเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและรายดา้น มค่ีาสงูกว่าก่อนการ
จดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั: ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร,์ การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร, เดก็ปฐมวยั 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to investigate and compare the levels of basic science skills of 
young children using herbal drink activities. The sample used in the study was boys and girls aged 4-5 years of 
first year kindergarten in the first semester of 2013 academic year at Watchampangam School 
(Sairatprachasan), Sanamchaikhet District, Chachoengsao Province. One class of students was chosen from 
two classes and then 15 students were selected by simple random sampling. The experiments were carried out 
within 8 weeks, 3 days a week and 50 minutes per day. The research instruments were plans for herbal drink 
activities and a test of basic science skills of young children. For the test, its index of behavior-objective 
congruence was between 0.60-1.00 and its reliability was at 0.76. The research followed one group pretest-
posttest design. The data were analyzed by using dependent sample t-test. The research results revealed that, 
after the use of herbal drink activities, the basic science skills of young children in general were at the good 
level ( X =14.33). When considering in individual areas, it was found that their basic science skills were at the 
very good level in the area of observation ( X =4.13) and at the good level in the areas of classifying 
( X =3.26), measuring ( X =3.60), and data communication ( X =3.33). When comparing the levels of basic  

 
 1 นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3 งานวจิยัน้ีไดร้บัทุนสนับสนุนการท าปรญิญานิพนธจ์ากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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science skills of young children in general and in individual areas, their skills were higher than those of before 
the use of basic science activities with statistical significance at the level of .01.       
Keywords: Basic science skills, herbal drink activities, young children 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

ปจัจุบนัประเทศไทยก าลงัเผชญิหน้ากบัการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆมากมาย สาเหตุหน่ึงของการเปลี่ยนแปลง
ทีเ่กดิขึน้กค็อื ผลของการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีีเ่จรญิขึน้อย่างรวดเรว็ ชวีติแต่ละบุคคลจงึต้องปรบัตวัให้เข้า
กบัสภาพแวดลอ้มทีก่ าลงัเปลีย่นแปลงทัง้ในแง่บวกแง่ลบ การพฒันาคุณภาพของคนจงึเป็นสิง่ส าคญัที่สุด ซึ่งการพฒันา
ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธภิาพเท่านัน้ จึงจะเอื้อต่อการพฒันาสมรรถนะ  และความสามารถตลอดจน
คุณลกัษณะต่างๆ ของคนทีต่้องเรยีนรู ้และพฒันาตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่11 (2555: ช-18) ซึง่ใหค้วามส าคญักบัสร้างภูมคุิ้มกนัในการพฒันาด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัการให้ความส าคญักบัการพฒันา
คนและสงัคมไทยใหม้คุีณภาพ กา้วทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการใช้การวจิยัพฒันา  ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นแรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญัส าหรบัการพฒันาประเทศ ฉะนัน้ประเทศไทยจงึต้องมุ่ง   เน้นพฒันาคนทีม่คุีณภาพ โดยเฉพาะ
ในด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพราะวทิยาศาสตร์ท าให้คนได้พฒันาความรู้  พฒันาวธิคีิด มทีกัษะที่ส าคญัในการ
ค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและ
ตรวจสอบได้ (สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2551:1-2)  ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ จงึเป็น
องค์ประกอบหน่ึงที่ส าคญัของวทิยาศาสตร์ ซึ่งท าให้เดก็สามารถพฒันาความคิด รู้จกัการใช้สติปญัญาในการแก้ปญัหา 
ตลอดจนคน้หาความรู้ใหม่ๆ ได้อยู่เสมอ การส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่
และควรเริม่ต้นตัง้แต่ระดบัปฐมวยั เพราะเดก็ปฐมวยัเป็นวยัแห่งการเริม่ต้นการเรยีนรู้ที่มคีวามส าคญัมากที่สุดของชวีติ
มนุษย์ ซึ่งสริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 36–39) กล่าวว่า ธรรมชาติการเรยีนรู้ของเดก็ปฐมวยัจะเกดิขึ้น เมื่อเดก็ให้
ความสนใจในการเรยีนรูต่้อสิง่นัน้ๆ การเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ล่น ทดลอง และส ารวจ ตามความสนใจเป็นการฝึกให้เดก็ได้
รู้จกัการคิดหาเหตุผลจากการลงมือปฏิบัติสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เกิดเป็นองค์ความรู้ของตน การจดักิจกรรมการท า
เครื่องดื่มสมุนไพรกจิกรรมทีม่พีรอ้มทัง้ความรู้ และความน่าสนใจส าหรบัเดก็ปฐมวยัดัง่ทีก่ล่าวว่าเป็นการจดัประสบการณ์
ทีม่ศีาสตรแ์ละศลิป์ควบคู่กนั คอื เป็นกจิกรรมที่มคีวามเป็นศลิปะในตวัเอง สามารถสร้างแรงจูงใจ และความสนุกสนาน
ใหก้บัเดก็ได ้ส าหรบัความเป็นศาสตรน์ัน้ เป็นการจดักจิกรรมทีท่ าใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละลงมอืปฎบิตัจิากของจรงิ ผ่านประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ในการสงัเกต ทดลอง สมัผสั ดมกลิน่ ชมิรสอาหาร ซึง่สอดคลอ้งกบั สรวงพร กุศลส่ง (2553: 378) ที่กล่าวว่า
ในขณะทีด่ าเนินกจิกรรมการประกอบอาหาร เดก็ไดส้งัเกตการเปลีย่นแปลงของอาหาร ได้เรยีนรู้การเปรยีบเทยีบ การชัง่ 
ตวง วดั สิง่ต่างๆด้วยตนเอง และได้เรยีนรู้กระบวนการท างาน ตัง้แต่การวางแผนไปจนถึงการท าความสะอาดอุปกรณ์ 
และสถานที่ ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้  และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ จนสามารถน ามาใช้ในการพฒันา
ความคดิ และการสื่อความหมายนอกจากน้ีการท าเครื่องดื่มสมุนไพรซึ่งเป็นน ้าดื่มที่ได้จากการใช้ส่วนประกอบต่างๆของ
พชื เช่น ผลไม ้ผกั หรอืธญัพชืต่างๆ น ามาแปรรปูใหเ้หมาะสมตามฤดูกาล เช่น การคัน้สด การต้ม และการป ัน่ จะท าให้
เดก็ไดค้ลายรอ้น ไดป้ระโยชน์จากสรรพคุณต่างๆทานผกัผลไมไ้ดง้่ายขึน้ลดอาการกลวัอาหารใหม่ในเดก็ และสามารถลง
มอืท ารบัประทานไดต้ลอดทัง้ปี 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึสนใจน าการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเป็นกจิกรรมที่พฒันาให้เดก็เกดิองค์ความรู ้
การคดิ การวางแผน การเรยีงล าดบัขัน้ตอน ตลอดจนการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้ามาใช้ในการพฒันาทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ในการสงัเกต การจ าแนกและการวดั ท าใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรู้ และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง
ของสิง่ต่างๆ จนสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาความคดิและการสื่อความหมายขอ้มลูไดอ้ย่างสมบูรณ์ต่อไป 
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 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ท าให้เด็กสามารถพฒันาความคดิ รู้จกัการใช้สติปญัญาในการแก้ปญัหา และ

น าไปใช้ค้นหาความรู้ใหม่ๆได้อยู่เสมอการส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ให้กบัเดก็ปฐมวยัต้องให้เดก็ลงมอืท า
กจิกรรมต่างๆดว้ยตนเองดงัทีจ่อหน์ ดวิอี้ (John Dewey) ไดก้ล่าวว่า เดก็เรยีนรูด้ว้ยการกระท า (Learning by Doing) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัเพยีเจท ์(Piaget) บรูเนอร์ (Bruner) และ มอนเตสซอรี่ (Montessori) ที่กล่าวว่ากระบวนการพฒันาในด้าน
ต่างๆ นัน้เกดิจากการเรยีนรูโ้ดยการกระท า และเกดิความเข้าใจในที่สุด ซึ่งการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็น
กจิกรรมทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมอืปฎบิตัจิากของจรงิผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการสงัเกต ทดลอง สมัผสั ดมกลิน่ ชมิ
รสอาหาร ผูว้จิยัจงึก าหนดกรอบแนวคดิดงัแสดงในภาพประกอบดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั
ดว้ยการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร โดยมคีวามมุ่งหมายเฉพาะ 
 1. เพื่อศกึษาระดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการทดลอง
การจดักจิกรรม 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการ
จดักจิกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประเภทของงานวิจยั 
งานวจิยัครัง้มเีป็นงานวจิยัเชงิกึ่งทดลอง มแีบบแผนการวจิยัแบบ  One - Group Pretest - Posttest Design   

(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้น้ี เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้
อนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรยีนวดัช าป่างาม (สายรฐัประชาสรรค์) อ าเภอสนามชยัเขต 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จ านวน 50 คน 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยั ชาย-หญงิ อายุระหว่าง 4-5 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาล
ปีที่ 1 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียนวดัช าป่างาม (สายรฐัประชาสรรค์) อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดั
ฉะเชงิเทรา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 2 จ านวน จ านวน 15 คน โดยเลอืกนักเรยีน 
1 หอ้งเรยีนจากจ านวน 2 หอ้งเรยีนโดยวธิกีารเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สุ่มนักเรยีนจ านวน 15 คน จาก
หอ้งเรยีนทีเ่ลอืก โดยการจบัสลากเพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาวจิยั 

ตวัแปรท่ีศึกษา การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาตวัแปรต้นและตวัแปรตาม ดงัน้ี 
    1. ตวัแปรต้น คอื การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

   2. ตวัแปรตาม คอื ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร ์

 
การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 
1. การสงัเกต 

2. การจ าแนก 

3. การวดั 

4. การสื่อความหมายขอ้มลู 
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมจี านวนทัง้หมด24แผนเป็นขัน้ตอนด าเนินการจดักจิกรรม

การท าเครื่องดื่มสมุนไพรม ี3 ขัน้ตอนคอืขัน้น า เป็นการเข้าสู่กจิกรรม เพื่อกระตุ้นให้เดก็เกดิความสนใจ เช่น การร้อง
เพลง ท่องค าคล้องจอง ขัน้ด าเนินการ เริ่มจากแนะน าอุปกรณ์ ขัน้ตอนในการท า และสร้างข้อตกลงเบื้องต้นในการท า
กจิกรรม จากนัน้ใหเ้ดก็เขา้กลุ่มแลว้แบ่งหน้าทีก่นัภายในกลุ่มเรยีบรอ้ยก่อนจะเริม่ท ากจิกรรม ซึง่เดก็จะลงมอืท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรด้วยตนเอง พร้อมทัง้ช่วยกนัเกบ็อุปกรณ์ และท าความสะอาด โดยครูมหีน้าที่แนะน าและกระตุ้นให้เดก็ได้ใช้
ทกัษะในการสงัเกตการจ าแนก และการวดั ตลอดกระบวนการต่างๆของการท าเครื่องดื่มสมุนไพร และขัน้สรุป เด็ก
สามารถสื่อความหมายขอ้มลูดว้ยการบรรยายขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัการท าเครื่องดื่มสมุนไพรซึง่การจดักจิกรรมประกอบไปด้วย
เครื่องดื่มประเภทคัน้สด เช่น น ้าสบัปะรด น ้าดาหลา น ้าฝรัง่ เครื่องดื่มประเภทต้ม เช่น น ้าอญัชนั น ้าไม้ฝาง  น ้าเต้าหู ้
และเครื่องดื่มประเภทป ัน่เช่น น ้าแตงโม น ้าแอปเป้ิล น ้านมขา้วกลอ้ง 

  2. แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ส าหรบัเดก็ปฐมวยั เป็นแบบทดสอบเชงิปฏิบตัิจรงิ ครอบคลุม
ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ทัง้ 4 ทกัษะ ซึ่งแบบทดสอบม ี4 ชุด จ านวนชุดละ 5 ข้อ ประกอบด้วย ชุดที่ 1 ด้านการ
สงัเกต ชุดที่ 2 ด้านการจ าแนก ชุดที่ 3 ด้านการวดั ชุดที่ 4 ด้านการสื่อความหมายข้อมูล ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น
แบบ 1-0 คอื ถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนนโดยหาความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรโ์ดยน าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการศกึษาปฐมวยั ด้านการวดัและ
ประเมินผลการศกึษาและครูประจ าการที่มีประสบการณ์ พจิารณาลงความเหน็ได้ ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) มค่ีา
ระหว่าง .60 – 1.0 แลว้คดัเลอืกขอ้ทีม่ค่ีาความยากง่ายระหว่าง .30 - .63 และค่าอ านาจจ าแนก (r) มค่ีาตัง้แต่.31ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูร KR – 20 ของคเูดอร–์ รชิารด์สนั (Kuder - Richardson) ไดค่้าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้
ฉบบัเท่ากบั .76 

การด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้น้ี ด าเนินการวจิยัในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาหส์ปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 50 

นาท ีรวม 24 ครัง้ โดยผู้วิจยัท าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนการทดลอง (Pretest) 
จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์และเก็บคะแนนไว้หลงัจากนัน้ผู้ว ิจยัท าการจดักิจกรรมในช่วงกจิกรรมเสริม
ประสบการณ์ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ ท าการทดสอบหลงัจากการจดักจิกรรม  
(Posttest) ซึ่งใช้แบบทดสอบชุดเดยีวกนักบัที่ใช้ในการทดสอบก่อนการทดลอง แล้วน ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไวน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัไปวเิคราะห์ข้อมูลด้วยวธิกีารทาง
สถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วจิยัน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการทดลอง    

มาหาค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชส้ถติ ิt – test แบบ Dependent Samples 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นศกึษาทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัดว้ยการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพร ซึง่ผูว้จิยัไดเ้สนอการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง1  ค่าสถติแิสดงระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงัการ
ทดลองการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ N K 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

X  S.D. ระดบั X  S.D. ระดบั 
1. การสงัเกต  15 5 2.00 0.76 ควรปรบัปรุง 4.13 1.50 ดมีาก 
2. การจ าแนก 15 5 1.60 0.63 ควรปรบัปรุง 3.26 0.79 ด ี
3. การวดั 15 5 1.86 0.64 ควรปรบัปรุง 3.60 0.74 ด ี
4. การสื่อความหมายขอ้มลู 15 5 1.93 0.59 ควรปรบัปรุง 3.33 0.72 ด ี

รวม 60 20 7.40 1.64 ควรปรบัปรุง 14.33 2.06 ด ี
 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 1 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ก่อนการจัด

กจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง ( X = 7.40) ภายหลงัจากการจดักจิกรรมเดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์อยู่
ในระดบัด ี( X =14.33) และเมื่อแยกเป็นรายดา้นพบว่าก่อนการจดักจิกรรม เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์
ในทุกดา้นอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง คอื ดา้นการสงัเกต ( X =2.00) ดา้นการจ าแนก ( X = 1.60) ดา้นการวดั ( X =1.86) และ
การสื่อความหมายขอ้มลู ( X =1.93) ภายหลงัการจดักจิกรรม พบว่า ด้านการสงัเกต ( X = 4.13) อยู่ในระดบัดมีาก ส่วน
ดา้นการจ าแนก ( X =3.26) ดา้นการวดั ( X = 3.60) และดา้นการสื่อความหมายขอ้มลู ( X = 3.33) อยู่ในระดบัด ี

เพื่อใหเ้หน็เด่นชดัผูว้จิยัไดน้ าคะแนนเฉลีย่รายดา้นและโดยรวม ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมมาน าเสนอเป็น
แผนภูม ิดงัแสดงในภาพประกอบ 

 
 

ตาราง2  การเปรยีบเทยีบระดบัของทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัทัง้โดยรวมและรายดา้น ก่อนและหลงั
การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร 

ทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ K 
ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

MD. SE. t p 
X  S.D. X  S.D. 

1. การสงัเกต  5 2.00 0.76 4.13 1.50 2.13 0.34 6.35 0.00 
2. การจ าแนก 5 1.60 0.63 3.26 0.79 1.67 0.16 10.46 0.00 
3. การวดั 5 1.86 0.64 3.60 0.74 1.73 0.23 7.60 0.00 
4. การสื่อความหมายขอ้มลู 5 1.93 0.59 3.33 0.72 1.40 0.25 5.50 0.00 

รวม 20 7.40 1.64 14.33 2.06 6.93 0.33 20.98 0.00 
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ผลการวเิคราะห์ตามตาราง 2 พบว่า เมื่อพจิารณาภาพรวมพบว่า หลงัจากการจดักิจกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรเดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนการจดักจิกรรมอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ
เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า หลงัจากการจดักจิกรรมเดก็ปฐมวยัมคีะแนนเฉลี่ยของทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์สูงขึ้น
ทุกด้านตามล าดบั ดงัน้ี 1. ด้านการสงัเกต 2. ด้านการวดั 3. ด้านการจ าแนก 4. ด้านการสื่อความหมายข้อมูล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

 
สรปุผลการวิจยั 
 1. ทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์หลงัจากการจดักิจกรรมเดก็ปฐมวยัมทีกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน
ระดบัด ี( X =14.33) และเมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ด้านการสงัเกต ( X = 4.13) อยู่ในระดบัดมีาก ส่วนด้านการจ าแนก   
( X =3.26) ดา้นการวดั ( X = 3.60) และดา้นการสื่อความหมายขอ้มลู ( X = 3.33) อยู่ในระดบัด ี
 2. ทกัษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวยัหลังจากได้รบัการจัดกิจกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพร
โดยรวม พบว่า เดก็ปฐมวยัมทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์งูขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อพจิารณา
เป็นรายด้านพบว่า หลังจากได้รบัการจัดกิจกรรม เด็กปฐมวัยมีทกัษะการสังเกต การจ าแนก การวัด และการสื่อ
ความหมายขอ้มลูสงูขึน้ ซึง่ทุกดา้นสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัโดยรวมและรายดา้น พบว่า หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัที่
ไดร้บัการจดักจิกรรมมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์งูกว่าก่อนการจดักจิกรรมทุกดา้น อภปิรายไดด้งัน้ี 
 1.1 ดา้นการสงัเกต เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ด้านการสงัเกตก่อนการจดักจิกรรมอยู่ใน
ระดบัควรปรบัปรุง คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 2.00 คะแนน แต่หลงัการจดักิจกรรมอยู่ในระดบัดีมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.13 คะแนน แสดงว่าการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสรมิในเรื่องการสงัเกตได้ เพราะกจิกรรม
การท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นกจิกรรมทีเ่ดก็ไดเ้รยีนรูโ้ดยการคน้ควา้ และลงมอืกระท าดว้ยตวัเดก็เอง ด้วยการใช้ประสาท
สมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกต ไม่ว่าจะเป็นการด ู การสมัผสั การชมิรส การฟงัเสยีง และการดมกลิน่ จากสื่อและวสัดุอุปกรณ์
ของจรงิ นอกจากเดก็ยงัได้สงัเกตน้ีการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดการท ากิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของมาร์ติน 
(Martin. 2001: 36) กล่าวว่า การสงัเกต คอื ความสามารถในการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า หรอืใช้เพยีงอย่างใดอย่างหน่ึง
หรอืหลายอย่างรวมเข้าสมัผสัโดยตรงกบัวตัถุสิง่แวดล้อม ท าให้เกดิประสบการณ์ตรง  และเกดิการเรยีนรู้ ตวัอย่างเช่น 
สปัดาหท์ี ่2 น ้าเก๊กฮวย เดก็ได้สงัเกตดอกเกก็ฮวย ก่อนน าต้มด้วยการดมกลิน่ และสมัผสั ระหว่างต้มเดก็ได้สงัเกตการ
เดอืดของน ้า การละลายของน ้าตาล และการเปลีย่นสขีองน ้าเกก็ฮวย จากใสกลายเป็นสเีหลอืง หลงัต้มเดก็ได้ลองดมกลิน่
และชมิน ้าเกก็ฮวย ดงัแนวพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีที่พระองค์ทรงมพีระราช
ด ารสัถึงการสอนเดก็ว่า ต้องเน้นเด็กเป็นส าคญั ซึ่งหมายถึงการให้เด็กตระหนักต่อการเรียนรู้และมีความตอนหน่ึงว่า 
“นอกจากการอ่านแล้ว บทบาทของครูในการสอนที่ให้นักเรยีน เป็นศูนย์กลางแบบแต่งเองของข้าพเจ้านัน้ จะต้องสร้าง
ทกัษะในการสงัเกตแก่เดก็ดว้ย คอื ชีใ้ห้เดก็รูจ้กัสงัเกตดลูกัษณะของผู้คน ลกัษณะของธรรมชาติรอบตวั หรอืสงัเกตจาก
ผลของการทดลองต่างๆ จะออกไปดูอะไรกค็วรจะเกบ็มาศกึษา มาสงัเกตดูว่ามคีวามเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไร ใน
สภาพธรรมชาต ิกล่าวคอื ต้องสรา้งใหม้คีวามสามารถในการสงัเกตสงู ต้องใหร้กัการเรยีนรูห้รอื     หมัน่ศกึษาค้นคว้าอยู่
เสมอ” (กุลยา ตนัตผิลาชวีะ. 2550: 67 -68) ดงันัน้ การทีเ่ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรงจากการท ากจิกรรมการท าเครื่องดื่ม
สมุนไพรส่งผลใหเ้ดก็มรีะดบัทกัษะการสงัเกตสงูขึน้อย่างชดัเจน 

1.2 ดา้นการจ าแนก เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรด์า้นการจ าแนกก่อนการจดักจิกรรมอยู่ใน
ระดบัควรปรบัปรุง คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 1.60 คะแนน แต่หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัดค่ีาคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.26 คะแนน แสดงว่าการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสริมทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ในด้านการ
จ าแนกส าหรบัเดก็ปฐมวยัได ้เพราะลกัษณะของกจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมกีารสอดแทรกการเปรยีบเทยีบ ความ
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เหมอืน ความแตกต่างของคุณสมบตัิต่างๆ เช่น ส ีรูปร่าง ขนาด กลิน่ รสชาติอยู่เสมอๆ สอดคล้องกบัมาร์ติน , เรย์ไนซ์
และสมทิ(Martin, Raynice and Schmidt. 2005:13) พบว่า การเริม่ต้นเรยีนรูว้ทิยาศาสตรข์องเดก็ต้องเริม่จากการสงัเกต
และจากจ าแนกสิ่งที่อยู่ใกล้ตวั ตัวอย่างเช่น ในสปัดาห์ที่ 6 น ้าแอปเป้ิลป ัน่ ครูน าผลแอปเป้ิลที่มี สต่ีาง ๆ มาให้เดก็ได้
สงัเกต สมัผสั โดยใชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็สงัเกตเปรยีบเทยีบความแตกต่างสแีละขนาดของ     ผลแอปเป้ิล หลงัจากนัน้
ใหเ้ดก็ลงมอืท าน ้าแอปเป้ิล เดก็บางกลุ่มบอกว่าแอ๊ปเป้ิลต้องปอกเปลอืกก่อนจงึทานได ้แต่เดก็บางกลุ่มบอกว่าไม่ต้องปอก
เปลอืกกท็านได ้ครปูล่อยใหเ้ดก็แต่ละกลุ่มลงมอืท าน ้าแอปเป้ิลป ัน่ด้วยตนเองจนเสรจ็แล้ว ใช้ค าถามถามเดก็ๆว่าน ้าแอป
เป้ิลป ัน่ทีเ่ดก็ๆท ามสีเีหมอืนส่วนใดของแอปเป้ิล ระหว่างน ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีใ่ชแ้อปเป้ิลปอกเปลอืกกบัไม่ปอกเปลอืกต่างกนั
อย่างไร เพื่อใหเ้ดก็เกดิการสงัเกตและเปรยีบเทยีบน ้าแอปเป้ิลป ัน่ทีต่นเองท ากบักลุ่มเพื่อน ซึง่สอดคลอ้งกบั ซึง่สอดคล้อง
กบัทฤษฎกีารเรยีนรู้ของธอร์นไดค์(Thorndike) ที่เน้นเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้แบบลองผดิลองถูกบ้างจะให้ผู้เรยีน
เกดิการเรยีนรูจ้ากวธิกีารแกป้ญัหา จดจ าในสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ดด้ ีและเกดิความภาคภูมใิจในการท าสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง (ทศินา 
แขมมณี. 2553: 51) ดงันัน้ จากการท ากจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรส่งผลให้เดก็ปฐมวัยมรีะดบัทกัษะการจ าแนก
สงูขึน้ 

1.3 ดา้นการวดั เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัควรปรบัปรุง 
คอื ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 1.86 คะแนน แต่หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัด ีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.60 คะแนน แสดง
ว่าการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ในด้านการวดัได้ เพราะลกัษณะ
ของกจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรเป็นกจิกรรมประกอบอาหาร ส่วนมากเดก็ต้องกะประมาณปรมิาณส่วนประกอบ 
และเครื่องปรุงดว้ยตนเอง โดยครสูอดแทรกความรูใ้นด้านการวดัให้เชื่อมโยงเข้ากบัวัสดุ อุปกรณ์ และกรรมวธิใีนการท า
เครื่องดื่มสมุนไพร ซึ่งเดก็จะได้เรียนรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกบัอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุปกรณ์ที่อยู่ในชวีติประจ าวนั (Bosse, Jacobs and Anderson. 2009: 13) ตวัอย่างเช่น ในสปัดาห์ที่ 1 น ้าอญัชนั เดก็
เลอืกใชเ้หยอืกขนาด 200 ml ในการตวงน ้าตาล เน่ืองจากกลวัว่าน ้าอญัชนัจะไม่หวานจงึเลอืกอุปกรณ์ในการตวงที่มขีนาด
ใหญ่ ท าให้น ้าอัญชนัที่ได้ออกมามีรสชาติหวานจดั ครูจึงใช้ค าถามเพื่อแนะน าเด็กให้ใช้ภาชนะที่มขีนาดเล็กลงมาและ
ค่อยๆเตมิน ้าตาลลงไปทลีะแกว้แลว้ชมิก่อน ถ้าไม่หวานจึงค่อยตวงน ้าตาลแล้วใส่ลงไปเพิม่ ในสปัดาห์ที่ 6 น ้ากระเจี๊ยบ 
เดก็สามารถกะปรมิาณน ้าตาลทีเ่ตมิลงไปไดโ้ดยการใชป้ระสบการณ์จากการชมิรสน ้าชนิดต่างๆ ที่ผ่านมาท าให้เดก็ๆรู้ว่า
น ้าชนิดไหนหวาน เดก็ๆจะเตมิน ้าตาลน้อยลง ซึง่สอดคล้องกบักระบวนการทางสติปญัญาของเพยีเจท์ (ทศินา แขมมณี. 
2553: 65)ทีก่ล่าวว่า เดก็จะค่อยๆซมึซบัหรอืดูดซมึ (assimilation) ประสบการณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่างๆ เข้ามาสะสม
เกบ็ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ เมื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สมองจะเริ่มปรบัและจดัระบบ (accommodation) เพื่อปรบั
ประสบการณ์เดมิและประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากนัเป็นระบบที่ตนสามารถเข้าใจได้ เกดิเป็นโครงสร้างทางปญัญาใหม่ขึ้น
หากการปรบัเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลนืกจ็ะก่อใหเ้กดิโครงสรา้งทางปญัญาทีม่คีวามสมดุลขึน้(equilibration) 

1.4 ดา้นการสื่อความหมายข้อมูล เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการจัดกจิกรรมอยู่ใน
ระดบัควรปรบัปรุง คอื ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 1.93 คะแนน แต่หลงัการจดักจิกรรมเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานอยู่ใน
ระดบัดี คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.33 คะแนน แสดงว่าการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรช่วยส่งเสริมทกัษะ
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นการสื่อความหมายขอ้มลูได ้เพราะการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรได้เปิดโอกาส
ใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิกบัสิง่ของทีเ่ป็นรปูธรรม โดยมุ่งเน้นให้เดก็ได้มกีารสนทนาโต้ตอบ การตัง้ค าถาม การ
แลกเปลีย่นพดูคุย การพดูแสดงความคดิเหน็ และเล่าเรื่องประสบการณ์เดิมจากรูปภาพ สอดคล้องกบัฮาร์ชี่และบูทเลอร์ 
(Hachey and Butler. 2009: 43) ซึง่กล่าวว่า เดก็เรยีนรูท้กัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์จากปญัหาที่เป็นรูปธรรม และการ
ค้นคว้าโดยเน้นวธิีการทางวทิยาศาสตร์ ด้วยการลงมือท า สงัเกต ส ารวจ เก็บข้อมูล  และสื่อความหมาย ตวัอย่างเช่น 
สปัดาห์ที่ 3 น ้ าสบัปะรด เป็นการให้เด็กร่วมกันสรุปโดยเด็กจะช่วยกันพูดบรรยายสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้หรือเล่า
ประสบการณ์เดมิ เดก็บางคนยงัไม่กล้าพูด ไม่มัน่ใจ ไม่ยอมตอบค าถาม เดก็จะเล่าได้เพยีงประโยคสัน้ๆ แต่เมื่อครูให้
ค าแนะน า ตัง้ค าถามกระตุ้นใหเ้ดก็ตอบครู และเพื่อนๆต้องคอยให้ก าลงัใจ ให้ค าชมเชย เดก็จงึจะมคีวามมัน่ใจ  มากขึ้น
และกลา้แสดงออกมากขึน้ ดงัที ่บลมู (Bloom. 1976: 13 ) กล่าวว่า การใหน้ักเรยีนมสี่วนร่วมในการจดักจิกรรมการเรยีน
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การสอน โดยมกีารโต้ตอบระหว่างครกูบันกัเรยีน มกีารส่งเสรมิการปฏบิตักิจิกรรมร่วมกนัถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคญั
ทีท่ าใหก้ารเรยีนการสอนมปีระสทิธภิาพ  

2. เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรมคีะแนนทกัษะพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ก่อนการ
จดักจิกรรมเฉลี่ยเป็น 7.40 คะแนน อยู่ในระดบัควรปรบัปรุง หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมีคะแนนทกัษะพื้นฐานทาง
วทิยาศาสตรเ์ป็น 14.33 คะแนน อยู่ในระดบัด ีแสดงว่า รปูแบบการจดักจิกรรมนัน้เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรู้ผ่านการใช้
สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ของจริง โดยเน้นให้เดก็ได้สงัเกต จ าแนก วดัและสื่อความหมายข้อมูล โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 
สอดคล้องมอนเตสเซอรี่และเพยีเจท์ที่กล่าวว่า ความสามารถทางด้านสมองของเดก็จะดไีด้นัน้ต้องกระตุ้นโดยการใช้
ประสาทสมัผสัทัง้ห้า คอื การฟงั การดู การชมิรส การดมกลิน่และการสมัผสัโดยเปิดโอกาสให้เดก็เล่น ส ารวจ ทดลอง 
ตดัสนิใจและแกปญัหาต่างๆดวยตนเอง (สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์. 2553: 81) ซึ่งตามธรรมชาติของเด็กปฐมวยัที่เป็นวยั
แห่งการส ารวจค้นคว้า มีความอยากรู้อยากเหน็และสนใจสิง่แปลกใหม่ในกิจกรรมอยู่แล้ว การได้ลงมอืกระท า จบัต้อง
สมัผสัท าใหเ้ดก็เกดิความเขา้ใจ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร รณะบุตร (2551: 63) พบว่า กจิกรรมที่ส่งเสรมิการใช้
ประสาทสัมผัสทัง้ห้าในการเรียนรู้ ช่วยให้เด็กรู้จ ักสังเกต เปรียบเทียบ คิดอย่างมีเหตุผล ซึ่งเด็กได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงที่ได้พบเห็นจากสื่อการสอนที่เป็นของจรงิจากสถานที่จริง  และยงัเป็นการฝึกทกัษะพื้นฐานของการ
เรยีนรูเ้กีย่วกบัวทิยาศาสตร ์เดก็ไดค้น้หาค าตอบดว้ยตนเองจากสิง่แวดลอ้มรอบตวั โดยมคีรูเป็นเพยีงผู้ชี้แนะ ช่วยเหลอื
และสอดแทรกความรูท้างดา้นทกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรใ์หแ้ก่เดก็  
 จากที่กล่าวมานัน้แสดงให้เหน็ว่า การจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรนัน้เปิดโอกาสให้เดก็ได้เรยีนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงดว้ยการปฏบิตักิบัสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 เน้นใหเ้ดก็ไดฝึ้กทกัษะการสงัเกต การ
จ าแนก การวดั และการสื่อความหมายข้อมูล โดยครูสอดแทรกความรู้และให้เด็กได้ลงมือกระท ากบัสื่อที่เป็นของจริง 
เพื่อใหเ้ดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการท าเครื่องดื่มสมุนไพรจงึมทีกัษะพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรอ์ยู่ในระดบัทีด่ขี ึน้ 
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การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรู้ระหว่างศกัยภาพท่ีมุ่งหวงัและศกัยภาพท่ี
เป็นจริงของนิสิตหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
A Comparative Analysis of Learning Provision Potentials Between Expectation and Actuality 

of Teacher Students Majoring Sciences and Mathematics  
in Program of Education Srinakharinwirot Univesity 
ศริริตัน์ ผดุงสมบตัิ1,สกล ตัง้เกา้สกุล1, กฤษณะ หนูแสง1 

ดร.อทิธพิทัธ ์สุวทนัพรกูล2 
  

บทคดัย่อ 
การวจิยัน้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อ 1) ศกึษาระดบัศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งหวงัและที่เป็นจรงิของนิสติ

หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2) เปรยีบเทยีบศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ระหว่าง
ศกัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิ กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติชัน้ปีที่ 3 – 5  ในปีการศกึษา 2555 จ านวน 226 คนโดย
ใชก้ารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบโควต้า เครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถามประเมนิศกัยภาพด้านมาตรฐานความรู้ ทกัษะ และ
คุณลกัษณะตามกรอบมาตรฐาน/สมรรถนะครูวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การวเิคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยายและการ
วเิคราะหค่์าทสี าหรบักลุ่มตวัอย่างที่เป็นอิสระต่อกนั ผลการวจิยัพบว่า 1) นิสติมรีะดบัศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ที่
มุ่งหวงัโดยภาพรวมในระดบัมากที่สุด และมรีะดบัศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ที่เป็นจรงิโดยภาพรวมในระดบัมาก       
2) นิสติมีศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรู้ที่มุ่งหวงัและศกัยภาพฯที่เ ป็นจริงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่     
ระดบั .05 โดยทีศ่กัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงัมากกว่าศกัยภาพฯ ทีเ่ป็นจรงิในทุกมาตรฐาน 
ค าส าคญั:   ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้นิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study expected and actual potential level on learning 
provision of teacher students majoring in sciences and mathematics in program of education 2) to compare 
expected and actual potentials on learning provision of teacher students. The samples were226 3th-5th year 
teacher students in academic year 2012. The research instrument was a questionnaire in 3 standards; 
knowledge skills and characteristics based on competencies standard for sciences and mathematics teachers. 
The data were analyzed by using descriptive statistics and T-test for independent samples. The research 
results were; 1) teacher students have expected potential on learning provision at the highest level and actual 
potential on learning provision at the high level, 2) It was different statistically significant between expected and 
actual potential of teacher students on learning provision in every standards. 
Keyword: learning provision potentials, teacher students in program of education   
 

ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 การจดัการเรยีนรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานความรูใ้นมาตรฐานวชิาชพีครทูี่ก าหนดขึ้นตามพระราชบญัญตัิสภา
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 49 เพื่อก าหนดมาตรฐาน/สมรรถนะของผู้ที่ต้องการจะประกอบวชิาชพี
ครู สามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อใช้เป็นหลกัฐานแสดงว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์พรอ้มทีจ่ะประกอบวชิาชพีทางการศกึษาได ้ซึง่สิง่ส าคญัทีค่รแูละบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้ 

 
1 นักศกึษาปรญิญาตร ีสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 อาจารยท์ี่ปรกึษา ภาควชิาการวดัผลและวจิยัการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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ต้องยึดหลักที่ว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธกิาร.
2545) 
 คุณภาพในการจดัการเรยีนรู้ของผู้สอนนัน้ สามารถสะท้อนได้จากผลการเรยีนรู้ หรอืผลสมัฤทธิข์องผู้เรยีนได้
โดยตรง ส าหรบัในประเทศไทยไดม้กีารจดัการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนด้วยวธิกีารที่หลากหลาย เช่น การ
ทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน ระดบัชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 (O – net: Ordinary National Educational Test) 
และการทดสอบความถนัดทางวชิาชพีและวชิาการ(PAT :Professional and Academic Aptitude Test) เป็นต้น ซึ่งจาก
ผลวเิคราะหค์วามสามารถของนกัเรยีนชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 จากคะแนน O – NET พบว่า นกัเรยีนชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 
ยงัต้องการไดร้บัการพฒันาความสามารถในรายวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุก ๆ ด้าน (สถาบนัส่งเสรมิการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). 2556) สอดคล้องกบัผลการศึกษาแนวโน้มการจดัการศึกษาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ ระดบันานาชาติ พ.ศ. 2554 (Trends in International Mathematics and Science Study 2011; TIMSS 
2011) ด าเนินการโดย IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) ซึ่ง
ท าการศกึษาเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ของประเทศไทย พบว่า ครูที่สอนวชิา
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ของประเทศไทยมพีื้นฐานความรู้ไม่ตรงกบัวชิาที่สอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของนานาชาติ และมี
ความมัน่ใจในการสอนและความพร้อมในการเตรียมการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัต ่ากว่า
นานาชาตเิช่นกนั (โครงการวจิยันานาชาติ TIMSS 2011 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.).
2555)  

ปญัหาดงักล่าวน้ี ท าใหม้หีน่วยงาน/สถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งพยายามศกึษาและหาแนวทางในการพฒันาผลการเรยีนรู้
ของผูเ้รยีนใหม้พีฒันาการทีด่ขี ึน้อย่างเป็นระบบทัง้ผลการเรยีนรู้ของผู้เรยีน คุณภาพในการจดัการเรยีนรู้ของครู รวมถึง
นิสติ/นกัศกึษาครวูทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ (ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา.2551).   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในฐานะของสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีชื่ อ เสีย งมายาวนาน                       
มกีารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ (กศ.บ.) สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมมอื
กนัระหว่างคณะศกึษาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์มจีุดมุ่งหมายเพื่อใหนิ้สติไดม้คีวามรู ้และทกัษะความเป็นครอูย่างครบถ้วน 
เพื่อจะท าใหนิ้สติเป็นครทูีด่ ีสามารถจดัการเรยีนรู้ในรายวชิาเอกของตนเองได้อย่างมไีด้อย่างมปีระสทิธภิาพ พฒันาขดี
ความสามารถของผูเ้รยีนและสมรถนะของตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ มคีวามภาคภูมใิจในความเป็นคร ูมคีวามรูป้ระดุจนักปราชญ์มี
ความประพฤตปิระดุจผูท้รงศลี (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.2537). จากทีก่ล่าวมา แนวทางในการพฒันาผลการเรยีนรู้
วชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของผู้เรยีนจะต้องท าอย่างเป็นระบบเริม่ตัง้แต่การพฒันาความสามารถในการจดัการ
เรยีนรู้ของนิสติ/นักศกึษาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปจนถึงพฒันาคุณภาพการจดัการเรยีนรู้ของครู เพื่อพฒันา
ใหผ้ลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดมีากขึน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาว่า ระดบัศกัยภาพการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งหวงัและที่
เป็นจริงของนิสิตฯ ซึ่งประกอบด้วย มาตรฐานความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน /สมรรถนะครู
วทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์โดยแต่ละมาตรฐานนัน้มศีกัยภาพอยู่ในระดบัใดและเมื่อเปรยีบเทยีบกนัจะมคีวามแตกต่าง
กนัอย่างไร เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศเกีย่วกบัศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูข้องนิสติ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบาย
และก าหนดยุทธศาสตรใ์นการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้ ตามวธิกีาร/แนวทางทีเ่หมาะสมกบัสภาพปญัหาและ
การเปลีย่นแปลงทางสงัคม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 

- ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นจรงิ 
- ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงั 
(มาตรฐานความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะ) 

 
ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศกึษาระดบัศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ที่มุ่งหวงัและที่เป็นจรงิของนิสติหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
2. เพื่อเปรยีบเทยีบศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ระหว่างศกัยภาพที่มุ่งหวงัและศกัยภาพที่เป็นจรงิของนิสติ

หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  คอื นิสติชัน้ปีที่ 3 – 5 คณะวทิยาศาสตร์ ปีการศกึษา 2555 แบ่งออกเป็น 5 

สาขาวชิา ประกอบดว้ย สาขาวชิาคณิตศาสตร ์สาขาวชิาวทิยาศาสตร์–ชวีวทิยา สาขาวชิาวทิยาศาสตร์–เคม ีสาขา วชิา
วทิยาศาสตร–์ฟิสกิส ์และสาขาวชิาวทิยาศาสตรท์ัว่ไป จ านวนทัง้สิน้ 535 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 226 
คน จากตารางของ (Krejcie & Morgan Krejcie, R. V.; & Morgan, D. W. 1970). และใช้การเลอืก     กลุ่มตวัอย่างแบบ
โควตา  

ตวัแปรท่ีศึกษา  คอื ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูข้องนิสติ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั คอื แบบสอบถามเพื่อประเมนิศกัยภาพด้านการจดัการเรยีนรู้ผ่านมุมมองของนิสติ 

แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม (2) ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูผ้่านมุมมองของ
นิสติ มลีกัษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั โดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (dual- response format) จ านวน 39 
ขอ้ ซึง่มค่ีาความเชื่อมัน่ .96  

การเกบ็รวบรวมข้อมูลผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากนิสติจ านวน 200 ชุด ด้วยตนเองระหว่างวนัที ่
17 – 21 มกราคม พ.ศ. 2556 และสรา้งแบบสอบถามในระบบออนไลน์ โดยมกีารตอบกลบัจ านวน 167 ชุด รวมกบัข้อมูล
ในแบบสอบถามออนไลน์ 58 ชุด รวม 225 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 99  

การวิเคราะห์ข้อมูลผูว้จิยัใชส้ถติบิรรยายและวเิคราะหค่์าทสี าหรบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 (1)   การศึกษาระดบัศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัและท่ีเป็นจริงของนิสิต 

 ศกัยภาพท่ีมุ่งหวงั (1) มาตรฐานความรู้ ( M = 4.50 , SD = .535 ) อยู่ในระดบั มากที่สุด (2) มาตรฐานทกัษะ          
( M = 4.55 , SD = .526 ) อยู่ในระดบั มากที่สุด (3)  มาตรฐานคุณลกัษณะ ( M = 4.67 , SD = .522 ) อยู่ในระดบั มากที่สุด  
ศกัยภาพท่ีเป็นจริง(1) มาตรฐานความรู้ ( M = 3.31 , SD = .535 ) อยู่ในระดบั ปานกลาง (2) มาตรฐานทกัษะ ( M = 3.33 , 
SD = .590 ) อยู่ในระดบั ปานกลาง (3)  มาตรฐานคุณลกัษณะ ( M = 3.65 , SD = .694 ) อยู่ในระดบั มาก 

(2) การเปรียบเทียบศกัยภาพด้านการจดัการเรียนรู้ระหว่างศกัยภาพท่ีมุ่งหวงัและศกัยภาพท่ีเป็นจริงของ
นิสิต ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในศกัยภาพการจดัการเรยีนรู้ของนิสิต ระหว่างศกัยภาพที่มุ่งหวงัและ
ศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิ พบว่า ทุกมาตรฐานมศีกัยภาพการจดัการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
มรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 และ 2 
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ตาราง1  ผลการเปรยีบเทยีบศกัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิจ าแนกตามมาตรฐาน 

หมายเหตุ : * p < .05 
 
ตาราง2  ผลการเปรยีบเทยีบศกัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิจ าแนกรายขอ้ 
 

มาตรฐาน 

ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้

t p 
ศกัยภาพทีมุ่่งหวงั ศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิ 

M S.D. 
ระดบั

คุณภาพ 
M S.D. 

ระดบั 
คุณภาพ 

ความรู ้ 4.50 .535 มากทีสุ่ด 3.31 .535 ปานกลาง -25.104* .000 
ทกัษะ 4.55 .526 มากทีสุ่ด 3.33 .590 ปานกลาง -24.004* .000 
คุณลกัษณะ 4.67 .522 มากทีสุ่ด 3.65 .694 มาก -19.222* .000 

รวม 4.57 .494 มากทีสุ่ด 3.42 .535 มาก -24.630* .000 

ขอ้ ขอ้ความ 

ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้

t p 
ศกัยภาพที่
มุ่งหวงั 

ศกัยภาพทีเ่ป็น
จรงิ 

M S.D. M S.D. 

1 
นิสิตมคีวามรู้เรื่องการบูรณาการเน้ือหาในกลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.49 .649 3.28 .679 -20.432* .000 

2 
นิสิตมีความรู้เรื่องการใช้ การผลติและการพฒันาสื่อ 
นวตักรรมการเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์

4.50 .683 3.35 .806 -18.695* .000 

3 
นิสติมคีวามรู้เรื่องการจดัการเรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์/
คณิตศาสตรแ์บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

4.58 .644 3.36 .819 -19.291* .000 

4 
นิสติมคีวามรู้ความเข้าใจเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน
การจดัการศกึษาวชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.44 .700 3.24 .782 -22.083* .000 

5 
นิสิตมีความรู้เรื่องการประเมินผลการเรียนรู้ในวิชา
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.54 .605 3.02 .775 -20.635* .000 

6 
นิสิตมีความรู้ในการสร้างและพฒันาหลกัสูตรในวิชา
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.49 .689 3.28 .754 -22.839* .000 

7 
นิสติมคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
ตามศกัยภาพของผูเ้รยีน 

4.53 .662 3.19 .776 -20.823* .000 

8 
นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการวางแผนและการ
จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการระหว่างวชิาวทิยาศาสตร์/
คณิตศาสตรก์บัวชิาอื่น ๆ  

4.46 .689 3.37 .769 -19.938* .000 

9 
นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในทกัษะและกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.54 .655 3.34 .746 -18.790* .000 

10 
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจใน การสืบเสาะหาความรู ้
การแกป้ญัหาและใชก้ารส ารวจตรวจสอบเป็นวธิกีารใน
การศกึษาวชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.46 .701 3.48 .820 -18.086* .000 
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ตาราง2 (ต่อ)ผลการเปรยีบเทยีบศกัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิจ าแนกรายขอ้ 
 

 

ขอ้ ขอ้ความ 

ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้

t p 
ศกัยภาพที่
มุ่งหวงั 

ศกัยภาพทีเ่ป็น
จรงิ 

M S.D. M S.D. 

11 
นิสติมคีวามรูค้วามเข้าใจในการจดัการเรยีนการสอนให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้องค์
ความรูท้างวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตรอ์ย่างสรา้งสรรค ์

4.54 .668 3.32 .822 -16.795* 11 

12 
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานของ
หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์

4.52 .689 3.43 .806 -18.393* .000 

13 
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัด
กจิกรรมปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.45 .668 3.38 .777 -15.374* .000 

14 
นิสติมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเทคนิคการสอนที่ส่งเสรมิให้
ผูเ้รยีนพฒันากระบวนการคดิ 

4.53 .662 3.45 .917 -18.165* .000 

15 
นิสติมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการจดัการเรยีนรู ้

4.52 .663 3.30 .587 -15.366* .000 

16 
นิสิตมทีกัษะการวางแผน เตรียมการและจดัโอกาสใน
การศกึษาใหผู้เ้รยีน 

4.47 .662 3.33 .785 -17.783* .000 

17 
นิสิตมีทักษะและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พฒันากระบวนการคดิ 

4.51 .635 3.34 .723 -19.295* .000 

18 
นิสิตมีทักษะการจัดกิจกรรมและบรรยากาศของ
ห้องเรียนสถานศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.55 .633 3.39 .725 -19.113* .000 

19 
นิสติมทีกัษะในการจดัสถานการณ์หรอืปญัหาที่กระตุ้น
ใหผู้เ้รยีนสนใจเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการคดิ 

4.53 .642 3.30 .736 -20.170* .000 

20 
นิสติมทีกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ตามศกัยภาพ
ของผูเ้รยีน 

4.53 .662 3.29 .803 -18.456* .000 

21 
นิสติมีทกัษะการผลติและการพฒันาสื่อ นวตักรรมการ
เรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.54 .675 3.25 .811 -20.233* .000 

22 
นิสติมทีกัษะในด้านการจดัการเรยีนรู้วชิาวทิยาศาสตร์/
คณิตศาสตรแ์บบยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

4.56 .625 3.33 .798 -18.783* .000 

23 
นิสิตมีทักษะการประ เมินผลการ เ รียนรู้ ใ นวิช า
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.56 .625 3.33 .774 -19.834* .000 

24 
นิสิตมีทักษะในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในวิชา
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.51 .670 3.18 .846 -19.747* .000 

25 
นิสติมทีกัษะในการจดัการเกี่ยวกบัการวางแผนและการ
จดัการเรยีนรู้แบบบูรณาการระหว่างวชิาวทิยาศาสตร์ /
คณิตศาสตรก์บัวชิาอื่น ๆ  

4.57 .631 3.25 .774 -20.295* .000 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

181 

ตาราง2 (ต่อ)ผลการเปรยีบเทยีบศกัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิจ าแนกรายขอ้ 
 

สรปุและอภิปรายผลการวิจยั 
1) นิสติมรีะดบัศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงัโดยภาพรวมในระดบัมากที่สุด และมรีะดบัศกัยภาพด้าน

การจดัการเรยีนรูท้ีเ่ป็นจรงิโดยภาพรวมในระดบัมาก 

ขอ้ ขอ้ความ 

ศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู ้

t p 
ศกัยภาพที่
มุ่งหวงั 

ศกัยภาพทีเ่ป็น
จรงิ 

M S.D. M S.D. 

26 
นิสิตมีทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ /
คณิตศาสตร ์

4.58 .651 3.46 .739 -17.864* .000 

27 
นิสิตมีทักษะในด้าน การสืบเสาะหาความรู้  การ
แก้ปญัหาและใช้การส ารวจตรวจสอบเป็นวิธีการใน
การศกึษาวชิาวทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.52 .656 3.45 .785 -17.367* .000 

28 
นิสิตมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการใช้องค์ความรู้ทาง
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตรอ์ย่างสรา้งสรรค ์

4.58 .608 3.48 .792 -19.207* .000 

29 
นิสิตมีทกัษะเกี่ยวกบัการจดัการในด้านมาตรฐานของ
หอ้งปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์/คณิตศาสตร ์

4.53 .635 3.31 .770 -19.915* .000 

30 
นิสิตมีทักษะ ในการจัดกิจกร รมปฏิบัติก ารทาง
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์

4.58 .608 3.28 .778 -20.952* .000 

31 
นิสิตมีทักษะและเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
พฒันากระบวนการคดิ 

4.59 .599 3.33 .781 -20.800* .000 

32 
นิสติมทีกัษะในการใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารในการจดัการ
เรยีนรู ้

4.59 .628 3.36 .824 -19.718* .000 

33 
นิสติมคุีณลกัษณะที่สอดคล้องกบัจรรยาบรรณวชิาชีพ
คร ู

4.67 .632 3.64 .808 -16.600* .000 

34 นิสติเป็นผูท้ีม่คุีณธรรม จรยิธรรม ประพฤตตินเหมาะสม 4.70 .611 3.73 .809 -15.327* .000 

35 
นิสติเป็นผู้ที่มวีสิยัทศัน์ในการพฒันาการศึกษา พฒันาการ
เรยีนการสอน 

4.67 .606 3.59 .815 -17.277* .000 

36 
นิสิตเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมัน่ในการพัฒนา
ตนเอง 

4.71 .578 3.57 .828 -18.620* .000 

37 
นิสติเป็นผูท้ีรู่จ้กัการยอมรบัการเปลีย่นแปลง ทนัโลกทนั
เหตุการณ์ 

4.63 .616 3.65 .881 -14.976* .000 

38 
นิสิตมีการน าวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ มาใช้อย่างมี
คุณธรรมโดยค านึงถึงจรยิธรรมและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

4.66 .561 3.64 .846 -15.930* .000 

39 
นิสิตเห็นความส าคญัของการจดัการเรียนการสอนให้
ผู้ เ รียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่า นิยม ในการใช้
วทิยาศาสตร/์คณิตศาสตร ์อย่างสรา้งสรรค ์

4.67 .605 3.71 .852 -15.115* .000 
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2) นิสติมศีกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงัและศกัยภาพฯทีเ่ป็นจรงิแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ
ทีร่ะดบั .05 โดยทีศ่กัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรูท้ีมุ่่งหวงัมากกว่าศกัยภาพฯ ทีเ่ป็นจรงิในทุกมาตรฐาน ซึ่งผู้วจิยัมคีวาม
คดิเหน็ว่า 1) ระดบัศกัยภาพทัง้ทีมุ่่งหวงัและทีเ่ป็นจรงิมคีวามสอดคล้องกนั ในเชงิการวดัประเมนิผลการเรยีนรู้ทัง้ พุทธิ
พสิยั จติพสิยั และทกัษะพสิยั 2) การทีศ่กัยภาพทีมุ่่งหวงัของนิสติอยู่ในระดบัมากที่สุดนัน้ อาจเกดิจากปจัจยัหลายอย่าง 
เช่น ความคาดหวงัทางสงัคม  ความคาดหวงัของนิสติเกีย่วกบัชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ความใฝ่เรยีน
ใฝ่รู้ของนิสิตในการพฒันาศักยภาพของตนเองเปรียบเสมือนน ้ าที่ไม่เต็มแก้วซึ่งสอดคล้องกับอัตลกัษณ์ของนิสิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กล่าวคอื ใฝเ่รยีนรูต้ลอดชวีติ 3) การทีศ่กัยภาพทีเ่ป็นจรงิของนิสติอยู่ในระดบัมากและการ
ทีศ่กัยภาพทีมุ่่งหวงัและศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นัน้ อาจเกดิจากการประเมนิ
ตนเองของนิสติเกีย่วกบัศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิของตนเองในลกัษณะการไม่กลา้ประเมนิตนเองสูง ไม่มัน่ใจในศกัยภาพที่เป็น
จรงิของตนเอง หรอือาจเพราะกระบวนการพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู้นัน้ยงัไม่ตอบสนองกบัความต้องการใน
การเรยีนรูข้องนิสติเองจงึท าใหรู้ส้กึว่าศกัยภาพทีเ่ป็นจรงิของตนเองยงัไม่มากเพยีงพอ 
 
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 
 อาจารยผ์ูส้อน หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้ของนิสติ
ฯ วชิา ศษ. 331 วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู้เชงิบูรณาการ วชิา ศษ. 291, 391 และ 491การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครู
ระหว่างเรยีน วชิา คษ. 471 บูรณาการวธิวีทิยาส าหรบัครคูณิตศาสตร์ และวชิา วทศ  431 บูรณาการวธิวีทิยาส าหรบัครู
คณิตศาสตร ์ควรศกึษาวเิคราะหร์ปูแบบการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาเหล่าน้ีว่า สอดคล้องกบับรบิท /ความต้องการ
ในการพฒันาศกัยภาพของนิสติหรอืไม่ รูปแบบและวธิกีารเรยีนการสอนควรเป็นไปในแบบไหน  ที่เหมาะสม มจีุดแข็ง 
จุดอ่อนใดบ้างทีส่่งผลต่อกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพดา้นการจดัการเรยีนรู้ของนิสติ ศกัยภาพด้านการจดัการ
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การศึกษาทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดั 
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอีสาน 

A Study of Basic Mathematics Skills of Young Children  
Through E-San Thai Cooking Activities 

                           กุหลาบ ภูมาก1,รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัที่ได้รบั
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นเด็กปฐมวยัอายุระหว่าง     
5 - 6 ปีซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเต็นวทิยาคม  ต าบล
หนองแดง  สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 จ านวน 20 คน ซึ่งได้มาโดยเลอืกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง(Purposive  Sample)ผูว้จิยัเป็นผูด้ าเนินการทดลองด้วยตนเองใช้เวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆละ 
3 วนัๆ ละ 1 ครัง้ๆละ 50 นาทรีวมทัง้สิน้  24 ครัง้ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอืแผนการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารพืน้บ้านอสีานและแบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั มค่ีาดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างพฤติกรรมกบัจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.71–1.00 และมค่ีาความเชื่อมัน่เท่ากบั  0.73  การวจิยัครัง้น้ีใช้
แผนการวจิยัแบบ One - Group Pretest- Posttest Design  สถิติที่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล คอื t - test for Dependent 
Sample. ผลการวิจัยพบว่า หลังการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานระดับ ทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบัด ี( X = 27.10) และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการสงัเกต
เปรยีบเทยีบ  ( X  = 5.85) ด้านการจดัหมวดหมู่ ( X  = 6.05)  ด้านการเรยีงล าดบั ( X = 5.65) และด้านการรู้ค่าจ านวน 
( X =6.25) อยู่ในระดบั ด ีและเมื่อเปรยีบเทยีบระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและรายดา้น
มค่ีาสงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ค าส าคญั: ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร,์ การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน 
 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the basic mathematics skills of young children before 
and after the use of E-San Thai cooking activities. The sample used in the study was 20 young children aged 
5-6 years of second year kindergarten in the first semester of 2013 academic year at Soktenwitthayakhom 
School, Nong Daeng Sub-District, Si Chomphu District, Khonkaen Province, under Khon Kaen Primary 
Educational Service Area Office 5 selected by using purposive sampling. The 24 experiments were carried out 
within 8 weeks, 3 days a week and 50 minutes per day. The research instruments were plans for E-San Thai 
cooking activities and a performance test of basic mathematics skills of young children. For the test, its index of 
behavior-objective congruence (IOC) was between 0.71-1.00 and its reliability was at 0.73. The research 
followed one-group pretest-posttest design. The data were analyzed by using dependent sample t-test. The 
research results revealed that, after the use of E-San Thai cooking activities, the basic mathematics skills of 
young children in general were at the good level ( X =27.10). When considering in individual areas, it was 
found that their skills were at the good level in the areas of observing and comparing ( X = 5.85), classifying 
( X =6.05), ordering ( X = 5.65), and knowing numbers ( X = 6.25). When comparing the levels of  
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basic mathematics skills of young children in general and in individual areas, their skills were higher than those 
of before the use of E-San Thai cooking activities with statistical significance at the level of .01.      
Keyword:  Basic Mathematics Skills, E-San Thai Cooking Activities, young children 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

เด็กปฐมวยัเป็นวยัเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ เป็นทรพัยากรที่ส าคญัและมีคุณค่าในการพฒันาประเทศ  ซึ่งการ
พฒันาในวยัเดก็จะเป็นพื้นฐานอันมัน่คงต่อไปในอนาคต  เพราะพฒันาการทุกด้านของเดก็ในวยัน้ีจะเจรญิเติบโตอย่าง
รวดเรว็ ต่อเน่ือง และเป็นพื้นฐานในการวางรากฐานของการพฒันาทุกด้าน  โดยเฉพาะพฒันาการทางสติปญัญาของเดก็จะ
พฒันาไดข้ึน้อยู่กบัการทีเ่ดก็ไดม้โีอกาสปฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มไดม้โีอกาสใชป้ระสาทสมัผสัในการรบัรู้สิง่ต่างๆ การจดั
สิง่แวดล้อมและการจดัประสบการณ์จึงเป็นสิ่งส าคญัต่อพฒันาการทางสติปญัญา (คณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ. 2536: 5; อ้างอิงจาก Bloom. 1964: 209, 225; Piaget. n.d.) ซึ่งสอดคล้อง เยาวพา เดชะคุปต์( 2542: ค าน า) 
กล่าวว่า การจดัการศกึษาควรเริม่ต้นในช่วงปฐมวยั โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรกถ้าเดก็ได้รบัการพฒันาและได้รบัการ
กระตุ้นดว้ยวธิกีารทีถู่กต้องจะช่วยพฒันาเซลลส์มองซึง่ลว้นส่งผลต่อปญัญาความฉลาดและการคดิของเดก็ และสอดคล้อง
กบั ส านักงานคณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ (2543: 16) เดก็ในช่วงอายุ 0 – 6 ปี สมองจะเจรญิเติบโตอย่าง
รวดเรว็โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรกถ้าเดก็ได้รบัการพฒันาและได้รบัการกระตุ้นด้วยวธิกีารที่ถูกต้อง  จะช่วยพฒันาเซลล์
สมองซึ่งล้วนส่งผลต่อปญัญาความฉลาดและการคดิของเดก็  พฒันาการทางความคดิและสติปญัญาจะเกดิขึ้นจากการ
เรยีนรูแ้ละขึน้อยู่กบัสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั (นิตยาประพฤตกิจิ. 2537: 241) โดยเฉพาะพฒันาการทางสตปิญัญาเดก็จะเกดิ
การเรยีนรูม้ากทีสุ่ดซึง่ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์เป็นทกัษะที่ช่วยส่งเสรมิและกระตุ้นให้เกดิความคดิอนัเป็นรากฐาน
ของการพฒันาสติปญัญา(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2532: 616) ในชวีติประจ าวนัของเดก็วยัก่อนประถมศกึษา
จะต้องเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรอ์ยู่ตลอดเวลานบัตัง้แต่ตื่นนอนในตอนเชา้เดก็รูจ้กัค าว่า “เชา้” ซึง่เป็นค าบอกช่วงเวลาเมื่อ
จะแปรงฟนัเดก็ต้องใชก้ารสงัเกตเพื่อจ าแนกใหไ้ดว้่าแปรงสฟีนัอนัไหนเป็นของตนเดก็ต้องสงัเกตและจดจ าต าแหน่งของ
สิง่ของทีต่้องใชอ้ยู่เป็นประจ าจะเหน็ว่าชวีติเราเกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตรม์ากมายเริม่ตัง้แต่เลขทีบ่้าน   เบอร์โทรศพัท์หรอื
แมแ้ต่การพดูคุยของเดก็ทีเ่ราไดย้นิกจ็ะมกีารเปรยีบเทยีบการวดัการจดัประเภทและตวัเลข (กุลยา ตนัติผลาชวีะ. 2547: 
157) การฝึกใหเ้ดก็เกดิทกัษะพื้นฐานในการเรยีนรู้คณิตศาสตร์จะท าให้เดก็รู้จกัคดิเป็นแก้ปญัญาเป็นรู้จกัการค้นคว้าหา
ค าตอบด้วยตนเองสามารถแก้ปญัหาต่างๆในการด ารงชีวิตเพราะความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เปรยีบเสมอืนบนัไดขัน้ต้นทีจ่ะช่วยเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะกา้วไปสู่ประสบการณ์พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ในระดบัสูงต่อไป 
(สริมิาภญิโญอนนัตพงษ์. 2545: 8) ในการจดักจิกรรมแต่ละครัง้จงึต้องค านึงถงึการพฒันาเดก็และในการจดักจิกรรมนัน้ๆ 
กไ็ม่ได้หมายความว่าเดก็ๆทุกคนจะสามารถพฒันาเหมอืนกนัหมดทุกคนโดยเฉพาะการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวัยที่
ไม่ได้มุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เชงิเน้ือหาเป็นส าคญัแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เดก็ได้พฒันาเครื่องมอืหรอืทกัษะการ
เรยีนรูท้ีเ่ดก็จะต้องใชต่้อไป ซึง่บุญเยีย่ม จติรดอน (2526: 46) กล่าวว่า กจิกรรมการประกอบอาหารเป็นอกีกจิกรรมหน่ึงที่
สามารถจดัเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็เกดิทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรไ์ด ้เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือ
ทดลองและปฏิบัติการด้วยตนเองจากของจริง โดยใช้ประสาทสมัผสัในการเรยีนรู้  เปิดโอกาสให้เดก็ได้สงัเกต และ
สมัผสัวสัดุอุปกรณ์ทีม่ลีกัษณะแตกต่างกนัในเรื่องของรปูร่าง รปูทรง  ขนาด พืน้ผวิ  ลกัษณะ ฯลฯ จากการมปีระสบการณ์
กบัสื่อที่เป็นวสัดุธรรมชาติที่อยู่รอบตัว และมีอยู่ในท้องถิ่นที่เด็กอาศยัอยู่ (รตันา ยะอนันต์. 2550: 2 ) การจัด
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน เป็นอีกกจิกรรมที่ส่งเสรมิให้เดก็ปฐมวยัเกดิทกัษะการเรยีนรู้  และการลง
มอืปฏบิตักิจิกรรมจากสื่อทีเ่ป็นของจรงิ จากการใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ ผ่านสื่อ และวสัดุอุปกรณ์ที่เป็นวสัดุธรรมชาติที่มี
ในท้องถิ่นของเด็กอาศยัอยู่  โดยใช้ทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ในการสงัเกต เปรียบเทียบ เรียงล าดบั จัด
หมวดหมู่ ตวัเลข รูค่้าจ านวน ในการประกอบอาหารโดยถ่ายทอดเรื่องราวการประกอบอาหารตามวถิชีวีติจากคนรุ่นก่อนสู่
คนรุ่นหลงั (ประมวล พิมพ์เสน. 2551: 3) ซึ่งจะท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดการเรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติ ภายใต้วฒันธรรมและอาหารในท้องถิ่นที่เดก็อาศยัอยู่ ในการวิจยัครัง้น้ีผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจ ที่จะใช้การจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน เพราะเป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทดลองและปฏิบัติการ
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ด ้วยตนเอ งจากสื่อของจร ิงที ่ม ีในท ้องถิ ่น  ป ระหย ดัและง ่ายต่อการ เ ร ียนรู ้ และ เป็นสิ ่ง ที ่อยู ่ใ กล ้ต ัว เด ็ก                    
มีในชีว ิตประจ าว ันภายใต้บร ิบทที่เด ็กอาศยัอยู่  โดยใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้าในการเรียนรู้ให้เดก็ได้ส ารวจ ค้นคว้า
ทดลอง สงัเกต หยบิ จบั ตดัสนิใจและคดิแกป้ญัหาอย่างมเีหตุผล ในการกระท าสิง่ต่างๆ ทีต่นพอใจอย่างเต็มที่ และมอีิสระใน
การเรยีนรู ้ นอกจากน้ีอาหารในท้องถิ่นยงัมเีอกลกัษณ์ประจ าตวั   นิยมน าพชืผกัพื้นบ้านปลอดสารพษิมาประกอบอาหาร
ปลอดภยัมคุีณค่าทางโภชนาการ และยงัใหส้รรพคุณทางยา สมุนไพร มเีสน้ใยอาหารอนัมคุีณค่า เอกลกัษณ์ของชุมชนคน
ในทอ้งถิน่อนัเป็นรากฐานส าคญัของเดก็ปฐมวยัทีจ่ะเกดิทกัษะพื้นฐานในการเรยีนรู้เพื่อน าไปสู่การพฒันาทกัษะทางด้าน
อื่นๆต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยั ก่อน และหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบ
อาหารพืน้บ้านอสีาน 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยั ก่อน และหลงัการจดัประสบการณ์การ
ประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน โดยรวมและรายด้าน คือด้านการสงัเกตเปรียบเทียบ ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการ
เรยีงล าดบั ดา้นการรูค่้าจ านวน 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อายุระหว่าง 5 - 6 ปีซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้

อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนโสกเต็นวทิยาคม ต าบลหนองแดง จงัหวดัขอนแก่น สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต 5 จ านวน 20 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อายุระหว่าง 5 - 6 ปีซึ่งก าลงัศกึษาอยู่ในระดบั ชัน้
อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม ต าบลหนองแดง จงัหวดัขอนแก่น            
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่นเขต  5 จ านวน  20 คนโดยเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง
(Purposive  Sample)เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจยั ใช้เวลาในการทดลอง 8  สปัดาห์สปัดาห์ละ 3  ว ัน              
วนัละ  50  นาท ี รวม  24  ครัง้ 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1.  ตวัแปรต้น คอื การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน 
  2.  ตวัแปรตาม คอื ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร ์แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คอื 
   2.1  ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ 
   2.2  ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
   2.3  ดา้นการเรยีงล าดบั 

 2.4  ดา้นการรูค่้าจ านวน 
 

การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน 

ทกัษะพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร ์ 
 1.  ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ 
 2.   ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
 3.   ดา้นการเรยีงล าดบั 
 4.   ดา้นการรูค่้าจ านวน  
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน เป็นการจดัประสบการณ์การประกอบอาหาร
พืน้บ้านอสีาน ไดแ้ก่ อาหารประเภทต าเช่น ต ามะละกอ ต าถัว่ฝกัยาว ต ามะม่วง อาหารประเภทลาบ เช่น ลาบหมู ลาบไก่ 
ลาบปลา อาหารประเภทหมก เช่น หมกหน่อไมใ้ส่หม ูหมกไก่ใส่หวัปล ีในการจดัประสบการณ์ ม ี3 ข ัน้ตอน  คอื  ข ัน้น า 
เป็นการน าเขา้สู่กจิกรรมการประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานดว้ยการรอ้งเพลง ท่องค าคลอ้งจอง ปรศินาค าทาย  เพื่อกระตุ้น
ใหเ้ดก็เกดิความสนใจ  ขัน้ด าเนินกจิกรรม เป็นขัน้ตอนการแนะน าเกีย่วกบัลกัษณะของอาหารส่วนประกอบวตัถุดบิ สาธติ  
และแบ่งกลุ่มใหเ้ดก็ไดเ้ขา้กลุ่มท ากจิกรรมดว้ยตนเอง ภายในกลุ่มมกีารแบ่งหน้าที่กัน   ท า เมื่อทุกกลุ่มท ากจิกรรมเสรจ็
เกบ็สถานทีใ่หเ้รยีบรอ้ย โดยครคูอยดหู่างๆ และแนะน ากระตุ้นใหเ้ดก็เกดิทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ผ่านสื่อของจรงิ
ดว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ ในการสงัเกต  การเปรยีบเทยีบ  การจดัหมวดหมู่    การเรยีงล าดบัและรู้ค่าจ านวน  ขัน้สรุป 
เดก็สื่อความหมาย หรอืเล่าเรื่องราว เกีย่วกบัวตัถุดบิ วสัดุ ลกัษณะรปูร่าง ล าดบัขัน้ตอนการท าอาหารอีสานด้วยการวาด
ภาพ ถ่ายทอดเรื่องราวในการท ากจิกรรม 
 2. แบบทดสอบเชงิปฏบิตัทิกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัเป็นแบบทดสอบเชงิปฏิบตัิทกัษะ
จรงิ มเีน้ือหาทีค่รอบคลุมทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรท์ัง้ 4 ดา้น แบ่งแบบทดสอบออกเป็น 4 ชุด ชุดละ 7 ขอ้  ดงัน้ี  
ชุดที่ 1 การสงัเกตเปรยีบเทยีบ ชุดที่ 2 การจดัหมวดหมู่ ชุดที่ 3 การเรยีงล าดบั ชุดที่ 4 การรู้ค่าจ านวน เกณฑ์การให้
คะแนนแบบ 0-1 คอื ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผดิหรอืไม่ตอบให้ 0 คะแนน โดยหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหาของ
แบบทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร ์น าไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ที่มปีระสบการณ์ทางด้านการศกึษาปฐมวยั
และด้านการวดัประเมนิผลทางการศกึษา พิจารณาลงความเหน็ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง  (IOC) มค่ีาระหว่าง 0.71 – 
1.00 ค่าความยาก (P) โดยใชเ้กณฑ์การพจิารณาระหว่าง .20 - .80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึ้นไป ค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัโดยใชส้ตูรKR–20 ของคเูดอร–์รชิารด์ส ั(Kuder - Richardson) ไดค่้าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั
เท่ากบั .73 

การด าเนินการทดลอง 
 การวจิยัครัง้น้ีด าเนินการทดลองในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั       

วนัละ 50 นาทีรวมทัง้สิ้น 24 แผน ในช่วงกจิกรรมเสรมิประสบการณ์โดยผู้วจิยัท าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางด้าน
คณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั (Pretest) ก่อนการทดลองจากนัน้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ ์และเกบ็คะแนนไว้จากนัน้
ผูว้จิยัท าการทดลองการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน ในช่วงกจิกรรมเสรมิประสบการณ์ตามวนั และ
เวลาทีก่ าหนด เมื่อด าเนินการทดลองครบ 8 สปัดาหท์ าการทดสอบทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์   ของเดก็ปฐมวยั 
ซึง่ใชแ้บบทดสอบชุดเดยีวกนั กบัทีใ่ชใ้นการทดสอบก่อนการทดลอง แล้วน ามาตรวจให้คะแนน   ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบ ก่อนและการทดลอง ไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิทีางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน  
 ประเภทของงานวิจัย คือ แบบแผนการวิจัยแบบ  One-Group Pretest Posttest Design                       
(สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผูว้จิยัน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อน และหลงัท าการ
ทดลอง มาหาค่าเฉลีย่ และน าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใชส้ถติิ  t –test Dependent  Sample  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตาราง1 ค่าสถิติแสดงระดบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัก่อนและหลงัได้รบัการจดัประสบการณ์         

การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีาน   
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ n k ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

 S ระดบั  S ระดบั 
ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ 
ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
ดา้นการเรยีงล าดบั 
ดา้นการรูค่้าจ านวน 

20 
20 
20 
20 

7 
7 
7 
7 

3.85 
3.80 
3.70 
3.70 

0.59 
0.52 
0.57 
0.57 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

5.85 
6.05 
5.65 
6.25 

0.37 
0.22 
0.75 
0.55 

ด ี
ด ี
ด ี
ด ี

รวม 20 28 15.05 2.25 ปานกลาง 27.10 1.32 ด ี
 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 1  พบว่า  เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า  ระดบัทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ก่อน

ไดร้บัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานของเดก็ปฐมวยัโดยรวมอยู่ในระดบั ปานกลาง ( X = 15.05)  
และเมื่อแยกเป็นรายดา้นพบว่า  ก่อนได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพืน้บ้านอีสานของเดก็ปฐมวยั มรีะดบั
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตรใ์นทุกดา้นอยู่ในระดบั ปานกลาง คอื ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ( X  = 3.85 ) ด้านการจดั
หมวดหมู่ ( X = 3.80) ดา้นการเรยีงล าดบั ( X = 3.70) ดา้นการรูค่้าจ านวน ( X = 3.70 ) ภายหลงัไดร้บัการจดัประสบการณ์
การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานของเด็กปฐมวัย มีระดับทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับดี            
( X = 27.10) และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า หลงัได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานของเด็ก
ปฐมวยั มรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในทุกด้านอยู่ในระดบั ด ีคอื ด้านการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ( X  = 5.85)     
ดา้นการจดัหมวดหมู่ ( X = 6.05) ดา้นการเรยีงล าดบั ( X = 5.65 ) ดา้นการรูค่้าจ านวน ( X = 6.25 )   
 
ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบทกัษะพืน้ฐานทางด้านคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดัประสบการณ์การประกอบ

อาหารพืน้บ้านอสีาน โดยรวมและแยกเป็นรายดา้น 
ทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์ K ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  

Dift 
t p 

 S  S 
ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ 
ดา้นการจดัหมวดหมู่ 
ดา้นการเรยีงล าดบั 
ดา้นการรูค่้าจ านวน 

7 
7 
7 
7 

3.85 
3.80 
3.70 
3.70 

0.59 
0.52 
0.57 
0.57 

5.85 
6.05 
5.65 
6.25 

0.37 
0.22 
0.75 
0.55 

2 
2.25 
1.95 
2.55 

13.79** 
18.30** 
8.30** 
18.85** 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

รวม 28 15.05 2.25 27.10 1.32 8.75 36.58** 0.00 
**  มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .01 

 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2  พบว่าทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยัหลงัการจดัประสบการณ์

การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานสงูกว่าก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ด้านการจดัหมวดหมู่ ด้านการเรยีงล าดบั 
ดา้นการรูค่้าจ านวน หลงัการทดลองมค่ีาเฉลี่ยเพิม่ขึ้น  2, 2.25, 1.95, 2.55 ตามล าดบั ซึ่งสงว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่า หลงัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานส่งผลให้เดก็ปฐมวยัมี
ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรส์งูขึน้ทุกดา้น 

 
 

X X

X
X X
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การสรปุผลการวิจยั 
 1. ทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรข์องเดก็ปฐมวยั ก่อนการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั  15.05 มีค่าคะแนนเฉลี่ยแยกเป็นรายด้าน คือ ด้านการสงัเกตเปรียบเทียบ        
ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.85 ดา้นการจดัหมวดหมู่ ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ดา้นการเรยีงล าดบั ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
3.70 ดา้นการรูค่้าจ านวนค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.70 แต่หลงัจากที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้าน
อสีาน โดยเฉลีย่รวมอยู่ในระดบั ด ี โดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 27.10 เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า มค่ีาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น คอื
ด้านการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  5.85  ด้านการจดัหมวดหมู่ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6.05 ด้านการ
เรยีงล าดบั  ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  5.65 ดา้นการรูค่้าจ านวนค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั  6.25   

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์          
การประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานสงูขึน้ก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01โดยก่อนการทดลองมคีะแนน
เฉลีย่เท่ากบั 15.05  และหลงัการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั  27.10 
  
การอภิปรายผลการวิจยั 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อการศกึษาและเปรยีบเทยีบทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็ก
ปฐมวัยก่อนและหลงัการจัดประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน พบว่า หลงัได้ร ับการจดัประสบการณ์         
การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  เด็กปฐมวยัมีทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์โดยรวมและรายด้านสูงกว่าก่อน     
การจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว ้ แสดงว่าการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน ช่วยส่งเสรมิทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวยัโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการสงัเกตเปรยีบเทียบ ด้านการจดัหมวดหมู่   ด้านการเรยีงล าดบั     
ดา้นการรูค่้าจ านวน พบว่า มกีารพฒันาในระดบัทีด่ ีทัง้น้ีสามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

1. ระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวยัแยกเป็นรายด้านพบว่า  เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดั
ประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง มีระดับทกัษะพื้นฐานทาง          
ดา้นคณิตศาสตรส์งูขึน้ทุกดา้น อภปิรายไดด้งัน้ี 

1.1  ดา้นการสงัเกตเปรยีบเทยีบ เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ก่อนการทดลอง อยู่ใน
ระดบัปานกลางคอื ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.85 แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์
อยู่ในระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 5.85 แสดงว่า ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานนัน้      
ไดเ้ปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารสงัเกต  เปรยีบเทยีบและได้ลงมอืปฏิบตัิกบัอุปกรณ์วตัถุดิบของจรงิที่มใีนท้องถิ่น โดย
การใชป้ระสาทสมัผสัทัง้หา้ในการสงัเกตเปรยีบเทยีบ ครสูอดแทรกทกัษะในการสงัเกตเปรยีบเทยีบอนัเป็นทกัษะพื้นฐาน
ทางดา้นคณิตศาสตรใ์นการประกอบอาหารพืน้บ้านอสีานในการสงัเกตลกัษณะของมะละกอ ถัว่ฝกัยาว มะเขอืเทศ ใบตอง 
เน้ือหม ูเน้ือไก่ ว่ามรีปูร่าง ลกัษณะ เดก็ไดส้งัเกตลกัษณะของมะละกอ ว่ามคีวามแตกต่างกนัทัง้ด้านขนาด ส ีรูปร่าง  รส
หวาน  รสเปรี้ยว  รสเค็ม มีกลิ่นหอมน่าอร่อย ได้ชิมรส อาหาร  อันเป็นประสบการณ์ตรงที่เด็กปฐมวยัได้เรียนรู ้          
ซึ่งสอดคล้องแนวคดิ เมเยสกี้ (Mayesky. 1998: 317)กล่าวว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เดก็จะพฒันาอย่างเป็น
ขัน้ตอนโดยเริม่จากการที่เดก็ใช้คณิตศาสตร์อย่างง่ายจากความคดิของตนแล้วค่อยๆ พฒันาถึงกระบวนการคิดแบบ
คณิตศาสตรอ์ย่างถูกต้องและ กุลยา ตนัตผิลาชวีะ (2545: 23 ) กล่าวว่า เดก็ปฐมวยัเป็นวยัแห่งการเรยีนรู้ เดก็สามารถ
สงัเกต สะสมประสบการณ์การเรยีนรู้ด้วยตนเอง จากการสมัผสั การเหน็ต้นแบบ โดยเฉพาะการท างานของเด็ก คือ      
การเล่น ถ้ามวีธิกีารสอนทีถู่กต้องสอดคลอ้งกบัวยัและวุฒภิาวะของเดก็ จะท าให้เดก็เรยีนรู้และพฒันาสติปญัญาได้อย่าง
รวดเรว็ เดก็ปฐมวยัเกดิการเรยีนรูแ้ละซมึซบัประสบการณ์ ซึง่การจดักจิกรรมการเรยีนรู้สจีากธรรมติที่มต่ีอทกัษะพื้นฐาน
ทางวทิยาศาสตรใ์นดา้นทกัษะการสงัเกตนัน้ จากการทดลองในครัง้น้ีเดก็สามารถสงัเกต และบอกได้ถึงสิง่ต่างๆ ที่เกดิขึ้น
จากสิง่ทีไ่ดน้ ามาทดลอง และไดล้งมอืปฏบิตักิารทดลองดว้ยตนเองและเพื่อนๆ 

1.2  ดา้นการจดัหมวดหมู่เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้น คณิตศาสตรก่์อนการทดลองอยู่ในระดบัปาน
กลาง  ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.80  แต่หลงัการทดลองเด็กปฐมวยัมีระดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ใน    
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ระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  6.05 แสดงว่า ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานนัน้ ได้เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทกัษะการจดัหมวดหมู่จากวตัถุดิบที่ครูน ามาท ากิจกรรมโดยครูเชื่อมโยงความรู้ด้านการจัด
หมวดหมู่เขา้กบัวสัดุ อุปกรณ์  โดยครูให้เดก็ได้สงัเกต เปรยีบเทยีบในการน าวสัดุอุปกรณ์วตัถุดบิต่างๆมาจดัหมวดหมู่
ตวัอย่างเช่นในการจดักจิกรรม อาหารประเภทต า คอื ต ามะละกอ ในกจิกรรมน้ีเดก็ได้เรยีนรู้โดยการจดัหมวดหมู่ลกัษณะ
รูปร่าง ทรงกลม ของมะนาว มะเขอืเทศ ลกัษณะกระเทยีม พรกิ ได้การจดัหมวดหมู่ตามสต่ีางๆ ของพรกิ มะเขอืเทศ 
มะละกอ นอกจากนัน้ยงัไดเ้รยีนรูก้ารจดัหมวดหมู่จากอุปกรณ์เครื่องครวั ว่าใชส้ าหรบัน ามาประกอบอาหารเช่น ครก สาก 
ทพัพ ีถาด จาน ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎเีพยีเจท ์(Piaget. 1969: 92) กล่าวว่า พฒันาการดา้นสติปญัญาของเดก็ในขัน้ที่ 2 
ขัน้ก่อนปฏิบตัิการ เดก็ช่วงอายุ 2-6 ปี จะถือเอาตวัเองเป็นส าคญั (Self-Centered) และเรยีนรู้จากการสมัผสัและใช้ทุก
ส่วนของร่างกายในการท ากิจกรรม แต่การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้ลงมือปฏิบัต ิ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารคน้พบดว้ยตนเอง นิตยา ประพฤติกจิ (2541: 17) กล่าวว่า เดก็เริม่ที่จะเรยีนรู้จากการ
สงัเกตคุณสมบตัสิิง่ต่างๆ ถงึความแตกต่างและความเหมอืนกนัในบางเรื่องสามารถจดัเป็นประเภทต่างๆได้ 
 1.3  ด้านการเรยีงล าดบั เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางด้าน คณิตศาสตร์ก่อนการทดลองอยู่ในระดบั
ปานกลาง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 3.70 แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดบัด ีคอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 5.65 แสดงว่า ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานนัน้ ได้เปิด
โอกาสให้เด็กได้เรยีนรู้ทกัษะการเรียงล าดบัที่ครูน ามาท ากจิกรรมตวัอย่างเช่นในการจดักจิกรรมสปัดาห์ที่ 4 กจิกรรม  
ลาบหมู เมื่อเดก็ได้ลงมือปฏิบตัิกิจกรรมจรงิ เด็กมกีารเรยีงล าดบัขัน้ตอนการประกอบอาหาร โดยเริม่ตัง้แต่สบัเน้ือหม ู  
น าหมูมารวนให้พอสุก เตรยีมเครื่องปรุง ได้แก่ ต้นหอม สระแหน่ ใบมะกรูด มะนาว เดก็ได้เรยีนรู้ว่าควรใส่เครื่องปรุง 
จ านวน วธิกีารหัน่ตามยาว หรอืแบ่งครึง่ และในทุกกจิกรรมของการประกอบอาหารจะมขี ัน้สรุป เพื่อฝึกให้เดก็ได้น าเสนอ
ผลงานของกลุ่มตนเองในหน้าชัน้เรยีนถงึขัน้ตอนการท าลาบหม ูว่ากลุ่มของตนเองมขี ัน้ตอนการท าอย่างไร เดก็กส็ามารถ
เรยีงล าดบัขัน้ตอนการท าลาบหมูได้ ซึ่งสอดคล้องกบัคลีน (Kline. 20006, No.9: 568) ศึกษาความคิดเกี่ยวกบัการ
จดัการเรียนการสอนคณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็วยัอนุบาลโดยการสมัภาษณ์ครูผู้สอนระดบัอนุบาลพบว่านอกจากการที่ครู
จะมสี่วนในการจดัเตรยีมกจิกรรมการสอนคณิตศาสตรแ์ลว้นัน้ผูป้กครองยงัมสี่วนอย่างมากในการท ากจิกรรมคณิตศาสตร์
ร่วมกบัเดก็และนอกจากน้ีครผููส้อนควรมกีารสนบัสนุนและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ส าหรบัเดก็วยั
อนุบาลซึง่กนัและกนั 

1.4  ดา้นการรูค่้าจ านวน เดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปาน
กลางค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.70 แต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์อยู่ในระดบัด ี
คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 6.25แสดงว่า ในการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานนัน้ ได้เปิดโอกาสให้
เดก็ได้เรยีนรู้ทกัษะการรู้ค่าจ านวนจากการปฏิบตัิจริง ที่ครูน ามาท ากจิกรรมในทุกๆกจิกรรม ตวัอย่างเช่น สปัดาห์ที่ 1 
การท าส้มต า ครูได้สอดแทรกความรู้ด้านจ านวน โดยให้เด็กนับจ านวนอุปกรณ์ที่ครูน ามาและมะละกอ ผกั มะนาว         
ทีเ่พื่อนๆของเราน ามาจากบ้านของตนเอง นอกจากน้ีเดก็ยงัได้เรยีนรู้การจบัคู่ขนาดมะละกอ จบัคู่หน่ึงต่อหน่ึง จ านวน
มาก จ านวนน้อย ของมะนาว มะเขอืเทศ และการนับ ซึ่งสอดคล้องกบักุลยา ตันติผลาชวิะ (2545: 158) กล่าวว่า
คณิตศาสตรส์ าหรบัเดก็ปฐมวยัเป็นความเขา้ใจจ านวนการปฏบิตัเิกีย่วกบัจ านวนหน้าทีแ่ละความสมัพนัธข์องจ านวนความ
เป็นไปไดแ้ละการวดัทางคณิตศาสตร์ของเดก็ปฐมวยัจะเน้นไปที่การจดัจ าแนกสิง่ต่างๆ การเปรยีบเทยีบและการเรยีนรู้
สญัลกัษณ์ของคณิตศาสตร์ซึ่งเดก็จะเรยีนรู้ได้จากกจิกรรมปฏิบตัิการซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ บาร์รูดี้ (Baroody. 2000: 
61) ทีศ่กึษาการเรยีนการสอนเกีย่วกบัจ านวนและทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ส าหรบัเดก็วยั 3-5 ปี  มคีวามสามารถที่
จะเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์นเรื่องการเท่ากนัการเพิม่และการลดความสมัพนัธ์ของส่วนย่อยและส่วนใหญ่การลดและการเพิม่
ของเศษส่วนซึง่จะเป็นประโยชน์และแนวทางการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสมต่อไป 

2. เด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสาน มีคะแนนทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรก่์อนการทดลองมคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 15.05 ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนการทดลองอยู่ในระดบัปาน
กลางแต่หลงัการทดลองเดก็ปฐมวยัมคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 27.10 ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลงัการทดลองอยู่ใน
ระดบัดแีสดงว่า  รปูแบบการจดัประสบการณ์การประกอบอาหารพื้นบ้านอีสานนัน้ ส่งเสรมิให้เดก็มปีระสบการณ์ตรงใน
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การประกอบอาหารที่มใีนถิ่นพื้นบ้านของตนเอง เรยีนรู้ผ่านสื่อที่เป็นของจรงิ บรบิทอาหารตามบ้านตนเองจรงิๆ วสัดุ     
สื่ออุปกรณ์มอียู่ในท้องถิ่นตัวเองจริง  เดก็ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม โดยเน้นให้เดก็ได้สงัเกต เปรียบเทียบ เรยีงล าดบั     
จดัหมวดหมู่และรู้ค่าจ านวน ปฏิบตัิกิจกรรมผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ในการมอง  การฟงั  การได้กลิน่  ชมิรส และการ
สมัผสั สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองเดก็ปฐมวยัทีเ่ป็นวยัแห่งการเรยีนรู้  การส ารวจค้นคว้า มคีวามอยากรู้อยากเหน็สนใจ
สิง่แปลกใหม่ในกจิกรรม  การได้ลงมอืกระท าตรงกบัพฒันาการด้านสติปญัญาของเดก็ในขัน้ที่ 2 ขัน้ก่อนปฏิบตัิการที่   
เพยีเจท์ (ปานิตา กุดกรุง. 2553: 36; อ้างอิงจาก Piaget.1969: 92) ได้กล่าวไว้ว่าเดก็ช่วงอายุ 2 – 6 ปีจะถือเอาตนเอง
เป็นส าคญั (Self-Centered) และเรยีนรูจ้ากการสมัผสัและใชทุ้กส่วนของร่างกายในการท ากจิกรรมแต่การเรยีนรู้ที่ได้ผลดี
ที่สุดคอืการเรยีนรู้จากประสบการณ์ที่ตนได้ลงมอืปฏิบัติเดก็ในวยัน้ีต้องการประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมต้องการค้นหา
ส ารวจ (Explore) สอดคล้องกบัแนวคดิของจอหน์ดวิอี้ที่กล่าวว่าเดก็เรยีนรู้จากการกระท า (Learning by doing) ดงัที ่    
สริมิา   ภญิโญอนนัตพงษ์ (2545: 31) กลา่วว่าเดก็ปฐมวยัโดยธรรมชาติแล้วมคีวามอยากรู้อยากเหน็ในสิง่ต่างๆรอบตวั
และต้องการทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่แปลกใหม่และทีส่ าคญัการเรยีนรูข้องเดก็ปฐมวยันัน้ควรอยู่ที่ตวัเดก็เป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้ขึ้น
ดว้ยตนเองตลอดจนไดล้งมอืปฏบิตัิด้วยตนเองสอดคล้องกบัทศินาแขมมณี (2536: 133)กล่าวว่าเดก็ปฐมวยัมกีารเรยีนรู้
ทัง้ทีผ่่านประสาทสมัผสัและการสรา้งความรูข้ ึน้ในตวัเดก็เองการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ได้มปีระสบการณ์ตรงและวธิกีารเรยีนรู้
ทีห่ลากหลายเช่นเดยีวกบัเยาวพาเดชะคุปต์ (2528: 10) กล่าวว่าเดก็เกดิการเรยีนรูจ้ากการใช้ประสาทสมัผสัในการลงมอื
กระท าการกระท าจะท าใหเ้ดก็ค่อยๆเกดิความคดิสรา้งจนิตนาการ 
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การศึกษาและพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจดู กรณีศึกษา กลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน 

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 
The Study and Development of Learning Management for Local  Wisdom Preservation: Case 

Study of Bannmablaochaown Village in Rayong Province 
สญัญา จงจติร1,ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพ2 

 

บทคดัย่อ  
การวจิยัครัง้น้ี มจุีดประสงคเ์พื่อศกึษา และพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู้ เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจูด ของชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพงอ.แกลง จ.ระยอง โดยใช้การศกึษา
ขอ้มลูตามระเบยีบวจิยัเชงิคุณภาพ และพฒันากระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิทางเทคโนโลยกีารศกึษาแบบเน้นวธิกีาร 
(System Approach) โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลก่อนการพฒันา
กระบวนการ และกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลงัการศกึษาน าร่อง (Pilot study) ซึง่คดัเลอืกผูใ้หข้อ้มลูดว้ยวธิกีารสโนบอล (Snowball) 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบด้วย การศกึษาพื้นที่วจิยั การสมัภาษณ์เชงิลกึ การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม การศกึษา
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง และการศกึษาน าร่องการลงศกึษาพืน้ทีแ่ละเกบ็ขอ้มลู พบว่า การเรยีนรู้ภูมปิญัญาของชุมชนเป็นการ
เรยีนรู้แบบดัง้เดมิ คอื เรยีนรู้จากผู้ปกครองหรอืครู โดยการฟงับรรยายสาธติและฝึกปฏิบตัิ เน้ือหาแยกเฉพาะเรื่อง มี
การบูรณาการกบัความรูอ้ื่นน้อย ความส าเรจ็ในการเรยีนรูว้ดัจากการร่วมท ากจิกรรมและชิ้นงานที่ท าได้ แต่ข้อจ ากดัของ
การเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของชุมชน คอื ขาดการจดบนัทกึความรู้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ขาดสื่อประกอบการเรยีนรู้ที่
น่าสนใจเพิม่เติม รวมทัง้ขาดพื้นที่ให้ผู้เรยีนสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่นให้ชุมชนได้
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนั ในขณะทีชุ่มชนตระหนกัในความส าคญัของภูมปิญัญาท้องถิ่น และต้องการให้มกีารสบืทอดให้
คงอยู่ต่อไป และภาคภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน หลังจากนัน้ น าข้อมูลที่ได้จากการ
วเิคราะห์สงัเคราะห์ และสร้างเป็นต้นแบบกระบวนการเรยีนรู้ตามแนวคดิการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ Generic ID 
Model จงึเกดิเป็นต้นแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู้แบบสร้างสรรค์ แบ่งปนัและบูรณาการ (แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล: 
LCISE Learning model) พร้อมทัง้คู่มือการเรยีนรู้ส าหรบัครู และเอกสารประกอบการเรียนรู้ส าหรบันักเรยีน ซึ่ง
กระบวนการดงักล่าวประกอบด้วย 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การเรยีนรู้ดูฝึกฝน (Learning) กจิกรรมระดมความคดิสร้างสรรค ์
(Creative activity) ผสานความคิดร่วมกนั (Integration) แบ่งปนัความรู้สู่ชุมชน (Sharing) และประเมินผลการเรยีนรู ้
(Evaluation) 
 ผลการศกึษาน าร่อง (Pilot study) พบว่า กระบวนการดงักล่าว สามารถสร้างการมสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรู้
ระหว่างชุมชนและโรงเรยีนได้อย่างแท้จรงิ มคีวามยดืหยุ่น สามารถประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะกบัความรู้อื่นๆได้ ผู้เรยีนได้
การเรยีนรู้อย่างบูรณาการโดยมภีูมปิญัญาเป็นแกนกลางผ่านกจิกรรมกลุ่ม การระดมความคดิ พฒันาทกัษะการสื่อสาร
และถ่ายทอดความคดิเหน็เพื่อแบ่งปนัประสบการณ์ร่วมกนั และมกีารจดัเกบ็ภูมปิญัญาอย่างลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็น
แหล่งศกึษาเรยีนรูข้องคนรุ่นต่อไปไดผู้เ้รยีนมคีวามสุขและสนุกสนานกบัการท ากจิกรรมร่วมกนักบัเพื่อน และผู้ใหญ่ท าให้
ลดช่องว่างระหว่างวยั และเกดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัของคนในชุมชน 
 ทัง้น้ี ความส าเรจ็ของการจดัการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการแอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) 
ขึน้อยู่กบัความร่วมมอืกนัของชุมชน สถานศกึษา และการวางแผนที่ด ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกดิประโยชน์กบั
ผูเ้รยีน และอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้งอยู่ต่อไปไดอ้ย่างแทจ้รงิ  
ค าส าคญั: การศกึษาและพฒันา,กระบวนการจดัการเรยีนรู,้ การออกแบบการเรยีนรู,้ ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

 
 
 

1 นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีตรนิทรวโิรฒ 
2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีตรนิทรวโิรฒ  
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Abstract 
The objectives of this research were to study and to understand the learning proves and to develop 

the learning management for local knowledge or wisdom preservation. The wisdom in this research is Thai 
handicraft called Chaksan Krajood (basket weaving) of Baanmablaochaown village, Kleang district, Rayong 
province. Data collection process was based on qualitative research data collection concept and development 
learning process according to the educational technology concept and instructional system design approach. 
The data were collected from 2 groups of key informants who were recruited by the Snow Ball technique. Tools 
used in the research were community study, in-depth interviews, participated observation, the study of relevant 
documents and pilot study.  Data analysis process revealed that local knowledge learning process was 
traditional learning style of which the learner learns from parents by lectures, demonstration and practical 
exercises. The knowledge was separated thematic contents and integrated with other knowledge less. Success 
in learning activities could be evaluated with participation and work done. The problem of transferring the local 
knowledge was lack of writing record and lack of space for reflecting and sharing student’s ideas about wisdom 
conservation to community. While the community became aware of the important of local knowledge, they 
respected and wanted to have a successor to continue and proud to have served knowledge to children and 
youth.Therefore, when the researcher analysis and synthesis the data and created learning process under the 
Generic ID Model learning design concept (Seele,1990). It became local knowledge learning process named 
LCISE Learning model. This process concludes 5 steps as follow,  

1. Learning by doing with wisdom teacher (L-Learning) 
2. Creative activity that can pull student’s idea and imagination about local knowledge conservation 

such as brain storming (C-Creative) 
3. To Learn together with multiple knowledge  and team working (I-Integration) 
4. To reflect a conservation idea to friends and community and learn together (S-Sharing)  
5. Assessment of local knowledge learning process (E- Evaluation)  
The results of the pilot study showed that the developed learning process could make the participation 

in learning between the community and the school truly. Flexibility could be applied to match the other 
knowledge. The learners learned multiple knowledge that integrated with the core knowledge through group 
activities and brain storming, developed communication skills and conveyed  ideas to share an experience 
together, and collected wisdom and writing as a source of learning for the next generation. The students were 
happy and had fun to do activities with adults that make better understanding of the people in the 
community.The success of the learning process, LCISE Learning model depended on the collaboration of 
community education and planning.  Benefits to the students and local knowledge preservation activities will be 
continue truly 
Keywords: Learning management, Learning process, Instructional Design, Local wisdom, Local knowledge   
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั  
 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ (Local wisdom) เป็นองคค์วามรูท้ีม่คุีณค่า อนัแสดงถึงความสามารถในการปรบัตวัเข้ากบั
ธรรมชาติอย่างกลมกลืนของมนุษย์ และได้รบัการพัฒนาสืบทอดต่อกนัมาเป็นเวลายาวนาน (ประเวศ วะสี. 2536) 
ประเทศไทยมภีูมปิญัญาเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิ่น ดงันัน้ การศกึษาของชาติจงึมุ่งให้ผู้เรยีนมคีวามรู้ ความเข้าใจ
ในอตัลกัษณ์และภูมปิญัญาของตนเอง เพื่อให้เกดิความรกัในท้องถิ่น และร่วมอนุรกัษ์ไว้ต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ทกัษะการเรยีนรู้ที่พึงประสงค์ ที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี 2542 (พระราชบัญญตัิ
การศกึษาแห่งชาต,ิ2542) แต่จากการศกึษางานวจิยัและการวเิคราะหข์องนกัการศกึษา พบว่าการจดัการเรยีนรู้ภูมปิญัญา
ท้องถิ่นในระบบการศกึษาไทย มลีกัษณะแยกส่วน ต่างคนต่างท า ไม่เชื่อมโยงผสานความร่วมมอือย่างจริงจงัระหว่าง
ชุมชนและสถานศกึษา ใหค้วามส าคญักบัภูมปิญัญาทอ้งถิน่น้อยเมื่อเทยีบกบัสาระการเรยีนรูห้ลกั รวมถงึขาดกระบวนการ
ถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ท าให้การศึกษาไทยละเลยกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ด้านภูมิปญัญาของชุมชนนอก
โรงเรยีน (มานิต สทิธศิร. 2543 อ้างถงึในศกัดิพ์งศ ์หอมหวน (2547: 13-15) นอกจากน้ี การศกึษาในระบบโรงเรียนมไิด้
เอื้อให้ผู้เรียนเรยีนรู้เรื่องราวและภูมิปญัญาของสงัคมไทยมากเท่าที่ควร และผู้รู้หรือครูภูมิปญัญามจี านวนจ ากดัและ
ส่วนมากเป็นผูส้งูอายุ มแีต่จะล่วงลบัไป ความรู้ความช านาญที่ส ัง่สมไว้กด็บัสูญตามไปด้วย ส่งผลให้ภูมปิญัญาที่แฝงตวั
อยู่ในแต่ละทอ้งถิน่จ านวนมาก ถูกละเลย ขาดการสบืทอดและสญูหายในทีสุ่ด (นิคม ชมพหูลง. 2544) 
 จากสถานการณ์ข้างต้น เป็นแรงบนัดาลใจให้ผู้วจิยัตระหนักถึงความส าคญัในการเรยีนรู้ สบืทอดภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ และต้องการพฒันาการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ ภายใต้กรอบแนวคดิการวจิยัที่ว่า เทคโนโลยกีารศกึษาสามารถ
ช่วยพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกบับรบิทและความต้องการ
ของชุมชนได ้ผูว้จิยัจงึน าความรูท้างเทคโนโลยกีารศกึษา มาพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมิ
ปญัญาท้องถิ่น ซึ่งความรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษา เป็นศาสตร์หน่ึงที่น าความรู้ แนวคิดและกระบวนการ ตลอดจน
เครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ มาใชร้่วมกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ปญัหาและพฒันาการเรยีนรู้ให้เกดิประสทิธภิาพ (เสาวณีย ์
สิกขาบัณฑิต. 2528) โดยผู้วิจยัได้น าแนวคิดหลกัการทางเทคโนโลยีการศึกษาทัง้ 2 แนวคิดได้แก่ แนวคิดทาง
วทิยาศาสตรก์ายภาพ และแนวคดิทางพฤตกิรรมศาสตร ์มาผสานหลกัการศกึษาเกบ็ข้อมูลตามระเบียบวจิยัเชงิคุณภาพ 
(ชาย โพธสิติา. 2550) ณ ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อใหเ้กดิต้นแบบกระบวนการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบับรบิทและความต้องการของชุมชน ส่งเสรมิการเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและบูรณา
การ บนพืน้ฐานของการมสี่วนร่วมของชุมชนและสถานศกึษาอย่างแทจ้รงิ   
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาและท าความเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการจดัการเรยีนรู้ของกลุ่มจกัสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน 
และโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน 
 2. เพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญา เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจดู 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. การศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 
การศึกษาในขัน้ตอนแรก เริ่มต้นจากการศึกษาเอกสารงาน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้        

ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ต่างๆของไทย เพื่อใหท้ราบแนวทางการศกึษาภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่ป็นอยู่ น ามาสรา้งกรอบการวจิยัและ
ประเดน็ต่างๆ ที่ควรศกึษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน น าไปสู่การก าหนดจุดประสงค์การศกึษากระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปญัญาทอ้งถิน่ของชุมชนในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ซึง่มจุีดประสงคค์อื เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึกระบวนการเรยีนรู้ ข้อดแีละข้อจ ากดั
ต่างๆของกระบวนการ โดยลงพืน้ทีศ่กึษา ณ กลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน และโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน 
ต.ชากพง  อ.แกลง จ.ระยอง 
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กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกัประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเอ (A) เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลก่อนการพฒันากระบวนการเรยีนรู้ โดยใช้เทคนิคการคดัเลอืกผู้ให้

ขอ้มลูแบบสโนบอล (Snowball Technique) ประกอบดว้ย 32 คน ไดแ้ก่   
 1)  ครภููมปิญัญาและสมาชกิกลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน จ านวน 22 คน  
 2)  ผูอ้ านวยการและครโูรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน จ านวน 5 คน  
 3)  นักเรยีนโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่เคยเรยีนท าเครื่องจกัสานกระจูดมาแล้ว 
(ปจัจุบนันกัเรยีนเรยีนอยู่ช ัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 จ านวน 5 คน  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลบี (B)เป็นผูใ้หข้้อมูลหลงัจากการทดลองใช้กระบวนการจดัเรยีนรู้ที่พฒันาขึ้น โดยใช้การเลอืก
กลุ่มแบบเจาะจง และเก็บข้อมูลโดยสมัภาษณ์และเขียนแสดงความคิดเห็น ซึ่งได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลจ านวน 12 คน 
ประกอบดว้ย  
 1) ครภููมปิญัญาทอ้งถิน่ จ านวน 1 คน  
 2) ครผููจ้ดักจิกรรมเรยีนรูภู้มปิญัญา จ านวน 1 คน  
 3) นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5-6 โรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน ทีเ่ขา้ร่วมเรยีนรูต้ามกระบวนการที่พฒันาขึ้น 
จ านวน 10 คน 

วธิวีจิยัใชเ้ครื่องมอืเกบ็ขอ้มลูและตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) ไดแ้ก่  
 1. การสมัภาษณ์เชงิลกึ ประกอบดว้ย แนวค าถามสมัภาษณ์เชงิลกึ เครื่องบนัทกึเสยีงกล้องถ่ายภาพ และสมุด
บนัทกึ  
 2. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย แบบบันทึกพร้อมสังเกตเกี่ยวกบักระบวนการจัดการเรียนรู ้       
กลอ้งถ่ายภาพ สมุดบนัทกึ  
 3. การศกึษาเอกสารและวธิดี าเนินการวจิยั แนวค าถามสมัภาษณ์ การสงัเกตและประเดน็ทีท่ าการศกึษาไดแ้ก่ 
  3.1 รูปแบบการจดัการเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจูดของกลุ่มจกัสาน
กระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน และโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน  
  3.2 ความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนต่อการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาเรื่องการท าเครื่องจกัสาน
กระจดู  
 นอกจากน้ีอาจมปีระเดน็อื่นๆที่เกดิขึ้นระหว่างการสมัภาษณ์และการสงัเกตแบบมสี่วนร่วม ซึ่งผู้วจิยัได้ท าการ
บนัทกึไวด้ว้ย เพื่อใหก้ารวเิคราะหข์อ้มลูมคีวามครบถ้วนมากขึน้  
 เมื่อเตรียมแนวค าถามและแนวการสงัเกตเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิยัท าการลงพื้นที่เกบ็ข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัการ
เรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจดู ของกลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน และโรงเรยีนบ้าน
มาบเหลาชะโอน ตามวนัและเวลาทีก่ าหนด  
 หลงัจากไดข้อ้มลูแลว้ ผูว้จิยัจดักระท าขอ้มลูทีไ่ด ้โดยจ าแนกประเภทแหล่งทีม่าของขอ้มลู และท าการแยกข้อมูล
ตามประเดน็ทีศ่กึษา เพื่อสะดวกในการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป ทัง้น้ี ผู้วจิยัได้จดักระท าข้อมูลตลอดเวลาที่ลงศกึษาในพื้นที ่
เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ตรงประเดน็ 

การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
 การพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามแนวคดิการออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ Generic 
ID Model ของซลี (Seels. 1990) โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ดัระเบยีบตามประเดน็ทีศ่กึษามาท าการวเิคราะห์ถึงรูปแบบ
กระบวนการเรยีนรูภู้มปิญัญาของกลุ่มจกัสานกระจดูฯ โรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน ขอ้ดแีละขอ้จ ากดั ความต้องการของ
ชุมชนในการอนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น และประเดน็อื่นๆที่เกี่ยวข้องเมื่อวิเคราะห์แล้วน าผลการวิเคราะห์เสนอต่อคร ู     
ภูมปิญัญาท้องถิ่นและอาจารย์ที่ปรกึษาตรวจสอบความถูกต้อง ในขัน้ตอนน้ีจะได้กระบวนการเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่น
ของชุมชนจ านวน 2 แบบ คอื กระบวนจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาบเหลาชะโอน และกระบวนการจดัการ
เรยีนรูข้องโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน  
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2. ขัน้การออกแบบ (Design) ผู้วจิยัออกแบบร่างกระบวนการเรยีนรู้ คู่มือครูและเอกสารประกอบการเรยีนรู้
ส าหรบันกัเรยีน เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาและครภููมปิญัญาทอ้งถิน่ (ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหา) เพื่อรบัขอ้เสนอแนะปรบัปรุง 
พร้อมทัง้ความเป็นไปได้ของกระบวนการ ซึ่งได้รบัข้อเสนอแนะให้จดัท าแผนการจดักิจกรรมอย่างละเอียดเพิ่มเติม       
เพื่อความสะดวกในการน าไปประยุกต์ใช ้คู่มอืครแูละเอกสารประกอบมคีวามถูกต้อง สวยงาม 

3. ขัน้การสร้างหรอืพฒันากระบวนการ (Development) ผู้วิจยัน าร่างกระบวนการที่ผ่านความเหน็ชอบของ
อาจารย์ที่ปรกึษา และครูภูมปิญัญามาสร้างกระบวนการจดัการเรยีนรู้ คู่มือครู และเอกสารประกอบการเรยีนรู้ส าหรบั
นกัเรยีนตามทีไ่ดอ้อกแบบไว ้

4. ขัน้การทดลองใชก้ระบวนการ (Implementation) ในขัน้ตอนน้ีผู้วจิยัเลอืกใช้การทดลองน าร่อง (Pilot Study) 
โดยน าไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่างนักเรยีนโรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5-6 ที่ยงัไม่เคย
เรยีนการท าเครื่องจกัสานกระจดู จ านวน 25 คน โดยใชเ้วลาทดลองน าร่อง จ านวน 4 วนั ตัง้แต่เวลา 9.00น. ถงึ 15.00 น.  

5. ขัน้การประเมนิผล (Evaluation)  
หลงัจากทดลองน าร่องเรียบร้อยแล้ว ผู้วจิยัให้นักเรียนเขียนความรู้สึกหลงัจากการท ากิจกรรม และท าการ

สมัภาษณ์ตวัแทนนักเรยีนจ านวน 10 คน ครูผู้จดักจิกรรม และครูภูมปิญัญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกบัความพึง
พอใจ ข้อดีและข้อขดัข้องของกระบวนการ ความเหมาะสมของคู่มือครู และเอกสารประกอบการเรียนรู้ พร้ อมทัง้
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เพื่อน ามาปรบัปรุงกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับรบิทและความต้องการของ
ชุมชนต่อไป 

 
 
 
 
 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของ
โรงเรียน 

เรยีนรูจ้ากครภููมปิญัญา 

พาศกึษาของจรงิ 

การฝึกปฏบิตั ิ

ดผูลลพัธจ์าก
ชิน้งานผลงาน 

ผ่าน
กจิกรรม 

ทบทวน
ฝึกซ ้า 

กระบวนการจดัการเรียนรู้ของกลุ่มจกั
สานฯ 

แนะน าใหรู้้ 

ท าใหด้เูป็นตวัอย่าง 

ฝึกท าอย่างใกลช้ดิ 

ดผูลสมัฤทธิจ์ากชิน้งาน 

ผ่าน 

แผนภาพแสดงการจดัการเรียนรู้
ท าเครือ่งจกัสาของกลุ่มจกัสานกระจูดบ้าน
มาบเหลาชะโอน 
 

แผนภาพแสดงการจดัการเรียนรู้
ท าเครือ่งจักสานกระจูดของโรงเรียนบ้าน
มาบเหลาชะโอน 
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1. ก าหนดจุดประสงคแ์ละวธิกีารศกึษาชุมชน 

2. ก าหนดกลุ่มผูใ้หข้อ้มลูหลกั 2 กลุ่ม 

4. ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู 

สมัภาษณ์
เชงิลกึ 

สงัเกต
แบบมี
ส่วนร่วม 

ศกึษาเอกสาร
และงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 

กลุ่ม A 
Snow ball     
ใหข้อ้มลูก่อน

พฒันา 

กลุ่ม B 
เลอืกเจาะจง 
ใหข้อ้มลูหลงั
ศกึษาน าร่อง 

5. จดัระเบยีบขอ้มลู   

แยกตาม
ทีม่าของ
ขอ้มลู 

จ าแนกขอ้มลูตาม
จุดประสงค ์และ
ประเดน็ทีศ่กึษา 

3. ออกแบบแนวค าถามสมัภาษณ์ และ 
ประเดน็การสงัเกต  

การศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้ของชุมชน 

1. วเิคราะหข์อ้มลูตามประเดน็ทีศ่กึษา  

2. ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงประเดน็ ดว้ย
เทคนิคตรวจสอบสามเสน้ (Triangulation 
Technique) 

4. สรา้งกระบวนการจดัการเรยีนรู ้คู่มอืคร ูและ
เอกสารประกอบการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน 

ประสบการณ์ 
การเรยีนรูภู้มิ
ปญัญาของ
คนในชุมชน 

กระบวนการ
จดัการเรยีนรู้
ภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ของ
ชุมชน 

5. น ากระบวนการไปทดลองศกึษาน าร่อง 

กระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรกัษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ินแบบสร้างสรรค ์

แบ่งปันและบูรณาการ  
แอลไซส ์เลิรน์น่ิง โมเดล 
(LCISE learning model) 

3. ออกแบบกระบวนการจดัการเรยีนรู ้พรอ้มดว้ย
คู่มอืครแูละเอกสารประกอบการเรยีนรูส้ าหรบั
นกัเรยีน 

การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 

ความ
คดิเหน็ต่อ
การอนุรกัษ์ 
ภูมปิญัญา 

6. ประเมนิผลโดยใชก้ารสมัภาษณ์กลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มลู B หลงัจากทดลองศกึษาน าร่องสิน้สุด 

7. สรุปผลการพฒันากระบวนการจดัการเรยีนรู ้
และจดัท ารายงานการวจิยั 

แผนภาพแสดงกร อบแนวคิด 
ขัน้ตอนการด าเนินการวจิยั 
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สรปุผลการวิจยั 
 ผลการศึกษากระบวนการจดัการเรียนรู้ภมิูปัญญาท้องถ่ินของชุมชน 
 ชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เรยีนรู้และสบืทอดการท าเครื่องจกัสานกระจูดมา
ยาวนาน วธิกีารเรยีนรูก้ารท าเครื่องจกัสานของชาวบ้าน มหีลายวธิกีาร ไดแ้ก่  
  1) การเรียนรู้จากผู้ใหญ่ในครอบครวั เช่น การจบัมือสอนแบบตัวต่อตัว การสอนโดยท าให้ดูเป็น
ตวัอย่าง แลว้ใหล้งมอืท าดว้ยตนเอง รวมทัง้การช่วยเหลอืงานในครอบครวัจนสามารถท าไดด้ว้ยตนเอง 

2) การเรยีนรูด้ว้ยการแอบด ูหรอืครพูกัลกัจ า แลว้กลบัมาท าดว้ยตนเอง    
3) เรยีนรู้กบัสมาชิกกลุ่มจกัสานบ้านมาบเหลาชะโอน ในกรณีที่ชาวบ้านบางคน เป็นย้ายเข้ามาใน

ชุมชน และมคีวามสนใจในการท าเครื่องจกัสานกระจดูกจ็ะสมคัรเข้าเป็นสมาชกิกลุ่มจกัสาน และเรยีนรู้ เพื่อน าความรู้ไป
ใชป้ระกอบอาชพีต่อไป  
 ชาวบ้านมคีวามเหน็ว่าการท าเครื่องจกัสานกระจูดเป็นนัน้ ขึ้นอยู่กบัความสนใจ และความตัง้ใจของผู้เรยีนเป็น
ส าคญั และหากอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีท่ าอยู่แลว้ กจ็ะเป็นไดง้่าย เรว็ขึน้ เพราะเหน็อยู่ทุกวนั 
 มุมมองเกีย่วกบัการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาเรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจดูของชาวบ้าน เหน็ว่า ความรู้น้ีเป็นความรู้
ที่มีคุณค่า เพราะพ่อแม่ปู่ยาตายายสร้างไว้ ท ากนัมานาน ต้องการให้คนรุ่นใหม่หนัมาศึกษาและสืบทอดความรู้น้ีไว ้      
ไม่อยากให้ตายไปพร้อมกนัคนรุ่นเก่า ความรู้น้ีอาจยงัไม่ได้ใช้ประโยชน์ในปจัจุบนั แต่ในอนาคต หากไม่มงีานท า หรือ
ต้องการกลบัมาท างานทีบ่้านเกดิ มรีายไดใ้นยามแก่เฒ่า การท าเครื่องจกัสานกระจูดกเ็ป็นค าตอบที่ด ีมคีนเลอืกวธิกีารน้ี
หลายคน เพราะการท างานในโรงงาน ท างานในเมอืง เมื่ออายุมากกไ็ม่สามารถท าได้ การเลอืกท าเครื่องจกัสาน ท าให้มี
เวลาอยู่กบัครอบครวั ท างานอยู่กบับ้าน มรีายไดไ้ม่ต้องเป็นภาระให้ลูกหลาน นอกจากน้ี การท าเครื่องจกัสานกระจูดยงั
ท าใหผู้ส้งูวยัไดม้กีจิกรรมท าร่วมกนักบัลกูหลาน ท าใหค้ลายความเหงาลงไปได ้  
 ปจัจุบนั หน่วยงานผูท้ าหน้าทีถ่่ายทอดความรูเ้รื่องการท าเครื่องจกัสานกระจดู ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื  

     1) โรงเรยีนบ้านมาบเหลาชะโอน โดย จดักจิกรรมการเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ขึน้ทุกวนัพุธ เวลาคาบเรยีนที ่
7-8 กจิกรรมทีจ่ดัประกอบดว้ยการเรยีนรูจ้ากครูภูมปิญัญา และการฝึกปฏิบตัิจรงิ รวมทัง้การไปเรยีนรู้นอกสถานที่ เช่น 
ศนูยพ์ฤกษศาสตร ์จ.ระยอง และกลุ่มจกัสานกระจดูบ้านมาเหลาชะโอน 

     2) กลุ่มจกัสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน การถ่ายทอดความรู้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคอื การถ่ายทอด
ความรู้เพื่อพฒันาการสร้างงานของสมาชกิกลุ่มจกัสาน และการถ่ายทอดความรู้ เพื่อสืบสานภูมปิญัญาท้องถิ่นให้แก่
นกัเรยีน นกัศกึษาและคณะศกึษาดงูานจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน  

ข้อดขีองกระบวนการเรยีนรู้ภูมปิญัญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านมาบเหลาชะโอน คอื ผู้เรยีนได้เรยีนรู้จากครูภูมิ
ปญัญาซึง่มคีวามรูใ้นภูมปิญัญานัน้อย่างลกึซึง้ การฝึกปฏบิตัทิ าใหผู้เ้รยีนเกดิความสนุกสนาน เน่ืองจากเป็นความรู้ใหม่ที่
ผูเ้รยีนไม่เคยเรยีนมาก่อน ไดเ้รยีนรูก้บัผูใ้หญ่ใจด ีเป็นการสรา้งกจิกรรมร่วมกนัระหว่างคนต่างวยั เปลี่ยนบรรยากาศการ
เรยีนรูจ้ากหอ้งเรยีนปกต ิสู่การเรยีนรู ้ณ แหล่งเรยีนรูชุ้มชน ช่วยใหเ้กดิทกัษะปฏบิตั ิฝึกความอดทน และเป็นการช่วยกนั
อนุรกัษ์สบืสานภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 

ส่วนข้อจ ากดั คือการอบรมให้ความรู้แก่ผู้เรยีน ใช้วธิกีารเช่นเดยีวกนักบัอดตี คอื การบรรยายสาธติ และฝึก
ปฏิบัตินัน้ อาจไม่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้นาน ในระยะแรกผู้เรียนจะตัง้ใจฟงั แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ       
10-15 นาท ีนกัเรยีนบางส่วนใหค้วามสนใจของน้อยลง เริม่พดูคุยกนัเอง บางคนเล่นโทรศพัท ์ 

 การมเีวลาไม่เพยีงพอในการจดักจิกรรม เน่ืองจากเวลาของครูภูมปิญัญาและการจดักจิกรรมไม่สอดคล้องกนั 
ท าใหโ้รงเรยีนต้องจดักจิกรรมอื่นแทน หรอืในช่วงเวลามกีจิกรรมแทรก เช่น งานแข่งขนัต่างๆ การประชุมของครูหรอืการ
เตรยีมตวัสอบของนกัเรยีน ท าใหก้ารจดักจิกรรมไม่ต่อเน่ืองหรอืงดในบางครัง้ การเรยีนภูมปิญัญาจงึไม่ไดผ้ลมากนกั 
 อีกประการหน่ึง การเรยีนรู้ภูมปิญัญายงัขาดการบูรณาการกบัสาระวชิาอื่นๆ อย่างชดัเจนกจิกรรมการเรยีนรู้
แยกส่วนกนั ทัง้ที่ภูมิปญัญาในชุมชน สามารถเชื่อมโยงได้กบัสาระการเรียนรู้หลากหลายได้ เช่น สาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ภาษาไทย ศลิปศกึษา เป็นต้น ไดเ้ป็นอย่างด ีดงันัน้ หากมกีารจดัการเชื่อมโยงบูรณการเน้ือหา
สาระต่างๆเขา้ดว้ยกนั จะช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ีครอบคลุมและน าไปใชใ้นชวีติได ้ 
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 นอกจากน้ีควรเพิม่กจิกรรมให้ผู้เรยีนได้ท ากจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และแสดงความเหน็เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์   
ภูมปิญัญาของชุมชนมากขึน้ เพื่อสรา้งทกัษะการท ากจิกรรมกลุ่ม การสื่อสารและการน าเสนอความรูต่้อผูอ้ื่น 

ผลการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์ภมิูปัญญาท้องถ่ิน   
กระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่น เรื่องการท าเครื่องจกัสานกระจูด แอลไซส์ เลริ์นน่ิง 
โมเดล (LCISE learning model) มจีุดประสงคค์อื 

 1. ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
 2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรูร้ะหว่างชุมชนและสถานศกึษา  
 3. พฒันาทกัษะการเรยีนรูอ้ย่างสรา้งสรรคใ์หก้บัผูเ้รยีน ผ่านกจิกรรมบูรณาการหลากหลาย 
 4. ส่งเสรมิการใชส้ื่อและแหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน 
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้อลไซส ์เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE learning model) มอีงคป์ระกอบ 5 ประการ ได้แก่  

 1. การเรยีนรูด้ฝึูกฝนจากครภููมปิญัญาทอ้งถิน่ (L: learning) มกีารเรยีนเน้ือหาและฝึกปฏบิตั ิ 
 2. กจิกรรมระดมความคดิสร้างสรรค์ (C: creative activities) เน้นการให้นักเรยีนท ากจิกรรมร่วมกนั ช่วยคดิ
พฒันาการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในชุมชนของตนเองพรอ้มทัง้มเีวทใีนการน าเสนอความคดิสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. ผสานความรูร้่วมกนั (I: integration) นกัเรยีน ครแูละคนในชุมชนร่วมกนัแสดงความคดิเหน็แลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ร่วมกนั เพื่อเตมิเตม็ความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน 
4. แบ่งปนัความรูสู้่สงัคม (S: sharing) จดัท าเอกสารบนัทกึภูมปิญัญาท้องถิ่น สื่อต่างๆ รวมถึงการจดักจิกรรม

ถ่ายทอดความรูสู้่สงัคม เช่น มคัคุเทศกน้์อย พีส่อนน้อง เป็นต้น   
 5.ประเมินผล (E: evaluation) ประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักเรียน โดยครูผู้จดักิจกรรม ครูภูมิปญัญา คนใน
ชุมชนและนกัเรยีนมสี่วนร่วมในการประเมนิ  
 บรบิททีเ่กีย่วของกบักระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ได้แก่ ชุมชน โรงเรยีน
หรอืสถานศกึษา ธรรมชาต ิและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
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ผลการศึกษาทดลองน าร่องกระบวนการจดัการเรียนรู้แอลไซส์ เลิร์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning 
model) 
 จากการน ากระบวนการจดัการเรียนรู้ไปทดลองน าร่อง พบว่า ชุมชนและสถานศึกษา สามารถน ารูปแบบ
กระบวนการไปประยุกต์ใช้ได้จรงิ กระบวนการมคีวามยดืหยุ่น ครูผู้สอนและครูภูมปิญัญา สามารถการปรบัแผนการจดั
กจิกรรมบางส่วนใหก้ระชบั สอดคลอ้งกบัชุมชน นกัเรยีนและเวลามากขึ้น โดยครูท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท า
กจิกรรมต่างๆของผู้เรยีน และเปิดประเดน็ในการเรยีนรู้ให้กบัผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนท ากจิกรรมต่างๆ ตามแผนที่วางไว้
ระหว่างการท ากิจกรรม ผู้เรียนมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ เน่ืองจากมีกิจ กรรมที่ส่งเสริมจินตนาการ 
พฒันาการท างานเป็นทมี ส่งเสรมิความเป็นประชาธปิไตย รวมถงึฝึกทกัษะการน าเสนอ การแสดงอออกอย่างสร้างสรรค ์
ซึง่ช่วยใหผู้เ้รยีนกระตอืรอืรน้ในการเรยีนด ีจากการสงัเกตพบว่าเมื่อใหผู้เ้รยีนท ากจิกรรมบูรณการกบัวชิาศลิปะ ผูเ้รยีนจะ
มคีวามสุขมากเป็นพเิศษ 

จากผลงานของผูเ้รยีน ทัง้การฝึกปฏบิตัจินไดเ้ครื่องจกัสานคนละ 1 ชิน้ และงานกลุ่มน าเสนอแนวคดิสร้างสรรค์
อนุรกัษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนเกดิความเข้าใจ มทีกัษะในการท าเครื่องจกัสานกระจูด และพฒันา
ความคดิสร้างสรรค์ในการอนุรกัษ์ภูมปิญัญาท้องถิ่นของตนเองได้อย่างชดัเจน สามารถถ่ายทอดความคดิให้แก่ผู้อื่นได้
เป็นอย่างด ี 
 ดา้นความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการจดักจิกรรม พบว่า กจิกรรมต่างๆ เป็นกจิกรรมที่สนุก ทางโรงเรยีนไม่
เคยจดัในลกัษณะน้ี เป็นความแปลกใหม่ที่บูรณาการความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกนั ทัง้ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น ศลิปศกึษา 
ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การฝึกทกัษะการท างานเป็นทมี ผูเ้รยีนรูส้กึดใีจทีไ่ดเ้รยีนผ่านกจิกรรมน้ี ในขณะ
ทีค่ร ูครภููมปิญัญา และชาวบ้านทีเ่ขา้ร่วมการท ากจิกรรม รูส้กึประทบัใจทีเ่หน็ลกูหลานตัง้ใจเรยีนรู้ และสบืสานภูมปิญัญา
ทอ้งถิน่ของตนเอง ยนิดทีีไ่ดม้สี่วนร่วมทีไ่ดส้อนเดก็ๆ กระบวนการนี้เป็นกระบวนการทีด่ ีสามารถน ามาใชง้านไดจ้รงิ   
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

กระบวนการจดัการเรยีนรู้ แอลไซส์  เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) ช่วยให้ผู้เรยีน ครูและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรม สอดคล้องกบัแนวทางการจดัการเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วมทัง้ในระดบัชุมชน 
และระดบัชัน้เรยีน ผู้เรยีนได้รบัประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งผู้เรยีนได้ท ากจิกรรมต่างๆผ่านกระบวนการกลุ่มร่วมกนัอย่าง
อิสระ ผู้เรยีนมบีทบาทส าคญัในการเรยีนรู้ (Child Center) มกีารบูรณาการความรู้ที่หลากหลายเข้าด้วยกนัโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ศิลปะซึ่งมีกจิกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและสนุกสนานกบัการเรียนรู้เป็นอย่างมาก 
ในขณะทีค่รแูละครภููมปิญัญาต่างท าหน้าที่ให้ความรู้และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการท ากจิกรรมช่วยการลด
เวลาในการบรรยายเปลีย่นบรรยากาศการสอน เป็นการส่งเสรมิการเรยีนรู้ ครูจงึมเีวลาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกบัผู้เรยีน
ไดม้ากขึน้อกีดว้ย  

กจิกรรมท าใหผู้เ้รยีนเกดิกระบวนการเรยีนรูท้ีค่รบถ้วนคอื การเรยีนรู้ผ่านการรบัฟงับรรยายและฝึกปฏิบตัิด้วย
ตนเอง สะทอ้นความรูท้ีไ่ดร้บัผ่านกจิกรรมกลุ่ม แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัระหว่างผู้เรยีน ครูและชุมชน และจดัท าเอกสาร
บนัทกึความรู ้เพื่อสรุปองคค์วามรูพ้รอ้มเผยแพร่สู่สงัคมต่อไป ดงันัน้ ผูเ้รยีนจงึเกดิประสบการณ์การเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
และคงทน  

การเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้มามสี่วนร่วมในการจดัการเรยีนรูช้่วยท าใหเ้กดิสมัพนัธภาพที่ดรีะหว่างโรงเรยีนและ
ชุมชน มกีจิกรรมร่วมกนัเพิม่เตมินอกเหนือจากกจิกรรมทางศาสนาและเทศกาลส าคญั จงึเป็นการลดช่องว่าง สร้างความ
เขา้ใจ ลดช่องว่างระหว่างวยัไดอ้กีดว้ย ชาวบ้านมคีวามสุขและภูมใิจในการท าหน้าทีถ่่ายทอดวามรู้ใหแ้ก่ผูเ้รยีนอย่างมาก  

กระบวนการเรยีนรู ้แอลไซส ์เลริน์น่ิง โมเดล (LCISE Learning model) สามารถตอบสนองการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
(Life Long Learning) อกีดว้ย เน่ืองจากเป็นกระบวนการเปิด มคีวามยดืหยุ่นให้เหมาะสมกบับรบิทและความพร้อมของ
ชุมชน และไม่จ ากดัการใชเ้ฉพาะในโรงเรยีนเท่านัน้ แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ และเปิดโอกาสให้กบั
บุคคลทัว่ไป นกัเรยีนนกัศกึษาจากภายนอก เขา้มาศกึษาภูมปิญัญาภายในชุมชนไดด้ว้ยเช่นกนั   
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นอกจากน้ี กระบวนการดงักล่าว ยงัคงรกัษารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ภูมปิญัญาแบบเดมิ คอืการสอนแบบ
บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดี และเพิ่มเติมกระบวนการจดัการเรียนรู้ใหม่ เหมอืนเป็นการอัพเกรด 
(Upgrade) การเรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ใหน่้าสนใจ อกีทัง้ การเลอืกใชส้ื่อการสอน เน้นการใชส้ื่อในชุมชน ผสานกบัสื่อที่มี
อยู่รอบตวัมาประกอบการสอน เช่น วดีทิศัน์ สารานุกรมไทย แหล่งข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น ดงันัน้ จงึไม่ยากในการน าไป
ประยุกต์ใช ้ขึน้อยู่กบัความพรอ้มของแต่ละโรงเรยีนและชุมชน  

แต่กระบวนการจดัการเรยีนรู้แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) กม็ขี้อจ ากดัในการศกึษาคอื 
เป็นการศกึษาทดลองน าร่อง เพยีงเน้ือหาภูมปิญัญาเรื่องเดยีว ดงันัน้หากได้มกีารน าไปใช้กบัเน้ือหาอื่นๆ จะช่วยให้การ
พฒันาจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการดงักล่าว มคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 
 ปจัจยัที่ส่งเสรมิให้การจดักระบวนการเรียนรู้แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) ประสบ
ความส าเรจ็ ไดแ้ก่  
 1. ความร่วมมอืกนัของชุมชนและสถานศกึษาในการจดักจิกรรมการเรยีนรูร้่วมกนั  
 2. ความสามารถในการจดัการและความพร้อมของครู ครูภูมปิญัญาท้องถิ่นในการให้ความรู้และอ านวยความ
สะดวกในการท ากจิกรรมของนกัเรยีน 
 3. การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกทางความคดิ ความสามารถอย่างอสิระ 
 4. การให้ก าลงัใจกนัและกนั ระหว่างชุมชนและสถานศกึษา เน่ืองจากการจดักจิกรรมเพื่อการอนุรกัษ์ ต้องใช้
เวลามากและเหน็ผลชา้ หากไม่อดทนและจรงิจงั ย่อมไม่ส าเรจ็  

ดงันัน้ กระบวนการเรยีนรู้แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) จงึสามารถสร้างการเรยีนรู้เพื่อ
การอนุรกัษ์ภูมปิญัญาทอ้งถิน่อย่างสรา้งสรรค ์บูรณการและแบ่งปนัได ้ 
 สิง่ที่ผู้วจิยัได้รบัจากการท าวจิยัครัง้น้ี เป็นประสบการณ์ที่ดใีนการประยุกต์ใช้กระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพมา
ศกึษาดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา ซึง่เป็นงานทีท่า้ทาย ใชเ้วลาและความอดทนอย่างยิง่ สิง่ที่ได้นอกจากกระบวนการเรยีนรู้
ภูมปิญัญาท้องถิ่น แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) แล้ว ผู้วจิยัมโีอกาสได้เรยีนรู้วฒันธรรมวถิีชวีติ
ความเป็นอยู่ของชุมชน ได้รบัการต้อนรบัและมติรภาพ ความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ในชุมชน ได้เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนบ้ าน
มาบเหลาชะโอน ถอืเป็นประสบการณ์ทีม่คุีณค่าอย่างยิง่ ซึง่สะทอ้นว่า การวจิยัทีเ่กดิจากความจรงิใจและมุ่งมัน่ให้เกดิการ
พฒันาแก่ชุมชน เป็นความรูท้ีส่ ิง่ทีม่คีวามหมายและควรค่าทีจ่ะด าเนินการต่อไปในอนาคต แม้ต้องใช้ระยะเวลานาน และ
ทา้ยทีสุ่ดน้ีผูว้จิยัภูมใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหน่ึงในการช่วยอนุรกัษ์สบืทอดภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของคนไทยใหค้งอยู่ ซึง่ถอืเป็นหน้าที่
ส าคญัในการเป็นคนไทย 
  
ข้อเสนอแนะของการวิจยั 

1. ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
 การน ากระบวนการจดัการเรยีนรูแ้อลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) ไปประยุกต์ใช้ ชุมชนและ
โรงเรยีนต้องวางแผนและท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกดิการมสี่วนร่วม ด าเนินกจิกรรมอย่างราบรื่น สามารถ
สรา้งประสบการณ์การเรยีนรูท้ีด่ใีหก้บัผูเ้รยีนไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจยัคร ัง้ต่อไป 
 1.  ควรน ากระบวนการเรยีนรู้แอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) ไปทดลองใช้กบัเน้ือหาอื่นๆ 
ที่มใิช่เฉพาะภูมิปญัญาท้องถิ่นถิ่นเท่านัน้ เพื่อศกึษาถึงความเหมาะสมของกระบวนการในบรบิทอื่นๆ เช่น การน าไป
จดัการเรยีนรูเ้น้ือหาเดยีวกนั โดยเปรยีบเทยีบระหว่างการเรยีนรูด้ว้ยแอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning model) 
กบัการเรยีนแบบปกต ิเพื่อศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้เป็นต้น    
 2.  ควรพฒันาองค์ความรู้ที่เกดิจากการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการแอลไซส์  เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE Learning 
model) ใหอ้ยู่ในรูปแบบดจิติอล คอนเทนส์ (Digital Contents) ในลกัษณะของฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรู ้   
ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีส่ามารถเขา้ถงึไดทุ้กทีทุ่กเวลา 
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 3) ควรมีการน าทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์มาศึกษาควบคู่ด้วย เช่น การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้             
ภูมปิญัญาของคนแต่ละวยั, ทศันคตทิีม่ต่ีอการเรยีนรู้ภูมปิญัญาก่อนและหลงัเรยีนด้วยแอลไซส์ เลริ์นน่ิง โมเดล (LCISE 
Learning model) เป็นต้น 
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ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัท่ีได้รบัการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ 
Perception Ability of Preschool Children Through Symbol Picture Activities 

นฏัอรนิ แสงพงษ์พทิยา1,รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้
สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ และเพื่อเปรยีบเทียบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัได้รบัการจดั
กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ กลุ่มตวัอย่างเป็น นกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา ส านกังานเขตวฒันา สงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการเลอืก
แบบหลายขัน้ตอน สุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่ายมา 1 หอ้งเรยีนโดยมหีอ้งเรยีนเป็นหน่วยการสุ่ม จาก 2 ห้องเรยีน และเลอืก
นกัเรยีนทีท่ าแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูท้ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มคีะแนน 15 อนัดบัสุดทา้ย  มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมด 15 คนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ใชเ้วลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ๆละ 3 วนัๆละครัง้ๆละ 
40 นาที รวม 24 ครัง้เครื่องมือที่ใช้  ได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์ และแบบทดสอบ
ความสามารถทางด้านการรบัรู้จ านวน 2 ชุด คือ ชุดที่1 แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ด้านการแปล
ความหมาย 15 ข้อ ชุดที่2แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ด้านการให้เหตุผล 15 ข้อ ซึ่งมค่ีาความเชื่อมัน่
เท่ากบั.57และ .67 ตามล าดบั แบบแผนการทดลองที่ใช้เป็นแบบ One-Group Pretest-Posttest Design และวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent Samples ผลการวจิยัพบว่า หลงัการทดลองระดบัความสามารถทางด้าน   
การรบัรู้ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดมีาก และ
ความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ มค่ีาสูงกว่าก่อนได้รบั
การจดักิจกรรม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งแสดงว่าการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์สามารถ
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Abstract 
 The purposes of this research were to investigate the perception ability of preschool children through 
the use of symbol picture activities and to compare the ability before and after the activities. The sample used 
in the study was preschool boys and girls aged 5-6 years of second year kindergarten in the first semester of 
2013 academic year at Sawasdeewittaya School, Watthana District, under Bangkok Metropolitan Administration, 
selected by multi-stage sampling.  One class of students was chosen from two classes by simple random 
sampling and the test of perception ability was used with selected children. After that, 15 children with low 
scores were selected to be used with the symbol picture activities. The 24 experiments were carried out within 
8 weeks, 3 days a week and 40 minutes per day. The research instruments were plans of symbol picture 
activities and two tests of perception ability. The first test was for perception ability in the area of translation 
with 15 items while the second test was for the area of reasoning with 15 items. The reliabilities of the tests 
were .57 and .67 respectively. The research followed one-group pretest-posttest design. The data were 
analyzed by using dependent sample t-test. The research results revealed that, after the experiments, the level 
of perception ability of preschool children through symbol picture activities in general and in individual areas 
was at the very good level. The perception ability of preschool children after the use of symbol picture activities  
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was higher than that of before the use of activities with statistical significance at the level of .01. It indicated 
that the use of symbol picture activities could obviously make the perception ability of preschool children higher.  
Keywords: Perception, preschool children, symbol picture 
 
ความเป็นมาของการท าวิจยั 
 ปฐมวยัเป็นวยัที่ร่างกาย และสมองของเด็กก าลงัเจรญิเติบโต เดก็ต้องการความรกั ความเอาใจใส่ ดูแลอย่าง
ใกลช้ดิ เดก็วยัน้ีมโีอกาสเรยีนรูจ้ากการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ห้า ได้ส ารวจ เล่น ทดลอง ค้นพบด้วยตนเอง ได้มโีอกาสคดิ
แกป้ญัหา เลอืก ตดัสนิใจ ใชภ้าษาสื่อความหมาย คดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นอย่างมคีวามสุข ความส าคญัของ
เดก็ปฐมวยัดงักล่าวน าไปสู่การปฏบิตัใิหเ้ดก็มมีาตรฐานตามคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ที่ก าหนดเป็นจุดหมายของหลกัสูตร
ในการจดัการศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบทีเ่หมาะสม รวมถงึการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการเรยีนรูข้องเดก็ เพื่อให้เดก็
พฒันาทุกด้านทัง้ด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคมและสติปญัญาอย่างสมดุล (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน.  
2547: 5-7) ส าหรบัความสามารถทางด้านการรบัรู้ เป็นกระบวนการแปลความหมายของสิง่เร้าที่มากระทบกบัประสาท
สมัผสั ซึ่งมี หู ตา จมูก ลิ้น และผิวหนัง การแปลความหมายของสิ่งที่มากระทบสมัผัสขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ เป็น        
การสรา้งความหมายเกีย่วกบัสิง่นัน้ใหต้นเอง (เยาวพา เดชะคุปต์. 2536: 88)มผีลการศกึษาค้นคว้ามากมายที่สนับสนุน
และบ่งชี้ว่าการพฒันาคุณภาพของประชากร จ าเป็นต้องเน้นการส่งเสรมิการรบัรู้หรอืความเข้าใจของเดก็ปฐมวยัอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม การเกี่ยวข้องติดต่อกบัสิง่แวดล้อมผ่านกระบวนการรบัรู้โดยใช้อวยัวะสมัผสัที่มีอยู่ เดก็น ากรอบ
ความคดิ ความรู้สกึ และประสบการณ์ใช้ในการแปลความหมาย การรบัรู้นัน้เป็นแนวโน้มในการกระท าและปฏิกริยิาต่อ
สงัคมทีจ่ะขยายขอบข่ายออกไปมากขึ้นตามล าดบัอายุ (ชุมพร ยงกติติกุล; เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท์; และ นิรมล ชยุต
สาหกจิ. 2529: 2) การรบัรูผ้่านช่องทางของการรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้หา้ รวมถึงการคดิ การได้สมัผสัความรู้สกึ เป็น
การรบัรูด้า้นคุณภาพทีท่ าใหเ้กดิการแปลความหมายขอ้มลู การรบัรูป้ระสบการณ์ท าใหเ้ดก็เรยีนรู้สิง่ต่างๆรอบตวัและรู้จกั
ตวัเอง การสรา้งการรบัรูใ้หก้บัเดก็ต้องเริม่จาก ความตัง้ใจ ความแตกต่างของบุคคล การถ่ายโยงประสบการณ์สู่ความรู้
ความเขา้ใจ เป็นกระบวนการรบัรูท้ีแ่ทจ้รงิ (กุลยา ตนัติผลาชวีะ. 2543: 13-14) เดก็พฒันาสติปญัญาเพิม่มากขึ้นตามวุฒิ
ภาวะ สามารถตอบสนองความกระตอืรอืรน้ใคร่รูใ้คร่เรยีน และต้องการใช้ความสามารถที่เพิม่ขึ้นเป็นไปในแนวที่เริม่รู้จกั
ใชค้วามคดิ มโนภาพ และจนิตนาการ  สอดคลอ้งกบั สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ (2553: 45) กล่าวถงึ ทฤษฎพีฒันาการทาง
สติปญัญาของเพียเจต์ (Piaget) การปรบัโครงสร้างสติปญัญาเป็นกระบวนการควบคู่ไปกบัการซึมซบัประสบการณ์ 
สิง่แวดลอ้มมอีทิธพิลช่วยใหเ้ดก็เปลีย่นความคดิ ความเข้าใจ และปรบัโครงสร้างสติปญัญาให้ตรงกบัสภาพแวดล้อมของ
เขา ซึ่งการด าเนินชวีติปจัจุบนัมคีวามสลบัซบัซ้อน พร้อมสิง่อ านวยความสะดวกมากมาย  จ าต้องมคีวามรู้ความเข้าใจ 
และมปีระสบการณ์เพื่อใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติทีเ่ป็นสากล ภาพสญัลกัษณ์ที่สามารถพบเหน็ได้ในสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น 
เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง สญัญาณหรอืภาพแทนความหมาย ฯลฯ  เป็นข้อมูลที่สื่อสารเด่นชดั แปลความหมาย
รวดเรว็ เข้าใจได้ถูกต้องตรงกนั  ภาพสญัลกัษณ์จงึเข้ามามบีทบาทส าคญัมากขึ้นต่อสงัคมไทย การศกึษาเรยีนรู้ภาพ
สญัลกัษณ์ของเดก็ปฐมวยั ช่วยเสรมิสรา้งการรบัรูแ้ก่ทกัษะในการใชส้ื่อทีเ่ป็นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัให้กบัเดก็ อ านวยความ
สะดวกในการด ารงชีวิตประจ าวนั เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะในการติดต่อสื่อสารกบับุคคลอื่น         
จากสภาพการณ์สงัคมโลก ยุคเทคโนโลยขี้อมูลการสื่อสารที่รวดเรว็ และให้ความส าคญัต่อการใช้ภาพสญัลกัษณ์แบบ
ต่างๆ ที่มมีากมายรอบตวัเดก็ดงักล่าว จงึท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะศกึษาผลของการจดักจิกรรมที่ใช้ภาพสญัลกัษณ์ที่มต่ีอ
ความสามารถทางดา้นการรบัรูด้า้นการแปลความหมายและด้านการให้เหตุผล แก่เดก็ปฐมวยัด้วยสิง่ที่มคีวามหมาย ซมึ
ซบั และเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง สิง่แวดลอ้มรอบตวั จากภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอย่างง่าย เป็นลกัษณะ
สากล มรีปูแบบสวยงาม กระตุ้นดงึดดูความสนใจ ส่งเสรมิความคดิและสามารถพบเหน็ได้ทัว่ไปในชวีติประจ าวนั จะช่วย
กระตุ้นใหเ้ดก็สนใจเกดิการรบัรู ้มสี่วนร่วมในการท ากจิกรรมตามความต้องการของเดก็แต่ละคนดว้ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
  
        
 
 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพ
สญัลกัษณ์ 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมที่ใช้
สื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประเภทของงานวิจยั การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง One - Group Pretest – Posttest Design      
(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์.2550: 15) 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที่ 2       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 1 ห้อง รวม 30 คนของโรงเรียนสวัสดีวิทยา ส านักงานเขตวัฒนา              
สงักดักรุงเทพมหานคร 
  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนกัเรยีนชาย-หญงิ อายุ 5-6 ปี ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้อนุบาลปีที ่
2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนสวสัดวีทิยา ส านกังานเขตวฒันา สงักดักรุงเทพมหานคร โดยมขี ัน้ตอนในการ
เลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน ดงัน้ี 
 1. สุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่ายมา 1 หอ้งเรยีน โดยมหีอ้งเป็นหน่วยการสุ่ม จากจ านวน 2 หอ้งเรยีนๆละ 30 คน  
 2. ผูว้จิยัน าแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั ที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นไปทดสอบกบัเดก็ทัง้ 
30 คน หลงัจากนัน้ท าการตรวจและให้คะแนนแล้วพจิารณาเลอืกเดก็ที่มคีะแนน 15 อนัดบัสุดท้าย มาเป็นกลุ่มตวัอย่าง
ทัง้หมดจ านวน 15 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  1. ตวัแปรต้น   ไดแ้ก่ การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์  
  2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่ ความสามารถทางด้านการรบัรู้ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เป็นกจิกรรมที่จดัเพื่อเปิดโอกาสให้เดก็รู้จกักบัภาพ
สญัลกัษณ์ โดยในแต่ละสปัดาห ์แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 3 วนั ในวนัทีห่น่ึง ครกู าหนดและจดัตรยีมเน้ือหาที่สอดคล้องกบั
หน่วยการเรยีนในเรื่องนัน้ๆ มาสนทนาพูดคุย สาธติ อภิปราย ซกัถาม ให้เดก็ได้ใช้ทกัษะประสาทสมัผสัทัง้ห้า โดยเดก็
เริม่ดจูากภาพจรงิ แลว้ดภูาพสญัลกัษณ์ เพื่อเปรยีบเทยีบภาพทัง้2 แบบ ในวนัที่สอง กจิกรรมเกมการศกึษา ใช้สื่อเป็น
ภาพสญัลกัษณ์ในจบัคู่ภาพจรงิและภาพสญัลกัษณ์แบบเดยีวกนั เดก็ฝึกการสงัเกต การคดิอธบิายให้เหตุผล ในวนัที่สาม 
กจิกรรมสร้างสรรค์ประดษิฐ์ภาพสญัลกัษณ์เป็นกลุ่ม ด้วยการวาดภาพจากนัน้เดก็น าเสนอผลงานโดยเล่าเรื่องราวจาก
ผลงานทลีะกลุ่มจนครบทุกกลุ่มซึง่ในแต่ละวนั ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ดงัน้ีคอื ข ัน้น า ครูน าเข้าสู่บทเรยีนด้วยกจิกรรม
ตามความเหมาะสมโดยเลอืกกจิกรรม การท่องค าคลอ้งจอง การรอ้งเพลง หรกืารใชป้รศินาค าทาย เพื่อกระตุ้นให้เดก็เกดิ
ความสนใจและมคีวามพรอ้มเพื่อเขา้สู่ข ัน้ด าเนินกจิกรรมในแต่ละวนัใชส้ื่อทีเ่ป็นภาพสญัลกัษณ์ใหเ้ดก็เกดิการรบัรู้เกี่ยวกบั
ภาพ และเปรยีบเทยีบเรื่องราวในกจิกรรมขัน้สรุป เดก็และครรู่วมกนัสรุป ความหมายประโยชน์ของภาพสญัลกัษณ์  

การจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพ
สญัลกัษณ์ 

 

ความสามารถทางดา้นการรบัรู ้
ของเดก็ปฐมวยั 
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  2. แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้  2 ชุด ได้แก่ ชุดที่1แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้
ดา้นการแปลความหมาย 15 ขอ้ ขอ้ละ 1 คะแนนและชุดที่2แบบทดสอบความสามารถการรบัรู้ด้านการให้เหตุผล 15 ข้อ 
ขอ้ละ 1 คะแนน หาค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั โดยน า
แบบทดสอบไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ 3 ท่านพจิารณาลงความเหน็ใช้ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์ (IOC)   
มค่ีาระหว่าง .67 - 1.00 ค่าความยากง่าย (P)  มค่ีาตัง้แต่.20 – .80  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) โดยใช้ค่า
สหสมัพนัธ์แบบพอยท์-ไบซเีรยีล (Point-Biserial Correlation) มค่ีาตัง้แต่ .20 – .54  ค่าความเชื่อมัน่ใช้สูตร KR-20    
ด้วยวธิีของคูเดอร์ –  รชิาร์ดสนั (Kuder-Richardson) แบบทดสอบชุดที่ 1 มค่ีาเท่ากบั .57 และแบบทดสอบชุดที่ 2        
มค่ีาเท่ากบั .67 ตามล าดบั 
 การด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ี ด าเนินการในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ดงัน้ี ท าการทดสอบกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดก่อน
ด าเนินการทดลอง (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถทางด้านการรับรู้ของเด็กปฐมวัยที่ผู้ว ิจ ัยสร้างขึ้น         
แล้วตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดพิจารณาเลือกเดก็ที่มีคะแนน 15 อันดบัสุดท้าย มาเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด
จ านวน 15 คนหลงัจากนัน้ด าเนินการทดลองโดยกลุ่มตวัอย่างได้รบัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เป็นเวลา 
8 สปัดาห ์ๆ ละ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร์ วนัพุธ วนัศุกร์ วนัละ ครัง้ๆละ40 นาท ีในช่วงเวลา 9.30-10.10 น. รวม 24 ครัง้ 
หลังเสร็จสิ้นการทดลองผู้วิจ ัยด าเนินการทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) กับกลุ่มตัวอย่าง ใช้แบบทดสอบ
ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัฉบบัเดยีวกนักบัแบบทดสอบที่ใช้ก่อนด าเนินการทดลอง แล้วตรวจให้
คะแนนตามเกณฑท์ีก่ าหนด น าคะแนนทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมุตฐิาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วจิยัน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถทางด้านการรบัรู้ก่อนและหลงัการทดลอง มาหาค่าเฉลี่ย 
และน าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Samples โดยการหาค่าความเที่ยงตรงเชงิเน้ือหา
ของแบบทดสอบความสามารถทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยใชด้ชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัจุดประสงค ์ 
(IOC) (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2526: 89)ค่าความยากง่าย  (P)  ค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ (r) โดยใช้ค่า
สหสมัพนัธแ์บบพอยท-์ไบซเีรยีล (Point-Biserial Correlation) (บุญเชดิ ภิญโญอนันตพงษ์. 2548: 5) ค่าความเชื่อมัน่ใช้
สตูร KR-20 ดว้ยวธิขีองคเูดอร ์–  รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์. 2521: 99 ) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี 1 ระดบัการรบัรู้จากการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน ผู้วจิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยั โดยใช้ค่าเฉลี่ยแปลผลระดบัการรบัรู้ของคะแนนจากแบบทดสอบ ก่อนและหลงัการจดั
กจิกรรมทีใ่ชส้ื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน โดยแยกเป็นด้าน
การแปลความหมายและดา้นการใหเ้หตุผล ค่าเฉลีย่ทีค่ านวณไดจ้ะใชเ้ป็นค่าบ่งชีร้ะดบัการรบัรู ้ 
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ตาราง1  ค่าสถติพิืน้ฐานของคะแนนความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อ
ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 

ความสามารถด้าน 
การรบัรู ้

N K ก่อนทดลอง หลงัทดลอง 

 S ระดบั  S ระดบั 
1. การแปลความหมาย 15 15 10.87 2.23 ด ี 14.33 1.11 ดมีาก 

2. การใหเ้หตุผล                                               15 15 7.47 1.96 ปานกลาง 13.20 1.21 ดมีาก 

รวม 15 30 18.33 3.24 ด ี 27.53 1.72 ดมีาก 

 
 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง1เมื่อพจิารณาในภาพรวมพบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรู้ก่อนทดลอง อยู่ในระดบัดี    
( =18.33) หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดีมาก ( =27.53) และเมื่อแยกเป็นรายด้านพบว่า ก่อนทดลองเดก็ปฐมวยัมี   
การรบัรูด้า้นการแปลความหมายอยู่ในระดบัดี ( =10.87) ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดบัปานกลาง( =7.47) หลงัการ
ทดลองพบว่า เดก็ปฐมวยัมกีารรบัรูด้า้นการแปลความหมายอยู่ในระดบัดมีาก ( =14.33) ด้านการให้เหตุผลอยู่ในระดบั
ดมีาก ( =13.20)สรุปว่าการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ ท าให้มคีวามสามารถทางด้านการรบัรู้สูงขึ้นทัง้       
2 ดา้น โดยมคีวามสามารถการรบัรูด้า้นการใหเ้หตุผลสงูขึน้มากทีสุ่ด  
 
 ตอนท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและแยก
รายด้าน ก่อนและหลงัการจดักิจกรรมท่ีใช้ส่ือด้วยภาพสญัลกัษณ์ ผู้วจิยัน าคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ
ทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยั มาวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลต่าง และทดสอบความ
แตกต่างเฉลีย่ โดยใช ้t-test ทดสอบค่าระดบันยัส าคญัทางสถติขิองความสามารถทางดา้นการรบัรู ้ 
ตาราง2  การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัในภาพรวมและแยกรายด้านก่อน

และหลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ 
ความสามารถด้าน 

การรบัรู ้
K ก่อนทดลอง หลงัทดลอง  

 

 

 

 
t 

 
P  S  S 

1. การแปลความหมาย 15 10.87 2.23 14.33 1.11 3.47 2.13 6.29** .000 
2. การใหเ้หตุผล                 15 7.47 1.96 13.20 1.21 5.73 2.43 9.12** .000 
รวม 30 18.33 3.24 27.53 1.73 9.20 3.14 11.33** .000 
 **มนียัส าคญัทางสถติทิีท่ีร่ะดบั.01 
  
 ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2 เมื่อพจิารณาภาพรวมพบว่า หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เดก็
ปฐมวยัมกีารรบัรู ้สงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์( = 9.20) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01
แสดงว่า หลงัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ท าใหก้ารรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัสงูกว่าก่อนทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมที่
ใชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า หลงัการจดักจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ เดก็ปฐมวยัมกีาร
รบัรู้ด้านการแปลความหมาย และด้านการให้เหตุผล สูงกว่าก่อนการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
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การสรปุผลการวิจยั 
 1. ระดับความสามารถทางด้านการรบัรู้ของเด็กปฐมวัยหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพ
สญัลกัษณ์โดยรวมมีการรบัรู้อยู่ในระดบัดีมาก เมื่อพจิารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีระดบัการรบัรู้อยู่ในระดบัดมีาก      
ทัง้ดา้นการแปลความหมาย และดา้นการใหเ้หตุผล  
 2. ความสามารทางดา้นการรบัรูข้องเดก็ปฐมวยัหลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์สูงขึ้น
กว่าก่อนการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั.01 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. ระดบัความสามารถทางดา้นการรบัรู้ของเดก็ปฐมวยัโดยรวมและจ าแนกรายด้านพบว่า หลงัการทดลองเดก็
ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมทีใ่ชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์มคีวามสามารถทางด้านการรบัรู้สูงกว่าก่อนการทดลองทุกด้าน
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เป็นความสามารถของเดก็ปฐมวยัในการให้ความหมายข้อมูลจากภาพที่ผ่านประสาท
สมัผสัด้านการเห็น โดยเด็กมีการแปลความหมายของภาพสญัลักษณ์ตามประสบการณ์ที่เด็กเรียนรู้  เกิดการสร้าง
ความหมายและใหเ้หตุผลเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์นัน้ออกมา เป็นการบอกหรอือธบิายจากความรูค้วามเขา้ใจ เพื่อน าไปใช้
เรยีนรูต่้อไป ซึง่ในการศกึษาครัง้น้ี มกีารแสดงพฤตกิรรมการรบัรู ้2 ดา้น อภปิรายไดด้งัน้ี 
  1.1 ด้านการแปลความหมายเดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรู้ทางด้านการแปลความหมาย
ก่อนทดลองอยู่ในระดบัดีหลงัการทดลองอยู่ในระดบัดมีาก แสดงว่า การจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์ช่วย
ส่งเสริมในเรื่องการแปลความหมายได้เพราะกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์เป็นกิจกรรมที่จดัในช่วงกิจกรรม        
เสรมิประสบการณ์ดว้ยภาพสญัลกัษณ์ทีม่คีวามหมายอย่างง่าย เป็นลกัษณะสากล มรีูปแบบสวยงาม กระตุ้นดงึดูดความ
สนใจ ส่งเสรมิความคิดและสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในชีวติประจ าวนัท าให้เดก็ปฐมวยัเกิดการรบัรู้สิ่งที่มคีวามหมาย     
ซมึซบั และเรียนรู้สิง่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัตนเอง สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กสามารถบอกชื่อหรืออธบิายความหมายของ     
ภาพสญัลกัษณ์ถูกต้องตรงกบัความจรงิไดเ้ดก็เกดิทกัษะในการคดิวเิคราะห์ การรบัรู้ที่เป็นเหตุผล การใช้ภาพสญัลกัษณ์
ในการตดิต่อสื่อสารอกีทางหน่ึงซึง่สอดคลอ้งกบั โอเกย์(Olgyay) (ทองเจอื เขยีดทอง. 2548: 14) กล่าวว่า ภาพสญัลกัษณ์ 
เป็น สิง่ทีแ่สดงถงึความคดิทีน่ ามาใช้แทนตวัอกัษรอย่างมรีะบบ  เป็นข้อจ ากดัในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความต้องการ
การใช้สญัลกัษณ์แทนภาษา ซึ่งง่ายกว่ามีความจ าเป็นมากขึ้นกว่าหลายเท่า  นิวแมน ;และนิวแมน (Neuman, M. & 
Neuman, D.  2012:  23-29) กล่าวว่า ฉลากทัว่ไปของภาพจากสิง่พมิพม์อียู่หลายลกัษณะ เช่น ตวัอกัษร ค า ตวัเลข ป้าย 
ฉลาก ขอ้มลู เน้ือหา และสญัลกัษณ์จากภาษาอื่นๆ ฯลฯ เดก็มโีอกาสเรยีนรูส้ญัลกัษณ์ที่ถูกต้อง โดยเดก็จะเริม่อ่านฉลาก
ของวตัถุในความหมายทัว่ไป จากนัน้เดก็จะขดัเกลาและรวมเขา้เป็นลกัษณะความรูซ้ึง่จ ัดแบ่งวตัถุแต่ละอย่างออกจากกนั 
ชยัพร วชิชาวุธ(2524: 4) กล่าวว่า เดก็วยั 2-7 ขวบมกีระบวนการคดิที่เป็นมโนภาพมากกว่าจะคดิโดยใช้ภาษาถ้อยค า 
ดงันัน้การเสนอสารด้วยภาพ สามารถใช้ภาษาเป็นสญัลกัษณ์แทนสิง่ต่างๆ ในการนึกคดิแทนที่การใช้มโนภาพ เดก็จะ
สามารถเชื่อมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างสิง่ต่างๆ จากการรบัรูภ้าษาถ้อยค าทีเ่ป็นทัง้ภาษาพดูและภาษาเขยีนได้กว้างขวาง
มากขึน้ และ ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2515: 24) กล่าวว่า เดก็อนุบาลชอบภาพสมีากกว่าภาพขาวด า ชอบภาพสหีลายสี
มากกว่าภาพสสีเีดยีว ชอบภาพประดษิฐ์หลายสมีากกว่าภาพถ่ายหลายสี เดก็เกิดความมัน่ใจ กล้าแสดงความคดิเห็น 
ดว้ยการจดัสภาพแวดลอ้มในชัน้เรยีนที่ส่งเสรมิการแสดงออก การใช้ความคดิสร้างสรรค์ของเดก็อย่างอิสระ สนุกสนาน
เพลดิเพลนิ มคีวามสุขกระตอืรอืรน้เขา้ร่วมกจิกรรม ตวัอย่างเช่น สปัดาหแ์รกวนัทีห่น่ึงการใช้เพลงสญัลกัษณ์ที่ผู้วจิยัแต่ง
เพื่อใหเ้ดก็จ าชื่อภาพสญัลกัษณ์คนได ้คอื ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิาร แล้วเข้าสู่ข ัน้ด าเนินกจิกรรมมสีื่อที่เป็นภาพสญัลกัษณ์
ผูห้ญงิ ผูช้าย คนพกิารทีช่ดัเจนใหเ้ดก็เกดิการรบัรูเ้กีย่วกบัภาพ เปรยีบเทยีบกบัภาพจรงิในกจิกรรมที่เดก็เข้าร่วมทัง้การ
ใชส้ื่อคนจรงิร่วมแสดง การใชค้ าถามกระตุ้นใหเ้ดก็คดิว่าผูห้ญงิ ผูช้ายไม่เหมอืนกนัอย่างไร เดก็ช่วยกนัคดิค าตอบ และขัน้
สรุป  เดก็และครรู่วมกนัสรุป ความหมายและประโยชน์ของภาพสญัลกัษณ์ เมื่อเดก็มกีารรบัรูภ้าพสญัลกัษณ์ดงักล่าวแล้ว 
ในวนัทีส่อง กจิกรรมเกมจบัคู่ภาพจากบตัรภาพสญัลกัษณ์ที่สอดคล้องกับภาพสญัลกัษณ์คน คอื ผู้หญงิ ผู้ชาย คนพกิาร 
เดก็สงัเกต และจบัคู่ภาพทีท่ีม่ลีกัษณะเหมอืนกนัได ้  
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1.2 ดา้นการใหเ้หตุผลเดก็ปฐมวยัมรีะดบัความสามารถการรบัรู้ทางด้านการให้เหตุผลก่อนทดลองอยู่
ในระดบัปานกลาง หลงัการทดลองอยู่ในระดบัดมีาก คอื ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั  13.20คะแนน สรุปว่าการจดักจิกรรมที่ 
ใชส้ื่อดว้ยภาพสญัลกัษณ์ ท าใหม้คีวามสามารถทางดา้นการรบัรู้สูงขึ้นทัง้ 2 ด้าน โดยมคีวามสามารถการรบัรู้ด้านการให้
เหตุผลสูงขึ้นมากที่สุดรองลงมาคือ ด้านการแปลความหมายแสดงว่า การจดักิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสัญลกัษณ์         
ช่วยส่งเสรมิในเรื่องการให้เหตุผลได้เป็นการที่เดก็ปฐมวยัอธบิายเกี่ยวกบัภาพสญัลกัษณ์ ตามสาเหตุความเป็นมาของ  
การตดัสนิใจแปลความหมายนัน้ เพราะกจิกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์เป็นกจิกรรมที่มุ่งเน้นให้เดก็ได้มกีารสนทนา
โต้ตอบการตัง้ค าถาม การแลกเปลีย่นพดูคุย การพดูแสดงความคดิเหน็ และเล่าเรื่องประสบการณ์เดมิจากผลงาน หรอืสิง่
ที่เด็กลงมือท า  ส่งผลให้เด็กตระหนักถึงความส าคัญของภาพสัญลักษณ์ในการรับรู้ความหมายอย่างเชื่อมโยงกัน
ตวัอย่างเช่น สปัดาหแ์รก ในวนัทีส่ามเดก็มโีอกาสประดษิฐ์ภาพสญัลกัษณ์ผู้หญงิ ผู้ชายด้วยตนเองโดยการท าตุ๊กตาจาก
จานกระดาษเป็นสัญลกัษณ์ผู้หญิงหรือ ผู้ชายตามความคิดสร้างสรรค์เด็กใช้ผลงานแสดงและพูดคุย เล่า อธิบาย        
ตามเหตุผลทีเ่ดก็เขา้ใจเกีย่วกบัภาพสญัลกัษณ์ เช่น ผูห้ญงิใส่กระโปรงได ้ผูช้ายไม่ใส่กระโปรง เดก็หญงิและเดก็ชายรู้จกั
สงัเกตและวาดภาพสญัลกัษณ์ทีแ่ตกต่างกนั  เพราะเดก็มกีารรบัรูค้วามหมายอย่างมเีหตุผลในการเลอืกใช้ภาพสญัลกัษณ์
แต่ละภาพได้ถูกต้อง ดงัที่ สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ (2553: 43-44) กล่าวว่า การสร้างความรู้ผ่านการปรบัตวัให้เข้ากบั
สิ่งแวดล้อมตามทฤษฎีพฒันาการทางด้านสติปญัญาของเพียเจต์ (Piaget) นัน้ ปรากฏอยู่ในตัวเด็กตัง้แต่แรกเกิด 
ความสามารถน้ีคอืการปรบัตวั(Adaptation)เป็นกระบวนการที่เด็กสร้างโครงสร้างทางความคดิ(Scheme) โดยการมี
ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงกบัสิง่แวดล้อม 2 ลกัษณะ คอื เดก็พยายามปรบัตวัให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมโดยซมึซาบประสบการณ์
(Assimilation) และปรบัโครงสรา้งสติปญัญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกดิความสมดุลในโครงสร้าง
ความคิดความเข้าใจ (Equilibration) คอืความสมดุลระหว่างการรบัรู้และประสบการณ์เก่าและใหม่เป็นกระบวนการคิด
เกดิขึน้ต่อเน่ืองตลอดเวลาทีเ่ป็นการรบัรูเ้รื่องใหม่ แล้วน าไปสมัพนัธ์เชื่อมโยงการรับรู้เดมิ ท าให้เกดิการเปลี่ยนแปลงใน
ความคิดและความเข้าใจตามมา  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551: 41-42) กล่าวว่า การจดัการเรยีนการสอนส าหรบัเด็ก
ปฐมวยัเป็นการสร้างประสบการณ์การเรยีนรู้ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่จะท าให้เดก็รบัรู้ มทีกัษะปฏิบัติและเหน็ในสิ่ง
ต่างๆ โดยสอดคลอ้งกบัลกัษณะความใคร่รูใ้คร่เรยีนของเดก็ 
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมที่ใช้สื่อด้วยภาพสญัลกัษณ์สามารถส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย           
มกีารรบัรู้สูงขึ้น เด็กได้ดูภาพสญัลกัษณ์ที่มีลกัษณะต่างๆกนั สามารถสื่อสารให้เกดิความหมายจากสถานการณ์  และ
สถานที่ที่แตกต่างกนั เดก็ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมโดยศึกษาจากแหล่งเรยีนรู้ ท าให้เดก็ได้รบัประสบการณ์ตรง โดยเน้น    
การเตรยีมความพรอ้มใหก้บัเดก็  และกระตุ้นให้เดก็เกดิการแปลความหมายจากภาพสญัลกัษณ์ที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนั 
เกดิการจดัหมวดหมู่และเรยีบเรยีงระบบการคดิอย่างเป็นเหตุผล จากภาพสญัลกัษณ์ที่ก าหนดในแต่ละกลุ่มตามหน่วย  
การสอนในแต่ละสปัดาห ์โดยเริม่จากภาพสญัลกัษณ์ที่ใกล้ตวัเดก็ที่สุด และใช้กนัอย่างแพร่หลายในทุกสถานที่ที่เดก็เคย   
มโีอกาสไปและไดม้โีอกาสพบเหน็ง่าย ไปสู่ภาพสญัลกัษณ์ทีเ่ดก็ควรรู้ และจ าเป็นต่อการด าเนินชวีติประจ าวนัของเดก็ ซึ่ง
ช่วยใหเ้ดก็เกดิการรบัรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและน าไปใชไ้ดต่้อไป 
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ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อาย ุ4-5 ปีท่ีได้รบัการจดักิจกรรม 
ศิลปสร้างสรรคด้์วยดิน 

The Ability in Using Fine Motor of Children Aged 4–5 Years 
Through Creative Soil Art Activities 

ผกากานต ์ น้อยเนยีม1,รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์2 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศกึษา และเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็

ของเดก็อายุ 4-5 ปี ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัคอืเดก็ปฐมวยัชาย  - 
หญงิอายุระหว่าง 4 - 5 ปีที่ก าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา 
อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 15 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มมา 1 
ห้องเรยีน จาก 5 ห้องเรยีน จากนัน้ผู้วจิยัท าการทดสอบความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็โดยใช้แบบทดสอบ     
เชงิปฏิบตัิที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น แล้วเลอืกเดก็ที่ได้คะแนนต ่า จ านวน 15 คน เพื่อรบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ 
ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์สปัดาห์ละ 3 วนัวนัละ 40 นาทเีครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยัคอืแผนการจดักจิกรรม      
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินและแบบทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กซึ่งแบบทดสอบมีค่าดชันีความ
สอดคล้องระหว่างพฒันาการกบัจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และมค่ีาความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .88      
การวจิยัครัง้น้ีใช้แผนการวจิยัแบบ One–Group Pretest- Posttest Design และวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติt–test แบบ 
Dependent Sample ผลการวจิยัพบว่า ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีหลงัจากได้รบัการจดั
กจิกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดนิโดยภาพรวม ( X = 47.13) อยู่ในระดบัดแีละเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความ
คล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ( X =11.86) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็ก ( X =11.60)             
ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ( X =12.07) และด้านการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา 
( X =11.60) อยู่ในระดบัดเีมื่อเปรยีบเทยีบกบัก่อนการจดักจิกรรมพบว่าทัง้โดยรวม (t = 41.83) และรายด้าน (t = 21.43, 
24.39, 39.58 และ 19.09) สูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 สรุปว่าการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิ
ส่งเสรมิใหเ้ดก็อายุ 4-5 ปี มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็สงูขึน้ 
ค าส าคญั: ความสามารถในการใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็, การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ, เดก็อายุ 4-5 ปี 
 
Abstract 

The main purposes of this research were to investigate and compare the levels of the ability in using 
fine motor of children aged 4-5 years before and after the use of creative soil art activities. The sample used in 
the study was 15 preschool boys and girls aged 4-5 years of second year kindergarten in the first semester of 
2013 academic year at Srisamrong School, Srisamrong District, Sukhothai Province, under the Office of the 
Private Education Commission. They were selected from one class which was chosen from five classes. The 
test of ability in using fine motor was carried out with the children by using a practical test developed. After that, 
15 children with low scores were selected to be used with creative soil art activities. The experiments were 
carried out within 8 week, 3 days a week and 40 minutes per day. The research instruments were plans of 
creative soil art activities and a test of ability in using fine motor. For the test, its index of development-objective 
congruence was between 0.67-1.00 and its reliability was at 0.88. The research followed one-group pretest-
posttest design. The data were analyzed by using dependent sample t-test. The research results revealed that 

 
1 นิสติปรญิญาโทสาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์สาขาวชิาวทิยาการทางการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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the ability in using fine motor of children aged 4-5 years after the use of creative soil art activities in 

general was at the good level ( X =47.13). When considering in individual areas, it was found that the ability was 
at the good level in the areas of fluency in using fine motor ( X =11.86), flexibility in using fine motor ( X =11.60), 
control of fine motor ( X =12.07), and hand-eye coordination ( X =11.60). When comparing with the ability before 
the use of activities, it was found that their ability was increased both in general (t=41.83) and in individual 
areas (t = 21.43, 24.39, 39.58 และ 19.09) with statistical significance at the level of .01. It was concluded that 
the use of creative soil activities could make the ability in using fine motor of children aged 4-5 years higher.      
Keywords: ability in using fine motor, creative soil art activities, children aged 4–5 years 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
  เดก็ในช่วงอายุ 0-6 ปีนบัว่าเป็นช่วงวยัทองของพฒันาการดา้นต่างๆ ของเดก็ ด้านร่างกายจะมกีารเจรญิเติบโต
ในลักษณะต่อเน่ืองเป็นล าดับขัน้และมีพฒันาการในด้านต่างๆเจริญงอกงามอย่างเต็มที่เด็กในช่วงวยัน้ีเป็นวัยที่มี
ความส าคญัทีสุ่ดของการวางรากฐานในชวีติ และเป็นวยัแห่งการเรยีนรูท้ีต่้องไดร้บัการเสรมิสรา้งประสบการณ์ โดยให้เดก็
ได้เรยีนรู้จากประสบการณ์ตรง โดยผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 9) พฒันาการด้านร่างกาย   
เป็นพฒันาการด้านหน่ึงที่มคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชวีติประจ าวนัของเดก็ปฐมวยั สริมิา ภิญโญอนันตพงษ์ 
(2553: 115) ไดก้ล่าวไวว้่า การเปลีย่นแปลงทางร่างกายของเดก็ก่อนปฐมวยัจะไม่รวดเรว็เหมอืนวยัทารก แต่จะเป็นอตัรา
ทีค่งที ่ส่วนที่พฒันามาก ได้แก่วุฒิภาวะระบบประสาท ปรากฏมาในภาพของกล้ามเน้ือมดัต่างๆจะแขง็แรง และท างาน
ประสานกนัท าใหร้่างกายเคลื่อนไหวไดค้ล่องแคล่วสามารถทรงตวัไดด้ขีึน้อาจกล่าวแยกเป็น 2 ส่วนคอืกลา้มเน้ือใหญ่ และ
กลา้มเน้ือเลก็ ซึง่กลา้มเน้ือเลก็เป็นพฒันาการทางกายอีกส่วนหน่ึง การพฒันากล้ามเน้ือมดัเลก็จงึเป็นสิง่ที่ส าคญัส าหรบั
เดก็ปฐมวยั ทกัษะการเขียน การหยิบ การจบัจะดหีรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัความแขง็แรงของกล้ามเน้ือมดัเลก็ เดก็ปฐมวยั
จะต้องไดร้บัการจดักจิกรรมทีเ่ดก็ไดใ้ชก้ลา้มเน้ือเลก็ มอื น้ิวมอื ในการท ากจิกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย และเหมาะสม
กบัพัฒนาการของเด็ก  กล้ามเน้ือมดัเล็กของเด็กปฐมวัยแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความแข็งแรง        
ความยดืหยุ่น ความสามารถในการควบคุม และการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตา ครูจงึควรจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
พฒันาการด้านกล้ามเน้ือมดัเลก็ให้มคีวามสอดคล้อง และเหมาะสมกบัเดก็แต่ละคน (Huffman and Fortenberry. 2011: 
100) ซึง่สอดคลอ้งกบัเยาวพาเดชะคุปต์ (2543: 22-24) กล่าวว่า การพฒันากล้ามเน้ือเลก็ให้แขง็แรงเดก็กพ็ร้อมที่จะลาก
ลลีามอืซึ่งเป็นพื้นฐานส าคญัของการเขยีนเพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือน้ิวมอืมคีวามสมัพนัธ์อย่างมากกบัการ
เขยีนของเด็กซึ่งกจิกรรมหรอือุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสรมิการใช้กล้ามเน้ือมอืกบัสายตาให้ประสานสมัพนัธ์กนัได้แก่การร้อย
ลูกปดั ร้อยเชือกร้อยดอกไม้เย็บกระดุมรูดซิปเรียงสีเรียงไม้หนีบปกัหมุดตอกตะปูเป็นต้น  นอกจากน้ีกจิกรรมศิลป
สรา้งสรรค ์เช่น การหาดนิน ้ามนัหรอืแป้งโดมาป ัน้เล่น จดัหากระดาษ พู่กนั สเีทยีน สไีม้ เพื่อวาดภาพ ระบายส ีหรอือาจ
เปลีย่นกจิกรรมการวาดภาพในกระดาษ  มาเป็นการใชไ้มว้าดบนพืน้ดนิ พืน้ทรายในสนามหน้าบ้านกไ็ด้ หรอืกจิกรรมการ
รอ้ยดอกไมด้ว้ยกา้นมะพรา้ว ซึง่เดก็ต้องมสีมาธ ิน้ิวมอืต้องจบัใหม้ัน่ ต้องใชส้ายตาในการเสยีบดอกไม้ หรอืการหาเครื่อง
เล่นประเภทเสยีบต่อ เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ ช่วยพฒันากล้ามเน้ือมอื และสายตาได้เหมอืนกนั(รุ่งรว ีกนกวบิูลย์ศรี. 
2555: 199) ซึง่สอดคลอ้งกบัสรวงพร กุศลส่ง (2553: 114) กล่าวว่า กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์เป็นกจิกรรมที่เปิดโอกาสให้
เดก็ไดใ้ชป้ระสาทสมัผสัในการรบัรู ้และการเคลื่อนไหวร่างกายในการควบคุมล าตวั แขน น้ิวมอืให้ประสานสมัพนัธ์กนักบั
การใชเ้ครื่องมอืต่างๆ เพื่อสรา้งสรรค์ผลงานตามความต้องการของตนเอง ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยัจงึสนใจที่จะใช้การจดั
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ เพราะเป็นกจิกรรมหน่ึงทีส่อดคลอ้งกบัความสนใจและความสามารถของเดก็ได้เป็นอย่าง
ดเีป็นกจิกรรมทีใ่หเ้ดก็ไดห้ยบิจบัสมัผสัลงมอืปฏบิตัสิรา้งสรรคง์านศลิปะที่เน้นการใช้มอืและน้ิวมอืโดยใช้ดนิเหนียว หรอื 
ดนิทราย เป็นวสัดุประกอบหลกัในการท ากจิกรรม ด้วยวิธกีารต่างๆตามลกัษณะของดนิเ ช่นการป ัน้ การร้อยการวาด    
การละเลง การโรย การบีบ และตกแต่งต่อเติมด้วยวสัดุธรรมชาติได้แก่ดอกไม้ใบไม้กิ่งไม้ เปลอืกหอยก้อนหนิ ฯลฯ      
ตามความคดิสร้างสรรค์ และจนิตนาการของเดก็ด้วยตนเองเพื่อส่งเสรมิการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็มอืฝ่ามอื และน้ิวมอืให้
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ท างานประสานสมัพนัธ์กนัระหว่างมอืกบัตาของเดก็ปฐมวยัซึ่งจะเป็นพื้นฐานต่อการเตรยีมความพร้อมในการใช้มอืได้
อย่างคล่องแคล่วเพื่อน าไปสู่การพฒันาความสามารถในดา้นอื่นๆ ต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
1. เพื่อศกึษาระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยรวมและรายด้าน ก่อนและ

หลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยรวมและรายด้าน

ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประเภทของงานวิจยั งานวจิยัครัง้น้ีมแีบบแผนการทดลองเป็นแบบ One - Group Pretest - Posttest Design  
(สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2550: 15) 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญงิอายุระหว่าง 4 - 5 ปีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้

อนุบาลปีที ่2 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนศรสี าโรงวทิยา อ าเภอศรสี าโรง จงัหวดัสุโขทยั สงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาเอกชนจ านวน 150 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้น้ีเป็นเดก็ปฐมวยัชาย - หญงิอายุระหว่าง 4 - 5 ปีทีก่ าลงัศกึษาอยู่ใน
ชัน้อนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนศรีส าโรงวิทยา อ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั               
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จ านวน 15 คนโดยเลอืกแบบหลายขัน้ตอนดงัน้ี 
 1. เลอืกนกัเรยีนชัน้อนุบาลปีที่ 2 มา 1 หอ้งเรยีน จากจ านวน 5 หอ้งเรยีน 

 2. ทดสอบวัดความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนทัง้ห้อง โดยใช้แบบทดสอบ              
วดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  

 3. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเด็กนักเรยีนทัง้ ห้อง     
มาจดัเรยีงล าดบัคะแนนจากน้อยไปมาก เลอืกเดก็ที่ได้คะแนนต ่าที่สุดขึ้นไป 15 อนัดบั ใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวจิยั 
จ านวน 15 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 1. ตวัแปรต้น  คอื กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 
 2. ตวัแปรตาม คอื ความสามารถในการใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็ 4 ดา้นประกอบดว้ย 

 2.1 ความคล่องแคล่วในการใช้กลา้มเน้ือมดัเลก็     
 2.2 ความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 
 2.3 ความสามารถในการควบคุมในการใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็ 
 2.4 การประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา 
  

 
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 

ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
     1. ความคล่องแคล่วในการใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็     
     2. ความยดืหยุ่นในการใช้กลา้มเน้ือมดัเลก็ 
     3. ความสามารถในการควบคุมในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ 
     4. การประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิเป็นกจิกรรมที่ให้เดก็ได้
หยิบจบัสมัผสัลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์งานศิลปะที่เน้นการใช้มือ  และน้ิวมือโดยใช้ดินเหนียว หรอื ดินทราย เป็นวสัดุ
ประกอบหลกัในการท ากจิกรรม ด้วยวธิกีารต่างๆตามลกัษณะของดนิเช่นการป ัน้ การร้อยการวาด การละเลง การโรย 
การบบี และมวีสัดุธรรมชาต ิเช่นใบไมก้ิง่ไม ้เปลอืกหอยกอ้นหนิ เมลด็พชืฯลฯเพื่อน ามาตดิปะ ต่อเตมิ หรอืน ามาประกอบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัดินตามความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของเด็กด้วยตนเองเพื่อส่งเสริมการ            
ใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็มอืฝา่มอื และนิ้วมอืใหท้ างานประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาของเดก็ปฐมวยัในการท ากจิกรรมโดย
ผูว้จิยัไดจ้ดัเตรยีมวสัดุ และอุปกรณ์ประกอบการจดักจิกรรมสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ จ านวนทัง้สิน้ 24 กจิกรรม 

 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี ซึง่เป็นแบบทดสอบแบบปฏิบตัิ
แบ่งออกเป็น 4 ชุดจ านวนชุดละ 5 ขอ้ ประกอบดว้ย ชุดที ่1 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นความคล่องแคล่วในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ ชุดที ่2 แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นความยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ชุดที่ 3 แบบทดสอบ
วดัความสามารถดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ ชุดที่ 4 แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
ใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้านการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตาซึ่งให้คะแนนตามเกณฑ์ดงัน้ีให้ 3 คะแนนกรณีเดก็ท าได้
ครบตามจ านวนทีก่ าหนดให ้2 คะแนนกรณีกรณีเดก็ท าไดเ้กนิครึ่งของเกณฑ์ที่ก าหนดแต่ไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดให้ 
1 คะแนนกรณีเดก็ท าไดไ้ม่ถงึครึง่หน่ึงของเกณฑท์ีก่ าหนดให้ 0 คะแนนกรณีเดก็ไม่ใหค้วามร่วมมอืหรอืท าไม่ได้แม้แต่ครัง้
เดยีวค่าความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 
พจิารณาลงความเหน็ ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) มค่ีาระหว่าง .67 – 1.0 ค่าอ านาจจ าแนก (r)  โดยหาค่าความสมัพนัธ์
รายข้อกบัคะแนนรวม มีค่าตัง้แต่ .20 - .79 ค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบับโดยใช้สูตรสหสมัพนัธ์แอลฟาของ ครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha) มค่ีาเท่ากบั .88 

การด าเนินการวิจยั 
การวิจยัครัง้น้ี ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์สปัดาห์ละ 3 วนั      

วนัละ 40 นาท ีรวม 24 ครัง้ ในช่วงกจิกรรมสร้างสรรค์โดยผู้วจิยัท าการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดั
เลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี ก่อนการทดลอง (Pretest) จากนัน้น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์และเกบ็คะแนนไว้หลงัจากนัน้
ผูว้จิยัท าการทดลองจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิในช่วงกจิกรรมสรา้งสรรคต์ามวนัและเวลาทีก่ าหนด เมื่อด าเนินการ
ทดลองจนครบ 8 สปัดาห ์ท าการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี หลงัการทดลอง 
(Posttest) ซึง่ใชแ้บบทดสอบชุดเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการทดสอบครัง้แรกก่อนการทดลอง น ามาตรวจใหค้ะแนนตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไวน้ าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีไปวเิคราะห์ข้อมูล
ดว้ยวธิกีารทางสถติเิพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัน าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบวดัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีก่อนและหลงั
การทดลอง มาหาค่าเฉลีย่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลีย่มาเปรยีบเทยีบกนัโดยใช้สถิติ t – test แบบ Dependent 
Samples 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัครัง้น้ีเป็นการศึกษาระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเด็กอายุ 4-5 ปีด้วยการจดั
กจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ ซึง่ผูว้จิยัไดเ้สนอการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง1 ค่าสถิติแสดงระดบัความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี ทัง้โดยรวมและรายด้าน         
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 

ความสามารถในการใช้กลา้มเน้ือมดัเลก็ 
N K 

ก่อนการจดักจิกรรม หลงัการจดักจิกรรม 

X  S ระดบั 
X  S ระดบั 

1. ดา้นความคล่องแคล่วในการใช้กลา้มเน้ือ
มดัเลก็ 

15 15 6.00 .53 พอใช ้ 11.86 1.19 ด ี

2. ดา้นความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเน้ือ 
มดัเลก็ 

15 15 5.93 .70 พอใช ้ 11.60 .73 ด ี

3. ดา้นความสามารถในการควบคุมใน 
การใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 15 15 6.00 .65 พอใช ้ 12.07 .79 ด ี

4. ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอื 
กบัตา 

15 15 5.86 .83 พอใช ้ 11.60 .99 ด ี

รวม 15 60 23.80 1.78 พอใช ้ 47.13 2.50 ด ี
 

 ผลการวเิคราะห์ตามตาราง1 เมื่อพจิารณาโดยรวมพบว่าก่อนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดนิ เดก็มี
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็อยู่ในระดบัพอใช้ ( X = 23.80) หลงัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิเดก็มี
ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็โดยรวมอยู่ในระดบัดี ( X = 47.13) และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ( X =11.86) ด้านความยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ( X =11.60)  ด้าน
ความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก ( X =12.07) และด้านการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมือกบัตา           
( X =11.60) อยู่ในระดบัด ี
 
ตาราง2 การเปรยีบเทยีบระดบัความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี ทัง้โดยรวมและรายดา้นก่อน

และหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิ 

ความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ 

K 
ก่อนการจดั
กจิกรรม 

หลงัการจดั
กจิกรรม  D

S  t df sig 

X  S X  S 
1. ดา้นความคล่องแคล่วในการ

ใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ 
15 6.00 .53 11.86 1.19 5.86 .27 21.43 14 .000 

2. ดา้นความยดืหยุ่นในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ 

15 5.93 .70 11.60 .73 5.67 .23 24.39 14 .000 

3. ดา้นความสามารถในการ
ควบคุมในการใช ้   
กลา้มเน้ือมดัเลก็ 

15 6.00 .65 12.07 .79 6.06 .15 39.58 14 .000 

4. ดา้นการประสานสมัพนัธ์
ระหว่างมอืกบัตา 

15 5.86 .83 11.60 .99 5.73 .30 19.09 14 .000 

รวม 60 23.80 1.78 47.13 2.50 23.29 .55 41.83 14 .000 
 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 2พบว่าคะแนนความสามารถในการใชก้ล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี โดยรวม

หลงัจากได้รบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01      
(t = 41.83) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าหลงัการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินส่งผลให้เด็ก                 
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มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ทัง้ 4 ด้านได้แก่ ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้านความ
ยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก และด้านการประสาน
สมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาอยู่ในระดบัดสีงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิอย่างมนียัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั  
.01 (t = 21.43, 24.39, 39.58 และ19.09) ตามล าดบั 

 
สรปุผลการวิจยั 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี หลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรค์ด้วยดนิโดย
รวมอยู่ในระดบัดี และเมื่อพจิารณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้านความ
ยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก ด้านความสามารถในการควบคุมในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็ก และด้านการประสาน
สมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตา อยู่ในระดบัด ี

2. ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี โดยรวมหลงัจากได้รบัการจดักิจกรรม       
ศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิสูงกว่าก่อนการจดักจิกรรมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน
พบว่าหลงัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิส่งผลให้เดก็มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ทัง้  4 ด้าน ได้แก่
ดา้นความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้านความยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้านความสามารถในการ
ควบคุมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ และดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาอยู่ในระดบัดสีูงกว่าก่อนการจดักจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01     
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

การวิจยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายส าคญัเพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี       
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิผลการวจิยัพบว่าเดก็อายุ 4-5 ปีที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วย
ดนิมคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั  .01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐาน    
การวจิยัแสดงให้เหน็ว่าการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิสามารถส่งเสรมิความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ 
ของเดก็อายุ 4-5 ปีใหพ้ฒันาสงูขึน้ทัง้น้ีสามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 

1. ความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีแยกเป็นรายด้าน พบว่าเดก็อายุ 4-5 ปีที่ได้รบั
การจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการจดักจิกรรมโดยมคีวามสามารถสงูขึน้ทุกดา้นคอื 

1.1 ดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็เดก็มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ก่อนการจดั
กจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิอยู่ในระดบัพอใช้ หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัด ีทัง้น้ีอาจ เน่ืองจากการจดักจิกรรม   
ศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินที่ครูใช้การสังเกตจากสภาพจริงที่สามารถชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างของพัฒนาการ  และ
ความสามารถของเดก็แต่ละคนจงึช่วยให้เดก็สามารถพฒันาด้านความคล่องแคล่วของกล้ามเน้ือมดัเลก็ได้เร็วขึ้นซึ่งใน
ระยะแรกของการจดักจิกรรมจากการสงัเกตความคล่องแคล่วในการใช้มอืของเดก็พบว่าเดก็ส่วนใหญ่สามารถใช้มอืใน   
การท ากจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิไดแ้ต่ยงัไม่คล่องแคล่วเช่นในสปัดาหท์ี่ 1 ในการหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์หรอืการละเลง
ดนิ การโรยดนิ  การวาดภาพบนดนิเดก็ยงัไม่กลา้ทีจ่ะลงมอืท ากลวัเลอะเทอะ จงึใช้ผลจากการสงัเกตไปปรบักจิกรรมโดย
แนะน าวธิกีารท าเพิม่เตมิกระตุ้นเร้าความสนใจให้เดก็เกดิความมัน่ใจในการลงมอืกระท า กล้าที่จะใช้มอืในการสมัผสัดนิ
มากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบับรเูนอร ์(Bruner) ทีก่ล่าวว่า เดก็เรยีนรูด้ว้ยการกระท า (Enactive Representation) เป็นขัน้ตอน
ทีเ่ดก็เรยีนรูเ้กดิจากประสาทสมัผสั (ทศินา แขมมณี. 2553: 76) ท าใหเ้ดก็ไดฝึ้กฝนการใชม้อืและนิ้วมอืมคีวามคล่องแคล่ว
เพิม่มากขึน้ดงันัน้จงึส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความคล่องแคล่วในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็เพิม่สงูขึน้ 

1.2 ด้านความยดืหยุ่นในการใช้กล้ามเน้ือมัดเลก็เดก็มีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ก่อนการจดั
กจิกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินอยู่ในระดบัพอใช้ หลงัการจดักิจกรรมอยู่ในระดบัดี ทัง้น้ีเน่ืองจากความยืดหยุ่นเป็น
ความสามารถในการโค้งงอมอืหรือน้ิวมอืสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายจากการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินที่ครูมี
บทบาทในการสงัเกตความสามารถในการใช้มอืและน้ิวมอืในขณะที่เดก็ท ากจิกรรมท าให้ครูสามารถมองเหน็พฒันาการ
ของเดก็แต่ละคนถ้าพบว่าเดก็คนใดมปีญัหาในด้านความยดืหยุ่นของมอืและน้ิวมอืซึ่งจะสงัเกตเหน็ได้ชดัในกจิกรรมการ
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บีบดิน การป ัน้ดนิ เดก็จะท าไม่ค่อยได้ ไม่มคีวามมัน่ใจในการท าครูจะเข้าไปแนะน าวธิกีารพร้อมกบักระตุ้นให้เด็กท า
กจิกรรมและเมื่อเกดิการกระท าซ ้าบ่อยๆ ครัง้ย่อมท าใหก้ล้ามเน้ือเกดิความยดืหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกบั  กฎแห่งการฝึกหดั
ของธอรน์ไดค ์(Thorndike) ทีเ่ชื่อว่าการกระท าซ ้าๆจะช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่ ี (ทศินา แขมมณี. 2553: 51) สามารถท า
ใหค้รเูหน็พฒันาการของเดก็ไดอ้ย่างต่อเน่ืองซึง่ครสูามารถทีจ่ะน ามาแกไ้ขปรบัปรุงพฒันาไดท้นัทดีงันัน้จงึส่งผลท าให้เดก็
มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความยดืหยุ่นในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็เพิม่สงูขึน้ 

1.3 ดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็เดก็มคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็
ก่อนการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ด้วยดินอยู่ในระดบัพอใช้  หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัดี ทัง้น้ีเน่ืองจากในช่วง
สปัดาหแ์รกของการจดักจิกรรมเดก็ยงัไม่สามารถใช้มอืหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์ได้ถูกต้องจะสงัเกตได้ชดัในกจิกรรมการบีบ
ดนิ การจบัขวดซอสเพื่อบบีดนิไปตามภาพทีต่นเองวาดไว้ การจบัพู่กนั ดนิสอในการวาดภาพการจบั และการใช้กรรไกร
ตดัวสัดุธรรมชาต ิส่งผลใหเ้ดก็ไม่อยากท ากจิกรรมเกดิความไม่มัน่ใจครูจะเข้าไปแนะน าวธิกีารท าที่ถูกต้องจงึท าให้เดก็มี
ความสนใจทีจ่ะท ากจิกรรม และสามารถใช้มอืหยบิจบัวสัดุอุปกรณ์ และควบคุมการท างานของมอืน้ิวมอืได้ถูกต้อง และ   
ดขีึน้ตามล าดบัซึง่สอดคลอ้งกบั ส านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2552: 19) กล่าวว่ากลา้มเน้ือมดัเลก็ ได้แก่ น้ิวมอืนัน้
เดก็ควบคุมไดด้ขีึน้ สามารถท างานประสานกนัไดด้ขีึน้เช่นกนั โดยเฉพาะน้ิวมอืแต่ละนิ้วสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ 
ดงันัน้จงึส่งผลท าใหเ้ดก็มคีะแนนเฉลีย่ในดา้นความสามารถในการควบคุมในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็เพิม่สงูขึน้ 

1.4 ดา้นการประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาเดก็มคีวามสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ก่อนการจดักจิกรรม
ศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิอยู่ในระดบัพอใช้ หลงัการจดักจิกรรมอยู่ในระดบัด ีทัง้น้ีเน่ืองจากการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์
ด้วยดินเป็นกิจกรรมที่เด็กต้องใช้มอืในการท ากจิกรรมทุกขัน้ตอนอย่างต่อเน่ืองสามารถตอบสนองต่อธรรมชาติของ
พฒันาการอยากรู้อยากเห็น เด็กได้ใช้กล้ามเน้ือมดัเล็กมือน้ิวมือ  และสายตาในการท างานให้ประสานสมัพนัธ์กนัใน
ช่วงแรกของการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิเดก็ยงัไม่ค่อยมัน่ใจในการท ากจิกรรมใชม้อืในการหยบิจบัอุปกรณ์วสัดุ
ต่างๆยงัไม่ค่อยคล่องกลา้มเน้ือมอื และสายตายงัไม่ค่อยสมัพนัธ์กนัสงัเกตได้จากกจิกรรมการร้อยดนิเดก็ร้อยดนิได้น้อย
ชิน้ และใชเ้วลาในการท ากจิกรรมค่อนข้างนานเมื่อได้รบัการจดักจิกรรมในทุกสปัดาห์  เดก็ใช้มอืหยบิจบัอุปกรณ์ในการ
ร้อยได้คล่องขึ้น และมีความกระตือรอืร้นในการท ากิจกรรมร้อยวสัดุด้วยเชอืกได้จ านวนมากขึ้นใช้เวลาในการท างาน
น้อยลงเป็นการฝึกฝน และควบคุมการใชน้ิ้วมอืและตาในการรอ้ยดนิไดด้ขีึน้ ซึ่งสอดคล้องกบั แลนเดอส์ (Landers. 2006: 
Online) กล่าวถงึความส าคญัของความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ว่าการประสานสมัพนัธ์ของกล้ามเน้ือตาและมอื
จะท าใหส้ามารถพฒันาทกัษะในการเขยีนการวาดและการจบัวตัถุเลก็ๆหรอือุปกรณ์เดก็วยัก่อนเรยีนเรียนรู้ที่จะจบัต้อง
วตัถุผ่านกระบวนการมองซึ่งจะบอกเขาให้ท าหรือไม่ท าอะไรที่เด็กก าลงัท ากบัวตัถุประกอบกบัผู้วจิยัใช้วธิีการสงัเกต
พฒันาการของเด็กในขณะจดักจิกรรมท าให้เหน็ระดบัความสามารถและพฒันาการของเด็กได้อย่างชดัเจนจงึท าให้ได้
ข้อมูลที่สามารถน ามาปรบัปรุงและส่งเสริมพฒันาการของเด็กได้จึงส่งผลท าให้เด็กมีคะแนนเฉลี่ยในด้านการท างาน
ประสานสมัพนัธร์ะหว่างมอืกบัตาเพิม่สงูขึน้ 

เมื่อพจิารณาความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีที่แยกออกเป็นรายด้านแล้วพบว่ามี
การพฒันาเพิม่สูงขึ้นซึ่งผลการวจิยัสอดคล้องกบัสุพชัราภรณ์ดาราวล ี(2552: 54) ที่ท าการวจิยัความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือเลก็ของเดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์พบว่าการจดักจิกรรมศลิปะประดษิฐ์สามารถส่งเสรมิ
ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือเลก็ของเดก็ปฐมวยัให้พฒันาสูงขึ้น และในขณะปฏิบตัิกิจกรรมครูได้ใช้วิธกีารสงัเกต
พฒันาการท าใหส้ะทอ้นเหน็ถงึพฒันาการ และความสามารถของเดก็ได้ทัง้น้ีเพราะการสงัเกตจะแสดงให้เหน็พฒันาการ
ของเดก็ทุกดา้นสามารถมองเหน็ประสบการณ์การเรยีนรู้ที่ครูจดัและยงัช่วยให้ครูเหน็เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของเดก็ซึง่เดก็บางคนต้องการเอาใจใส่จากผูใ้หญ่ดว้ยหลายเหตุผลถ้าครดูแูลอย่างใกลช้ดิ และดแูลความต้องการของพวก
เขาจะช่วยใหค้รชู่วยเหลอืเดก็ทีต่้องการความช่วยเหลอืพเิศษไดอ้ย่างรวดเรว็ และทนัต่อเหตุการณ์ไม่ปล่อยให้เป็นปญัหา
เน่ินนานค่อยแกไ้ข (สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์. 2553: 240) 

2. เดก็อายุ 4-5 ปีทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปสรา้งสรรคด์ว้ยดนิมคีวามสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมดัเลก็โดย
เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ทัง้น้ีเน่ืองจากการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิเป็นกจิกรรมที่      
ใหเ้ดก็ไดห้ยบิจบัสมัผสัลงมอืปฏิบตัิสร้างสรรค์งานศลิปะที่เน้นการใช้มอืและน้ิวมอืโดยใช้ดนิเหนียว หรอื ดนิทราย เป็น
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วสัดุประกอบหลกัในการท ากจิกรรม ดว้ยวธิกีารต่างๆตามลกัษณะของดนิเช่นการป ัน้ การรอ้ยการวาด การละเลง การโรย 
การบบี และมวีสัดุธรรมชาต ิเช่นใบไมก้ิง่ไม ้เปลอืกหอยกอ้นหนิ เมลด็พชืฯลฯเพื่อน ามาตดิปะ ต่อเตมิ หรอืน ามาประกอบ
ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกบัดินตามความคิดสร้างสรรค์  และจินตนาการของเด็กด้วยตนเองโดยการจดักิจกรรม      
ศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิเดก็ได้ใช้ทัง้กล้ามเน้ือมอืฝ่ามอืน้ิวมือ และการประสานสมัพนัธ์ระหว่างมอืกบัตาซึ่งส่งผลให้เพิ่ม
ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือมดัเล็กและมทีกัษะในการใช้มอืน้ิวมอืในการให้ท างานได้คล่องแคล่วขึ้นซึ่งสอดคล้องกบั     
ฟิชเชอร ์และเทอรร์ี ่(Fisher and Terry. 1997: 284) ไดก้ล่าวว่า การจดัประสบการณ์ให้แก่เดก็เพื่อส่งเสรมิกล้ามเน้ือมดั
เล็กของเด็กก่อนที่จะเรียนเขียนสามารถท าได้โดยให้เด็กได้ฝึกทกัษะการระบายสีด้วยน้ิวมือการใช้มือขีดเขียนเล่น        
บนทราย วาดภาพด้วยน้ิวมือด้วยแป้งมนัผสมสีหรอืโคลน ให้วาดภาพด้วยกาวน ้าโรยทรายสีเพราะกิจกรรมเหล่าน้ี
นอกจากจะช่วยพฒันากลา้มเน้ือส่วนย่อยใหส้มัพนัธก์บัการเขยีนแล้วยงัช่วยให้การประสานงานระหว่างตากบัมอืเป็นไป
อย่างกลมกลนืดว้ยเหตุผลดงักล่าว การจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์  ด้วยดนิจงึส่งผลให้ความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือ
มดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปี มคีะแนนเฉลีย่เพิม่สงูขึน้ 

ผลการวจิยัครัง้น้ีแสดงใหเ้หน็ว่าการจดักจิกรรมศลิปสร้างสรรค์ด้วยดนิสามารถส่งเสรมิความสามารถในการใช้
กลา้มเน้ือมดัเลก็ของเดก็อายุ 4-5 ปีได ้
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ผลของการจดักิจกรรมศิลปะการปัน้ท่ีมต่ีอทกัษะการคิดเชิงเหตุผลของเดก็ปฐมวยั 
The Effects of Creative Clay Molding Activities   on Young Children Reasoning Skills 

สุปราณ ีงามหลอด1,ดร.สุจนิดา ขจรรุ่งศลิป์2 
 
บทคดัย่อ 
  การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะ
การป ัน้ และเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้กลุ่มตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจยัครัง้น้ี เป็นเด็กปฐมวยัชาย – หญงิ อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนุบาล 3 ภาคเรยีนที่ 2         
ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเอกมยั จ านวนเดก็ปฐมวยั 15 คนเพื่อรบัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เป็นเวลา 8 
สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 45 นาท ีเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิเหตุผล ซึ่ง
มค่ีาความเชื่อมัน่ .79 และแผนการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ โดยใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest- Posttest 
Design และวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test forDependent Samples ผลการวจิยัพบว่า ทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็
ปฐมวยั หลงัจากไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ ทัง้โดยภาพรวม จ าแนกเป็นรายดา้นและรายบุคคล อยู่ในระดบัด ีและ
เมื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ พบว่าสูงขึ้น
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 แสดงว่ากจิกรรมศลิปะการป ัน้ส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสงูขึน้ 
ค าส าคญั: กจิกรรมศลิปะการป ัน้, ทกัษะการคดิเชงิเหตุผล, เดก็ปฐมวยั 
 
Abstract 

This research described a study that compared the levels of young children’s reasoning skills before 
and after applying “Creative Clay Molding Activity”. The samples used in this study were children aged between 
5 and 6 years old, from the kindergarten 3 class of 15 children, at the Adventist Ekamai School in the academic 
year of 2012, second semester. The researcher developed a test to evaluate the children’s reasoning skil ls, 
which had a reliability of .79 and lesson plans for the activity, and carried out the activity three times a week for 
eight consecutive weeks, forty-five minutes each time. The study used One Group Pretest – Posttest design. 
The data were analyzed by t-test for dependent samples.  The results showed that the children reasoning skills 
of participating in the “Creative Clay Molding Activity” increased in each area of expectation, individual and 
overall. When compared to the pre-test, it increased statistically by .01, which means that the Creative Clay 
Molding Activity can help improved the reasoning skills for children.  
Keywords: Creative Clay Molding Activity, Young Children, Reasoning Skills. 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 

เดก็ปฐมวยั เป็นวยัที่ควรได้รบัการพฒันาทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม เดก็ในวยัน้ีจะมกีาร
เจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ และสมองกม็กีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็เช่นเดยีวกนั หากสมองของเดก็ไดร้บัการพฒันาอย่าง
เหมาะสม กจ็ะมกีารเจรญิเตบิโตอย่างสมบูรณ์ สิง่ทีส่ าคญัในการพฒันาเดก็ให้เติบโตและมศีักยภาพคอื การพฒันาทกัษะ
ในด้านการคดิ เดก็ที่ได้รบัการพฒันา และส่งเสรมิด้านการคดิอย่างสม ่าเสมอ จะช่วยให้เดก็สามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ    
ในชวีิตประจ าวนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ  ภายใต้บริบทของครู ผู้ปกครอง หรือผู้มีความรู้คอยกระตุ้น ส่งเสรมิด้วยวิธี     
การต่างๆ เพื่อใหเ้ดก็เกดิการคดิ พจิารณา หาแนวทาง และตดัสนิใจในการแกป้ญัหาต่างๆ ดว้ยตนเอง และเมื่อเดก็โตขึน้ 

 
 1 นิสติปรญิญาโทสาขาการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 ที่ปรกึษาปรญิาญานิพนธส์าขาการศกึษาปฐมวยั คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เป็นผู้ใหญ่ เด็กจะได้มีชีวิตอยู่รอดในสังคมได้อย่างมีความสุข ประพันธ์ศิริ สุ เสารัจ (2553: 4-5) กล่าวว่า                   
การมคีวามสามารถในการคดิจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการด าเนินชวีติของมนุษย์ จะท าให้สามารถแก้ปญัหา รวมทัง้
สามารถเลอืกตดัสนิใจได้อย่างเหมาะสมและมเีหตุผล ในยุคข่าวสารเทคโนโลยใีนปจัจุบนัที่มคีวามเจรญิก้าวหน้าอย่าง
รวดเรว็ มกีารแข่งขนัสงู การปพูืน้ฐานการคดิ และส่งเสรมิการคดิใหแ้ก่เดก็และเยาวชนจงึเป็นสิ่งที่มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 
การพฒันาการคดิของเดก็ตัง้แต่ยงัเยาว์วยัจะช่วยพฒันาความคดิให้ก้าวหน้า ส่งผลให้มสีติปญัญาเฉียบแหลม เป็นคน
รอบคอบ ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และสามารถแก้ไขปญัหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัได้ดี เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ           
และสามารถด าเนินชวีติในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข และเป็นก าลงัที่ส าคญัในการพฒันาประเทศชาติต่อไป ส่วนลกัขณา 
สรวิฒัน์ (2549: 7-8) กล่าวว่า มนุษย์มคีวามแตกต่างจากสตัว์อย่างมากมาย นัน่คอืมนุษย์มคีวามสามารถในการคดิเป็น
ลกัษณะพเิศษที่ท าให้มนุษย์มชีีวติที่สุขสบายมนุษย์คดิตลอดเวลาและหลากหลายรูปแบบ การคดิจงึเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ที่ส าคญัในการเปลี่ยนแปลงชวีิต เน่ืองจากการคิดที่เกิดขึ้นนัน้ขึ้นอยู่กบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์นัน้ๆ ว่าเป็น
อย่างไร เหตุการณ์หรอืสถานการณ์น่ีเองที่เป็นตวักระตุ้นให้เกดิการคดิขึ้นมาได้ ในการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการคดิ
ของเด็กปฐมวยันัน้ ต้องอาศยัการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง และกระตุ้นด้วยค าถามหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกบัเด็ก
ปฐมวยัในแต่ละวยัอย่างสม ่าเสมอ จนเกดิเป็นความรู้ และกลายเป็นประสบการณ์ที่ย ัง่ยนื ภายใต้การสนับสนุนของคร ู
อาจารย์ ผู้ปกครอง ในการสร้างแรงจูงใจ ในการจดัเตรียมกจิกรรมให้น่าสนใจ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555:      
26-27) กล่าวว่า แนวทางในการฝึกเดก็ให้มทีกัษะการคดิควรสร้างแรงจูงใจแก่เดก็เพื่อให้มคีวามพร้อมที่จะเรยีนรู้ และ    
ฝึกการคดิ ควรจดับรรยากาศในหอ้งเรยีนทีเ่อื้อต่อการเรยีน ครคูวรมบีทบาทในการปลุกเร้าและเสริมแรงให้เดก็ได้ค้นพบ
ค าตอบ และแกป้ญัหาดว้ยตนเอง ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ ควรแทรกใหเ้ดก็ไดฝึ้กการคดิทีห่ลากหลาย  การฝึกการคดิ
เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์พจิารณา แกป้ญัหา และการสื่อสารไดอ้ย่างด ีทกัษะการ
คดิทีค่วรส่งเสรมิใหเ้ดก็ปฐมวยัประการหนึ่งคอื ทกัษะการคดิเชงิเหตุผล ซึง่ทศินา แขมมณีและคณะ (2543: 96) ได้กล่าว
ว่า การคดิเชงิเหตุผลเป็นทกัษะหน่ึงของการคิดที่เป็นแกนหรอืทกัษะทัว่ไปที่คนเราจ าเป็นต้องใช้ในการเรยีนรู้เน้ือหา
วชิาการต่างๆ ตลอดจนน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัอย่างมคุีณค่า ฉนัทนา ภาคบงกช (2528: 1) กล่าวว่า การพฒันาการคดิ
เชงิเหตุผลสามารถเริม่ตัง้แต่เดก็ปฐมวยั เน่ืองจากเดก็ปฐมวยัเป็นช่วงอายุทีม่คีวามส าคญัยิง่ สมองพฒันาอย่างรวดเรว็ถ้า
เดก็ไดเ้รยีนรูว้ธิกีารคดิแบบต่างๆ เดก็จะสามารถพฒันาการคดิได้ในระดบัหน่ึง และเดก็จะสามารถก้าวในระดบัขัน้ต่อไป
ได้ แนวทางในการส่งเสริม และพฒันาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยนัน้ได้ก าหนดไว้หลายแนวทางซึ่ง
พระราชบญัญตักิารศกึษาพุทธศกัราช 2542 หมวด 4 มาตราที่ 22 และมาตรา 24 ได้ก าหนดแนวทางจดัการศกึษาดงัน้ี 
การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรู้ และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมคีวามส าคญั
ทีสุ่ด จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ และความถนดัของผูเ้รยีนโดยค านึงถงึความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
จดักิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ท าได้ และคิดเป็นท าเป็น กุลยา ตันติผลาชีวะ (2540: 38-41; อ้างถึงใน       
ปรษิา บุญมาศ 2551: 2) กล่าวว่า การพฒันาส่งเสรมิความคดิอย่างมเีหตุผลของเดก็นัน้ครคูวรจดักจิกรรมใหเ้ดก็ได้คดิ ได้
สงัเกต ได้ทดลองเพื่อแสวงหาความรู้ผ่านประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้ใช้ความคิดและจินตนาการอย่างอิสระ ใช้กิจกรรมที่
หลากหลายในการกระตุ้นใหเ้ดก็มคีวามสนใจ และเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดฝึ้กท าซ ้าๆ โดยวธิกีารที่แตกต่างหลายรูปแบบ เช่น 
การใช้กระบวนการแก้ปญัหาทางวทิยาศาสตร์ การสบืค้น การใช้ทกัษะกระบวนการส่งเสรมิให้เดก็คดิอย่างมรีะบบและ     
มเีหตุผล และทางส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ได้ก าหนดแนวทางการศกึษาของเดก็ปฐมวยัไว้ดงัน้ี    
เดก็ปฐมวยัเป็นวยัที่ต้องการการสร้างรากฐานชวีติที่มัน่คง จึงควรได้รบัการส่งเสริม และพฒันาผ่านประสบการณ์การ
เรยีนรูต่้างๆ โดยเฉพาะเดก็ปฐมวยัตัง้แต่แรกเกดิถงึ 7 ปี เป็นช่วงระยะเวลาของชวีติที่มคีวามส าคญัอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
พฒันาการทัง้ 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม และด้านสติปญัญา ควรได้รบัการฝึกฝน อบรม ส่งเสริม     
และพฒันาใหม้ศีกัยภาพสงูสุดภายใต้บรบิทของสงัคม สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม ควรเตรยีมเดก็ให้พร้อมส าหรบัเผชญิ
กบัโลกกวา้งส่งเสรมิใหเ้ดก็มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง โดยผ่านประสบการณ์การเรยีนรูต่้างๆ ส่งเสรมิเดก็ใหรู้จ้กัการคดิอย่าง
มรีะบบ มแีบบแผน และส่งเสรมิให้เดก็รู้จกัการเล่นอย่างสร้างสรรค์ ศิลปะการป ัน้เป็นกิจกรรมหน่ึงที่สามารถส่งเสริม
ทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากการป ัน้นัน้ต้องอาศยักระบวนการคดิทีซ่บัซอ้น เดก็สามารถป ัน้สิง่ต่างๆ 
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ตามความคดิและจนิตนาการไดอ้ย่างเตม็ที ่เมื่อเดก็ไดล้งมอืปฏบิตังิานดว้ยตนเองจะท าใหเ้กดิความภาคภูมใิจในผลงาน มี
ความสนุกกับการเรียนรู้  และมีประสบการณ์ที่หลากหลาย สิ่งที่เด็กป ัน้นัน้จะเป็นตัวบอกถึงความคิดของเด็กเอง            
ครมูบีทบาทในการใหค้ าแนะน า กระตุ้นเดก็ใหเ้กดิการเรยีนรู ้สื่อสาร และมปีฏสิมัพนัธก์บัเดก็กจ็ะช่วยให้เดก็ได้ฝึกการคดิ
มากยิง่ขึน้ ดงันัน้กจิกรรมศลิปะการป ัน้จงึเป็นอีกกจิกรรมหน่ึงที่สามารถพฒันาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั
ดงันัน้จากความส าคญัและสภาพปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะส่งเสรมิการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั โดยส่งเสรมิ
ในรปูแบบของกจิกรรมศลิปะการป ัน้ โดยใชด้นิเหนียวเป็นวสัดุในการป ัน้ ซึง่กจิกรรมศลิปะการป ัน้จะช่วยให้เดก็ได้พฒันา
ทกัษะการคดิอย่างมเีหตุผล รู้จกัการรวบรวมข้อมูลเพื่อการสื่อสาร รู้จกัการแก้ไขปญัหา รู้จกัการแยกแยะสิง่ต่างๆ และ    
มคีวามคดิสร้างสรรค์ และผลการวจิยัจะน ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนให้เหมาะสมกบัเดก็ปฐมวยั และ
ส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1.  เพือ่ศกึษาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัโดยรวม รายดา้น และรายบุคคล ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรม
ศลิปะการป ัน้ 

2. เพื่อเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัก่อน และหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ 
 
สมมุติฐานในการวิจยั 

เด็กปฐมวัยที่ได้ร ับการจัดกิจกรรมศิลปะการป ัน้มีทักษะการคิดเชิงเหตุผลโดยรวม รายด้านและรายบุคคล              
ไดแ้ก่  การจ าแนก การเรยีงล าดบั และการแกป้ญัหาสงูขึน้กว่าก่อนไดร้บัการจดักจิกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั

  

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คอื เดก็ปฐมวยัชาย-หญงิ อายุระหว่าง 5-6 ปี ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในชัน้อนุบาล 3 
โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเอกมยั ภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนแอ๊ดเวนตสีเอกมยั จ านวน 15 คน ไดม้าโดยวธิี
เลอืกเจาะจง 

ตวัแปรท่ีศึกษา 
1. ตวัแปรต้น คอื กจิกรรมศลิปะการป ัน้ 

  2.  ตวัแปรตาม คอื ทกัษะการคดิเชงิเหตุผล  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

1. แผนการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ จ านวน 24 แผน
   

2. แบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลไดค่้าความเชื่อมัน่ของขอ้สอบทัง้ฉบบัเท่ากบั .79  
การด าเนินการวิจยั 
    

การจดักิจกรรมศิลปะการป ัน้ครัง้ น้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 8 สปัดาห ์   
สปัดาหล์ะ 3 วนั ไดแ้ก่ วนัจนัทร ์วนัองัคาร และวนัพุธ เวลา 14.00 – 14.45 นาท ีโดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 

1. ผู้วจิยัท าการทดสอบก่อนการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ (Pre-test) และท าการทดสอบหลงัการจดักจิกรรม
ศลิปะการป ัน้ (Posttest) ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลตามเกณฑท์ีก่ าหนด 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบวดัทกัษะการคิดเชงิเหตุผลก่อนและหลงัการจดักิจกรรม
ศลิปะการป ัน้ ไปวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ

3. ระหว่างการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ ผูว้จิยัท าการส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั โดยการ
ซกัถาม สนทนา พดูคุยกบัเดก็ และให้เดก็อธบิายสิง่ที่ก าลงักระท าและบนัทกึรายละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสงัเกต
ทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัแต่ละคน 
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล"

    

 
222 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนน้ีผูว้จิยัไดน้ าคะแนนของแบบทดสอบทกัษะการคดิเชงิเหตุผล ในแต่ละด้านทัง้ก่อน

และหลงัการทดลองมาหาค่าคะแนนเฉลีย่โดยแยกเป็นดา้นการจ าแนกการเรยีงล าดบั และการแกป้ญัหา ค่าเฉลี่ยที่ค านวณ
ไดจ้ะใชเ้ป็นค่าบ่งชีร้ะดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลปรากฏผลดงัแสดงในตารางดงัน้ี 
 
ตาราง3 ระดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ 

 
ทกัษะการคดิเชงิ

เหตุผล 

 
N 

 
K 

 

ก่อนการทดลอง 
 

หลงัการทดลอง 
 

 S.D. ระดบั  S.D. ระดบั 

1. การจ าแนก 
2. การเรยีงล าดบั 
3. การแกป้ญัหา 

15 
15 
15 

15 
15 
15 

9.13 
7.73 
9.07 

3.29 
2.12 
2.96 

พอใช ้
พอใช ้
พอใช ้

12.87 
12.67 
12.60 

3.14 
2.19 
2.38 

ด ี
ด ี
ด ี

รวม 15 45 8.64 2.30 พอใช ้ 12.71 1.81 ด ี

 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 4 เมื่อพจิารณาแยกเป็นรายดา้นพบว่า ก่อนการทดลอง เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิ

เชงิเหตุผล ดา้นการจ าแนก ( X = 9.13) อยู่ในระดบัพอใช ้ดา้นการเรยีงล าดบั ( X = 7.73) อยู่ในระดบัพอใช้ และด้านการ
แกป้ญัหา ( X = 9.07) อยู่ในระดบัพอใชต้ามล าดบั ภายหลงัการทดลองพบว่าด้านการจ าแนก ( X = 12.87) อยู่ในระดบัด ี
ดา้นการเรยีงล าดบั ( X = 12.67) อยู่ในระดบัด ีและดา้นการแก้ปญัหา ( X = 12.60) อยู่ในระดบัด ีส่วนในภาพรวมพบว่า 
เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลก่อนการทดลอง ( X = 8.64) อยู่ในระดบัพอใช้ ภายหลงัการทดลอง ( X = 12.71) 
อยู่ในระดบัด ีเพื่อให้เหน็ความแตกต่างอย่างชดัเจน ผู้วจิยัจงึน าค่าเฉลี่ยแต่ละด้านของทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็
ปฐมวยัก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ มาน าเสนอเป็นแผนภูมแิท่งเชงิเปรยีบเทยีบดงัแผนภูมต่ิอไปน้ี    

      
                         ค่าเฉลีย่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภูมแิท่งแสดงระดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลรายดา้นของเดก็ปฐมวยั 
ก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ 
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ส าหรบัระดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัรายบุคคลก่อนและหลงัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะการ
ป ัน้ปรากฏดงัต่อไปน้ี 
 

                ทกัษะการคดิเชงิเหตุผล 
 
 
 

 
 
 
                นกัเรยีนคนที ่
 
 
 

ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงระดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั 
โดยรวมระหว่างก่อนและหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้รายบุคคล 

 
ตาราง 4 การเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัแยกเป็นรายดา้นก่อนและหลงัการจดักจิกรรม 

ศลิปะการป ัน้ 
 

ทกัษะการคดิเชงิเหตุผล 
 
K 

ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง  
D 

 
t 

 
p 

 

 S.D.  S.D. 

การจ าแนก 
การเรยีงล าดบั 
การแกป้ญัหา 

15 
15 
15 

9.13 
7.73 
9.07 

3.292 
2.120 
2.963 

12.87 
12.67 
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รวม 3 ดา้น 45 8.64 2.300 12.71 12.71 4.07 9.895 **.000  

** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
ผลการวเิคราะหต์ามตาราง 4 พบว่าหลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสูง

กว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนในภาพรวมพบว่าด้านการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการ
แก้ปญัหาหลงัจากการจดักิจกรรมศิลปะการป ัน้เด็กปฐมวัยมีทกัษะการคิดเชิงเหตุผลสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่าทกัษะการคิดเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัหลงัจากที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะ    
การป ัน้สามารถพฒันาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยั 
 
การอภิปรายผลการวิจยั 

การวิจัยครัง้น้ีมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยโดยรวมรายด้าน         
และรายบุคคลทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ ทัง้ก่อนและหลงัการทดลอง ผลการวจิยัพบว่าเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการ
จดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสูงขึ้นอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไวแ้ละเมื่อจ าแนกเป็นรายดา้นพบว่าทกัษะการคดิเชงิเหตุผลทุกด้านอยู่ในระดบัดดี้านที่มทีกัษะมากที่สุดคอืด้านการ
จ าแนกรองลงมาคือด้านการเรียงล าดบั และการแก้ปญัหาตามล าดับแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมศิลปะการป ัน้         
ช่วยส่งเสรมิทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัใหพ้ฒันาอยู่ในระดบัทีด่ขี ึน้ทัง้น้ีสามารถอภปิรายไดด้งัน้ี 
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1. ทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัแยกเป็นรายด้านพบว่า เดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะ  
การป ัน้ หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองโดยมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสงูขึน้จากพอใชเ้ป็นดทุีกดา้นคอื 

1.1 ด้านการจ าแนก ก่อนการทดลองมค่ีาคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั9.13อยู่ในระดบัพอใช้แต่หลงัการทดลองมี   
ค่าคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 12.87 อยู่ในระดบัดแีสดงว่าในการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้นัน้เป็นลกัษณะของการจดักจิกรรมที่
เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูจ้ากการสงัเกตการท างานของแต่ละคน เดก็ไดส้งัเกต และอธบิายลกัษณะต่างๆ ของชุดของเล่น 
อธบิายรปูร่าง รปูทรง สสีิง่ทีเ่หมอืนกนั หรอือยู่ในกลุ่มเดยีวกนั จดัวางชุดของเล่นเป็นกลุ่มตามส ีขนาด หรอืลกัษณะต่างๆ 
ที่เดก็คดิว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกนั สงัเกตวธิีในการแก้ไขปญัหาในแต่ละวนั นอกจากน้ีเดก็ๆ ยงัสงัเกตการระบายส ี
จ าแนกสต่ีางๆ ทีเ่ดก็ใชใ้นการระบายแต่ละครัง้ หรอืการผสมสใีหม่ๆ   

1.2 ดา้นการเรยีงล าดบัเดก็ปฐมวยัมรีะดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลก่อนการทดลองมค่ีาคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั
7.73 แต่หลงัการทดลองมค่ีาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นเท่ากบั 12.67 แสดงว่าการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ ช่วยส่งเสรมิทกัษะ   
การเรียงล าดบัได้ โดยครูจะสอดแทรกสาระความรู้ด้านการเรียงล าดบั โดยให้เดก็ล าดบัเรื่องราวต่างๆ ก่อนหลงั เช่น 
ล าดบัเหตุการณ์ในนิทานทีฟ่งั ล าดบัสทีีเ่ดก็ใชก่้อนหลงัในวนันัน้ๆ ล าดบัของเล่นที่ป ัน้ก่อนหลงั ล าดบัขนาดของของเล่น
จากใหญ่ไปหาเลก็ หรอืล าดบัการท ากจิกรรมของเดก็ๆ ทีท่ าในแต่ละวนั เป็นต้น 

1.3 ดา้นการแกป้ญัหาก่อนการทดลองมค่ีาคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 9.07 หลงัจากการทดลองมค่ีาคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 12.60 แสดงใหเ้หน็ว่าทกัษะการคดิเชงิเหตุผลด้านการแก้ปญัหาสามารถเกดิขึ้นได้เมื่อเดก็ได้รบัการจดักจิกรรม
ศลิปะการป ัน้ โดย ใหเ้ดก็ไดล้องผดิลองถูกกบักจิกรรม คดิแกป้ญัหาทีเ่กดิขึ้นในขณะท ากจิกรรมร่วมกบัเพื่อนๆ ครูแทรก
ค าถามต่างๆ จากสถานการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ ใหเ้ดก็คดิและช่วยกนัแก้ปญัหาหลายๆ รูปแบบ โดยเฉพาะการป ัน้ดนิเหนียว 
ในขณะทีเ่ดก็ๆ ป ัน้ดนิเหนียว เดก็จะพบปญัหาเกีย่วกบัการป ัน้ ไดแ้ก่ ดนิทีใ่ชป้ ัน้มคีวามเหนียวมาก ท าใหต้ิดมอืในขณะที่
ป ัน้ หยบิจบัล าบาก ท าใหเ้ดก็ๆ ไม่อยากแตะต้อง หยบิจบั และสมัผสัดนิเลย แต่หลงัจากนัน้เดก็บางคนสงัเกตว่า เมื่อดนิที่
ติดมอืแห้งแล้ว เดก็ก็สามารถหยบิดิน และน าดนิมาป ัน้เป็นรูปต่างๆ ได้ โดยที่ดนิไม่ติดมอื เพราะในมอืมีดนิที่แห้งติด
เคลอืบอยู่ เหมอืนเป็นแผ่นกนัความเหนียวของดนินัน่เอง เดก็จึงมคีวามมัน่ใจในการป ัน้มากขึ้น แต่เดก็บางคนแก้ปญัหา
โดยล้างมือ ท าให้มือเปียก แล้วค่อยมาจบัดินเหนียว วิธีน้ีท าให้ดนิลื่นมาก ผิวดินดูเรียบ แต่สกปรก เลอะเทอะมาก        
ในที่สุดเดก็ที่ใช้น ้าช่วยจงึยกเลกิความตัง้ใจ เพราะต้องเดินไปล้างมอืบ่อยๆ ท าให้งานไม่เสรจ็ทนัเ วลา และสถานที่ท า
กจิกรรมกส็กปรกอีกด้วย รอยต่อระหว่างชิ้นส่วนเป็นอีกปญัหาหน่ึงที่ท าให้ของเล่นของเด็กๆ เสยีหายมาก เน่ืองจาก
ขณะทีเ่ดก็ๆ ป ัน้ของเล่น จะป ัน้แยกเป็นชิน้ส่วน แลว้ค่อยน ามาตดิรวมกนัทหีลงั เช่น หวั ขา ล าตวั แขน เป็นต้น เมื่อน า
ของเล่นทีป่ ัน้ไปตากแดด รอยต่อนัน้กห็ลุดออก เพราะรอยต่อไม่แน่นพอ เมื่อแห้งจงึหลุดออก เมื่อเดก็พบปญัหาเช่นน้ีจงึ
ช่วยกนัคดิแกป้ญัหา โดยการน ากาวรอ้นมาตดิ กาวกช่็วยได้ในระดบัหน่ึง แต่เมื่อน าของเล่นชิ้นนัน้มาเล่น รอยต่อกห็ลุด
อีก หรอืแตกหกั ในที่สุดเดก็ๆ จงึคดิว่าถ้าของเล่นแต่ละชิ้นไม่มีรอยต่อของเล่นจะแขง็แรงขึ้น จงึลองป ัน้ของเล่นที่ไม่มี
รอยต่อ โดยน ากอ้นดนิทัง้กอ้นมาบบี นวด และดงึเป็นรปูตามต้องการ เมื่อตากแดดแห้งแล้ว ชิ้นงานนัน้กแ็ขง็แรง และใช้
เล่นไดน้านทีสุ่ดจะเหน็ได้ว่าการที่เดก็จะมทีกัษะการแก้ปญัหาได้ดนีัน้ เดก็ต้องเป็นผู้พบเจอปญัหาด้วยตวัเอง คดิหาวธิ ี
หรือแนวทางในการแก้ปญัหา เมื่อวิธแีก้ปญัหาวธิีที่หน่ึงไม่ส าเรจ็ เด็กจะต้องใช้ความพยายามครัง้ที่สองในการหาวิธี
แกป้ญัหาทีพ่บเจอนัน้ใหส้ าเรจ็และนัน่จะเป็นประสบการณ์ทีย่ ัง่ยนืทีเ่ดก็สามารถน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัของเดก็ได ้ 

2. ทกัษะการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวยัรายบุคคล มีแนวโน้มสูงขึ้นตามสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ หลงัการจดั
กจิกรรมศิลปะการป ัน้ แต่มีเด็กปฐมวยัที่มีความโดดเด่น และมทีกัษะการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นสูงสุดตามล าดบัดงัน้ี      
เดก็ปฐมวยัคนที ่5 มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการแก้ปญัหาก่อนและหลงัได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะการป ัน้เพิม่ขึ้น  118.75% เดก็ปฐมวยัคนที่ 10 มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลด้านการจ าแนก การเรยีงล าดบั 
และการแก้ปญัหาก่อนและหลงัได้รบัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เพิม่ขึ้น 86.95% เดก็ปฐมวยัคนที่ 3 มทีกัษะการคิด    
เชงิเหตุผลดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการแกป้ญัหาก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เพิม่ขึ้น 85% 
เดก็ปฐมวยัคนที ่15มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลดา้นการจ าแนก การเรยีงล าดบั และการแก้ปญัหาก่อนและหลงัได้รบัการจดั
กจิกรรมศลิปะการป ัน้เพิม่ขึ้น 76.92% และเดก็ปฐมวยัคนที่ 6มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลด้านการจ าแนก การเรยีงล าดบั 
และการแกป้ญัหาก่อนและหลงัไดร้บัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เพิม่ขึน้ 65.21% เน่ืองจากเดก็ปฐมวยักลุ่มน้ีมกีารปฏิบตัิ
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กจิกรรมอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 8 สปัดาห์ มาท ากจิกรรมอย่างสม ่าเสมอตามวนัและเวลาที่ก าหนด และมคีวาม
ตัง้ใจ สนใจในการท ากิจกรรม ถามในสิง่ที่ตนไม่เข้าใจ และตอบค าถามจากครูทุกครัง้ มปีฏิสมัพนัธ์ที่ดกีบัครูและเพื่อน    
จงึท าใหเ้ดก็ปฐมวยักลุ่มน้ีมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสูงที่สุด ส่วนระดบัทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัโดยรวมมี
แนวโน้มสงูขึน้หลงัการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้ก่อนการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลอยู่
ในระดบัพอใช้ หลงัการจดักิจกรรมศลิปะการป ัน้เด็กปฐมวยัมีทกัษะการคดิเชิงเหตุผลอยู่ในระดบัดี เมื่อค านวณเป็น
เปอรเ์ซน็ต์ เดก็ปฐมวยัมทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลเพิม่ขึน้ 47.10% 
 3.  กจิกรรมศลิปะการป ัน้ ช่วยให้เดก็มทีกัษะการคดิเชงิเหตุผลสูงขึ้น เน่ืองจากกจิกรรมศลิปะการป ัน้ช่วยให้
เดก็มคีวามสนุกสนาน เพลดิเพลนิ ไดป้ ัน้ของเล่นของตนเอง ท าให้เดก็มผีลงานของตนเองและเกดิความภาคภูมใิจ และ  
มปีฏสิมัพนัธก์บัเพื่อน ครแูละวสัดุ อุปกรณ์ ช่วยใหเ้ดก็เกดิทกัษะต่างๆ นอกจากน้ีกจิกรรมศลิปะการป ัน้ยงัช่วยให้เดก็เกดิ
การคดิและวเิคราะห์จ าแนกสิ่งต่างๆ  และคดิแก้ปญัหามากมายในขณะปฏิบตัิกจิกรรมอีกด้วย จากการที่ได้ทดลองจดั
กจิกรรมศลิปะการป ัน้เป็นเวลา 8 สปัดาห์จงึได้เหน็ถึงพฒันาการในด้านทกัษะกระบวนการคดิที่หลากหลายการคดิที ่   
เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้น โดยครูสอดแทรกค าถามต่างๆ ที่พบเหน็ในขณะที่เดก็ก าลงัท ากจิกรรมศลิปะการป ัน้ ครูกระตุ้น
เดก็ดว้ยค าถามทีข่ ึน้ต้นดว้ย “ท าไม และอย่างไร” ให้เดก็ได้พูด และอธบิายในสิง่ที่ตวัเองก าลงัป ัน้ หรอืกระตุ้นเดก็ให้คดิ
แก้ปญัหาเฉพาะหน้า ครูเป็นผู้สนับสนุนที่ส าคญั ครูควรรบัฟงัข้อคดิเห็นต่างๆ ของเดก็ สนับสนุน กระตุ้นเดก็ให้เกิด   
การคดิใหม้าก จดักจิกรรมที่หลากหลายให้เดก็ได้ฝึกการสงัเกต การจ าแนก การเรยีงล าดบั และการแก้ปญัหาต่างๆ ให้
มากทีสุ่ด และเหมาะสมกบัแต่ละวยั 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัคร ัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรยีบเทยีบทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเดก็ปฐมวยัโดยการใช้เทคนิควธิกีารสอนแบบต่างๆ   
เช่น การประกอบอาหาร กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากสธีรรมชาติ กิจกรรมภาพพิมพ์ หรือกิจกรรมประดิษฐ์ตกแต่ง     
เป็นต้น 

2. ควรมกีารศกึษาทกัษะการคดิเชงิเหตุผลของเด็กปฐมวยัที่ได้รบัการจดักิจกรรมศลิปะการป ัน้ในกลุ่มเด็ก
พเิศษอื่นๆ เช่น เดก็ทีบ่กพร่องทางการไดย้นิ กลุ่มเดก็ดาวน์ เป็นต้น 

3. ควรมกีารศกึษาการจดักจิกรรมศลิปะการป ัน้กบัทกัษะดา้นอื่นๆ เช่น  ดา้นมติสิมัพนัธ ์ฯลฯ 
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พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสมัพนัธต่์อสมรรถนะของนักเรียน 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 

The Using  Information and Technology Behavior which Relates for Capability of 
Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstation School Secondary 

อรรถพล  กติตธินาชยั1,ดร.ขวญัหญงิ ศรปีระเสรฐิภาพ2 
 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพที่มีความสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของ
นักเร ียนโรงเร ียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) และเพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของนักเรียน  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยั คอื นักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1-6 ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) 
จ านวน 326 คน ไดม้าดว้ยการก าหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) แล้วน ากลุ่มตวัอย่างได้มา
สุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) เครื่องมอืที่ใช้คอื แบบสอบถาม สถิติที่ใช้วเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ไคว์สแควร์ (Chi – Square 2) และสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของ
เพยีร์สนั (Person‘s product moment correlation coefficient) ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเรยีนหญงิ 
ชัน้มธัยมศกึษา ตอนปลาย มผีลการเรียนอยู่ในระดบัด ีและมพีฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก   
และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศรายดา้น พบว่า มพีฤตกิรรมการใชร้ะดบัมากคอื พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านเจตคต ิ
รองลงมาพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นความรู ้ส่วนมพีฤตกิรรมการใช้ระดบัปานกลางคอื พฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้น ดงัน้ี  ดา้นความรู ้พบว่า มพีฤตกิรรมการใชด้้านความรู้
ในระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ขัน้การวเิคราะห ์ดา้นเจตคต ิพบว่า มพีฤติกรรมใช้ด้านเจตคติในระดบัมากเป็นล าดบัแรก
คอื ขัน้การรบัหรอืการใหค้วามสนใจ ดา้นการปฏบิตัิ พบว่า มพีฤติกรรมใช้ด้านการปฏิบตัิในระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื 
ขัน้เลยีนแบบและสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาสมรรถนะเทคโนโลยี
สารสนเทศแต่ละความสามารถ พบว่า มสีมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ความสามารถใน
การสื่อสาร และล าดบัสุดทา้ยคอืความสามารถในการแกป้ญัหา  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. สถานะภาพมคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของนักเรียนหลงัจากท าการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศไม่มี
ความสมัพนัธต่์อสมรรถนะของนักเรียน ส่วนระดบัชัน้และผลการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของนักเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านความรู้ ด้านเจตคติ ด้านการปฏิบตัิ กบัสมรรถนะของนักเรยีน
โดยรวม หลงัจากท าการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าสมัพนัธก์นัทางบวกทุกค่า อย่างมนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยที ่
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิกบัสมรรถนะโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์สูงสุด และด้านเจตคติกบั
สมรรถนะโดยรวมมคีวามสมัพนัธต์ ่าสุด  
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
  
 
 

1 นิสติปรญิญาโท สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีตรนิทรวโิรฒ 
2 ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์สาขาวชิาเทคโนโลยทีางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีตรนิทรวโิรฒ  
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Abstract 
 The objectives of this research, studying of aptitude relative students in Srinakarinwirot University 
Prasarnmit Demonstration School secondary. And studying relative behavior of using information and 
Technology which relate aptitude of Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstration School secondary.   
The sample for this research is the students in Matayom 1-6, 1st semester, school year 2012, is studying for 
326 students in Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstration School secondary. The research tool is 
questionnaire by using statistics methods such as percentage, mean, standard deviation, Chi-square and 
Person’s product moment correlation coefficient. The analysis result found that the almost sample is girls, grade 
10-12, with good school record and, the high using technology level. The behavior of using Information and 
Technology. The overview of behavior of using Information and Technology of students is high level, is decided 
by using behavior technology and information, is found that, the first is using behavior in attitude, the second is 
knowledge. The using behavior in intermediate is operating. For more detail as follow: The attitude in using 
technology and information behavior is found that, attitude behavior using is input or output interesting for the 
first and, responding for the second. The Using of technology and information behavior in operating, is found 
that, operating behavior in high level is emulation. The overview, information and technology aptitude of 
students is high level, is considered from aptitude technology for each ability, found that, the high level is 
communication ability for the first and solving problem for the last. 
 The hypothesis result: 
 1. The status relates for aptitude of the students. After testing hypothesis found that sex doesn’t 
relate for students, 0.5 by statistical significance. 
 2. The using technology and information behavior - knowledge, capability, operating - relates for 
students capability after testing hypothesis found that relates in positive way, .001 by statistical significance. 
Although, overview, the aptitude technology and information behavior for operating, the highest relating and, 
using technology and information behavior for aptitude and performance is the lowest. 
Keywords:The using information and technology behavior 
 
ความเป็นมาของปัญหาการวิจยั 
 ความเจรญิก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศ ท าให้ววิฒันาการของโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ เทคโนโลยี
สารสนเทศไดเ้ขา้มามบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินชวีติของมนุษย์ ได้เข้ามามบีทบาทในการขยายโอกาสทางการศึกษา 
รูปแบบการศ ึกษาที่ม ีความน่าสนใจมากขึ้น  นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศยงัเป็นพลงัขบัเคลื่อนที่ส าคญัใน        
การน าพาประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) หรือระบบเศรษฐกิจ/สงัคมแห่งปญัญา และการ
เรียนรู้ (Knowledge-based Economy/Society) (มหาวทิยาลยันเรศวร. 2546) ในขณะที่สงัคมโลกก าลงัก้าวเข้าสู่มติิ
ใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศนบัเป็นหน่ึงในเทคโนโลยทีีน่ าสมยัมผีลต่อการด ารงชวีติของประชาชนเพราะเป็นกุญแจส าคญั
ที่ไขไปสู่การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ ให้มคุีณภาพตามความต้องการของประเทศ 

บทบาทของเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาดา้นการศกึษา มคีวามส าคญัเพื่อใช้ในการวางแผน
และพฒันาการศึกษา เพราะกระบวนการตัดสินใจในการบรหิารย่อมมีระบบสารสนเทศเป็นหวัใจส าคญัในทุกขัน้ตอน    
และในพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพุทธศกัราช 2542 หมวด 9 มาตรา 65 และ 66 กม็เีจตนารมณ์ในการพฒันาคน
ของชาตโิดยการเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มคีวามรู้และทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ   
ซึง่ในการทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูน่้าสนใจและน่าตดิตามนัน้ จงึจ าเป็นต้องมกีารกระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
เหมาะสม มคุีณภาพและประสทิธภิาพ (คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 2545)  
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กอปรกบัค าแถลงนโยบายของ นายกรฐัมนตรี คนที่ 28 ของประเทศไทย (นางสาวยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร)         
ไดใ้หค้วามส าคญัและการสนบัสนุนเกีย่วกบัเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา กล่าวคือ การเร่งพฒันาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศึกษาให้ ทดัเทยีมกบันานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดบัคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา เปลี่ยนกระบวนทศัน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(คณะรฐัมนตรี. 2554: online) จากค าแถลงการณ์ดงักล่าว ยงัสอดคล้องกบักรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ        
ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย (IT-2020)  เพื่อการพฒันาประเทศตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสรา้งสงัคมแห่งภูมิ
ปญัญาและการเรยีนรูข้องประเทศไทยในช่วงเวลา 10 ปีทัง้น้ีเพื่อใหเ้ศรษฐกจิมคีวามเขม้แขง็และยัง่ยนืสามารถแข่งขนัได้
ในเวทสีากลและเพื่อใหป้ระชาชนในสงัคมมคุีณภาพชวีติที่ดมีคีวามเหลื่อมล ้าน้อยที่สุด (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร. 2554) 
 สภาพปจัจุบนั การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมคีวามส าคญัและจ าเป็น จากการส ารวจข้อมูลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครวัเรอืน พ.ศ. 2547 -2551 โดยเปรยีบเทยีบจากจ านวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ
โทรศพัท์มอืถือ ผลการส ารวจพบว่า มอีตัราการใช้คอมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มอืถือเพิม่ขึ้นทัง้ 3 ประเภท 
นอกจากน้ี   ยงัพบว่ากลุ่มคนทีใ่ชค้อมพวิเตอรแ์ละอนิเทอรเ์น็ตมากทีสุ่ด คอื กลุ่มเดก็และวยัรุ่น ซึง่ถอืว่า  เป็นกลุ่มเสีย่งที่
ควรให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.2551) นอกจากน้ี การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  ในกรุงเทพมหานคร ผลของการศกึษาพบว่า นักเรยีนมธัยมศกึษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อเน่ืองและเป็นประจ า  (พรชยั สงิหแ์กว้. 2546) 
นอกจากน้ี การศกึษาวจิยัเรื่อง แนวโน้มการใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการศกึษาในระดบัมธัยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าแนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา มคีวามจ าเป็นในการพฒันาระบบของการเรยีนการสอนอย่างมาก 
(ลดัดาวลัย ์ สุขะวลัล.ิ 2541) 

จะเหน็ไดว้่าเทคโนโลยสีารสนเทศมใีห้เลอืกมากมายตามความต้องการของผู้ใช้ แต่การเลอืกใช้กค็วรจะเลอืก
อย่างเหมาะสมและมปีระโยชน์ โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึ่งจะเป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศต่อไปในอนาคต    
ซึง่ต้องเกีย่วขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้นอกจากนัน้ปญัหาความรุนแรงที่เกดิขึ้นกบัเดก็และ
เยาวชนไทยส่วนหน่ึงมาจากเกม ซึง่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นสิง่บนัเทงิทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมสงูขึน้เรื่อยๆ เมื่อโลกกา้วเข้า
สู่ยุคดจิติอล เกมจงึเป็นสิง่ที่น่าหลงใหลส าหรบัเดก็ และเยาวชน อย่างชนิดถอนตวัไม่ขึ้น ความรุนแรงและสิง่ย ัว่ยุต่างๆ   
ในเกมมผีลต่อพฤตกิรรมทีไ่ม่น่าเชื่อว่า จะเกดิขึ้นได้ในเดก็และเยาวชนเรื่องน้ีพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องดูแลควบคุมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศของเดก็อย่างใกลช้ดิ  

ดงันัน้การทราบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีนโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) จงึเป็นสิง่ที่น่าศกึษาเพราะท าให้ทราบถึงข้อเทจ็จรงิของลกัษณะการใช้เทคโนโลยขีอง
นกัเรยีนในโรงเรยีนว่ามผีลต่อสมรรถนะต่อตวัผูเ้รยีนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานของโรงเรยีนหรอืไม่ซึ่ง
เป็นขอ้มลูทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการไดด้ ีรวมทัง้โรงเรยีนได้เลง็เหน็ถึงความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการช่วยเพิม่ศกัยภาพทัง้ดา้นการบรหิารจดัการการศกึษาและการเรยีนการสอนซึง่สอดคล้องกบัแผนนโยบาย กล่าวคอื 
(โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 2554: online) แผนนโยบายที่ 7 ด้านการเพิม่ศกัยภาพการ
สื่อสารระดบัสากลกล่าวว่า มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนใหนิ้สติ เยาวชน บุคลากรทางการศกึษาไดเ้รยีนรู้ มทีกัษะในการใช้
ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ส่วนแผนนโยบายที่ 8 ด้านการเพิม่ศกัยภาพการเรยีนการ
สอนบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา  นิสิต เยาวชนใช้
นวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน การสอน ซึ่งผลของงานวจิยัครัง้น้ีจะท าให้ได้ข้อมูลเบื้ องต้นต่อการ
สรา้งสรรคผ์ลงาน พฒันาการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศรวมไปถึงการปรบัปรุงด้านการให้บรกิาร และการรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องสารสนเทศที่เหมาะสมกบัความรู้ วตัถุประสงค์ และพฤติกรรมการใช้ของนักเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม) ที่มผีลต่อเทคโนโลยสีารสนเทศและเป็นข้อมูลต่อการวางแผน
พฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นการศกึษารวมไปถงึการปรบัปรุงดา้นการใหบ้รกิาร และการรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่หมาะกบัความรู้ วตัถุประสงค์ และพฤติกรรมการใช้ของนักเรยีนที่มต่ีอ
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เทคโนโลยีสารสนเทศอีกทัง้ยงัเป็นข้อมูลส าหรบัสื่อมวลชน ทางด้านการเสนอข่าวสาร เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ดา้นการศกึษาวชิาการ และความรูใ้หม่ๆ ใหเ้หมาะสมส าหรบันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพที่มีความสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของนักเรยีนโรงเรยีนสาธติ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร วโิรฒประสานมติร(ฝา่ยมธัยม)  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
คอืนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 – 6 ภาคเรยีนที ่1 ประจ าปีการศกึษา 2555 ทีก่ าลงัศกึษาอยู่ในสาธติมหาวทิยาลยั

ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) น ามาก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่            
(Taro Yamane) แลว้น ากลุ่มตวัอย่างทีไ่ดม้าสุ่มแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน  326 คน  

การด าเนินการวิจยั 
 1. ศกึษารวบรวมขอ้มลู จากบทความ เอกสาร หนงัสอื ต ารา และงานวจิยัที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการสร้างแบบสอบถาม และศึกษาวิธกีารสร้างแบบสอบถาม จากหนังสือ เอกสาร และงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการสรา้งเครื่องมอื 
 2. รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาสรา้งแบบสอบถามใหส้อดคล้องกบัขอบเขตของเรื่องที่ต้องการศกึษาซึ่งเครื่องมอื
เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน คอื 1) ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Check List) ซึง่จะเป็นขอ้มลูเกีย่ว เพศ ระดบัชัน้ ผลการเรยีน 2) แบบสอบถามดา้น
พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีน ใน 3 ด้าน ได้แก่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารเทศด้านความรู้ด้านเจต
คติและด้านการปฏิบัติซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)มี 5 ระดับคือ มากที่สุดถึงน้อยที่สุด               
3) แบบสอบถามเกีย่วกบัสมรรถนะของนกัเรยีน ซึง่ใน  5 ดา้น ไดแ้ก่ความสามารถในการคดิ การสื่อสารการแก้ปญัหาการ
ใช้ทกัษะชวีติและการใชเ้ทคโนโลยซีึง่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)ม ี5 ระดบัคอื มากทีสุ่ดถงึน้อยทีสุ่ด 
 3. จดัสรา้งเป็นค าถามและท าตารางวเิคราะห ์เสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาปรบัปรุงและน าเครื่องมอืที่
ผ่านการพจิารณาปรบัแก้จากอาจารย์ที่ปรกึษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คนเพื่อพจิารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องในด้านเน้ือหา (content validity) ให้ครอบคลุมในประเด็นที่ต้องการวิจยั การใช้ภาษา และการเรียงล าดบั
ค าถาม จากนัน้ปรบัปรุงแบบสอบถามเพื่อน าไปทดลองใช้ (try out) ซึ่งข้อค าถามที่น ามาใช้มค่ีา IOC อยู่ที่ 0.67-1.00 
ส่วนขอ้ทีไ่ม่ผ่านหรอืต ่ากว่าเกณฑ ์จะน าไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 4. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรุงแล้วไปทดลองใช้กบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 35 คนเพื่อทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ความเข้าใจในข้อค าถาม และความเป็นปรนัยในข้อค าถามที่
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศโดยพจิารณาแต่ละขอ้ แต่ละรายบุคคลอย่างละเอียด และหาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื
ทัง้ฉบบั ซึง่อยู่ในระดบั 0.952  
 5. ปรับปรุงและตัดข้อค าถามในแบบสอบถามให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมข้อค าถามในด้านเนื้อหา        
และค าศพัท์เฉพาะ พร้อมทัง้แก้ปญัหาบางส่วนที่ไม่มีความเป็นปรนัย เพื่อใหแ้บบสอบถามมคีวามเขา้ใจไปในทศิทาง
เดยีวกนั และน าแบบสอบถามใหอ้าจารย์ที่ปรกึษาตรวจทานก่อนน าแบบสอบถามไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างที่ต้องการศกึษา
จรงิ 
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สรปุผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 ผลการศกึษา สถานภาพ พฤตกิรรม และสมรรถนะ 

1. สถานภาพของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนหญิงมีจ านวนร้อยละ 54.9 ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย          
มผีลการเรยีนอยู่ในระดบัด ีและมพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก 

2. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาพฤติกรรม
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศรายดา้น พบว่า มพีฤตกิรรมการใชร้ะดบัมากอนัดบัแรกคอื ด้านเจตคติ รองลงมาด้านความรู ้
ส่วนมพีฤตกิรรมการใชร้ะดบัปานกลางคอื ดา้นการปฏบิตั ิโดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้นดงัน้ี 
  1) ด้านความรู้ พบว่านักเรยีนมพีฤติกรรมการใช้อยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาด้านความรู้ แต่ละขัน้ 
พบว่า มพีฤตกิรรมการใชค้วามรูใ้นระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ขัน้การวเิคราะห ์ล าดบัสุดทา้ยคอืขัน้ความเขา้ใจ  
  2)  ด้านเจตคติ พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละขัน้ พบว่า            
มพีฤตกิรรมใชด้า้นเจตคตใินระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ขัน้การรบัหรอืการให้ความสนใจ รองลงมาคอืขัน้การให้ค่านิยม 
และล าดบัสุดทา้ยอยู่ในระดบัปานกลางคอื ขัน้การตอบสนอง  
  3) ดา้นการปฏิบตัิ พบว่านักเรยีนมอียู่ในระดบัปานกลางเมื่อพจิารณาแต่ละขัน้ พบว่า มพีฤติกรรมใช้
ดา้นการปฏบิตัใินระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ขัน้เลยีนแบบ รองลงมาคอืขัน้การท าโดยยดึแบบ และล าดบัสุดท้ายอยู่ใน
ระดบัปานกลางคอื การท าในสถานการณ์ต่างๆ  
 3. สมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศของนกัเรยีนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากเมื่อพจิารณาแต่ละความสามารถ 
พบว่า มสีมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัมากเป็นล าดบัแรกคอื ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการ
คดิ ความสามารถการใชเ้ทคโนโลย ีความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ และความสามารถในการแก้ปญัหา เรยีงตามล าดบั
จากมากไปน้อย 
 ตอนท่ี 2 ผลการหาความสมัพนัธต์ามสมมตฐิาน 
 1. ความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพกบัสมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศหลงัจากท าการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าเพศไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของนักเรยีน ส่วนระดบัชัน้ และผลการเรยีนมคีวามสมัพนัธ์ต่อสมรรถนะของ
นักเรียนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นความรู้ เจตคติ การปฏิบตัิมคีวามสมัพนัธ์
ต่อสมรรถนะของนกัเรยีนหลงัจากท าการทดสอบสมมตฐิาน พบว่ามคีวามสมัพนัธก์นัทางบวกทุกค่า อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .001 โดยทีด่า้นการปฏบิตักิบัสมรรถนะโดยรวมมคีวามสมัพนัธส์งูสุด และดา้นเจตคติกบัสมรรถนะโดยรวมมี
ความสมัพนัธต์ ่าสุด  
  1) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้แต่ละด้านกบัสมรรถนะโดยรวม สมัพนัธ์กัน
ทางบวกทุกค่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่ด้านความรู้ข ัน้การวิเคราะห์กบัสมรรถนะโดยรวม               
มคีวามสมัพนัธส์งูสุด และดา้นความรูข้ ัน้ความรูค้วามจ ากบัสมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธต์ ่าสุด   
  2) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเจตคติแต่ละด้านกบัสมรรถนะโดยรวม สมัพนัธ์กัน
ทางบวกทุกค่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยที่ด้านเจตคติข ัน้การแสดงลกัษณะตามค่านิยมที่ยดึถือกบั
สมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธส์งูสุด และดา้นเจตคตขิ ัน้การจดักลุ่มกบัสมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธต์ ่าสุด  
  3) พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการปฏิบตัิแต่ละด้านกบัสมรรถนะโดยรวม สมัพนัธ์กนั
ทางบวกทุกค่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 โดยที่ด้านการปฏิบตัิข ัน้การแก้ปญัหาได้โดยฉับพลนักบัสมรรถนะ
โดยรวม มคีวามสมัพนัธส์งูสุด และดา้นการปฏบิตัขิ ัน้เลยีนแบบกบัสมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธต์ ่าสุด  
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การอภิปรายผลการวิจยั 
 1. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลย ีสารสนเทศของนักเร ียนพบว่า  นักเร ียนส่วนใหญ่ม ีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดบัมาก โดยมพีฤติกรรมการใช้ระดบัมาก 2 ด้าน คอื ด้านความรู้ และด้านเจตคติ และมี
พฤติกรรมการใช้ระดบัปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั           
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝา่ยมธัยม) ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในการช่วยเพิม่ศกัยภาพทัง้ด้าน
การบรหิารจดัการการศกึษาและการเรยีนการสอนซึ่งสอดคล้องกบัแผนนโยบายในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วย
พฒันาโรงเรียนในด้านวิชาการ และการจดัให้มีแหล่งบริการเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งมีแผน
นโยบายรองรบักล่าวคอื (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร . 2554: ออนไลน์) แผนนโยบายที่ 7 
ดา้นการเพิม่ศกัยภาพการสื่อสารระดบัสากลกล่าวว่า มกีารส่งเสรมิและสนบัสนุนให้นิสติ เยาวชน บุคลากรทางการศกึษา
ไดเ้รยีนรู ้มทีกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กบัแผนนโยบายที ่8 ดา้นการเพิม่
ศกัยภาพการเรียนการสอนบนพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศกึษา นิสติ เยาวชนใชน้วตักรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอน  
 2. ด้านความรู้ของนักเรียนผลการวิจยัครัง้น้ี พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศดา้น
ความรูอ้ยู่ในระดบัมาก โดยมพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านความรู้ล าดบัแรกคือ ขัน้การวิเคราะห์ ล าดบั
สุดท้ายคือ ขัน้ความเข้าใจทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการเรยีนการสอนในปจัจุบนัไม่ได้มุ่งเน้นให้เดก็นักเรยีน เรยีน
แบบท่องจ าเหมอืนในอดตี เพราะเด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงท าให้เกิด
ความรู้ข ัน้วิเคราะห์ เพราะต้องแยกแยะความรู้ที่ได้มาที่มีปริมาณมาก และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั ศรนีครนิทร 
วโิรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ได้ก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิตในตัวนักเรียน โดยก าหนดให้นักเรียนมทีกัษะด้านการคิด
วเิคราะห์ สงัเคราะห์ แก้ปญัหา และจดัการอย่างเป็นระบบ รู้วธิีการแสวงหาความรู้เพิม่เติมจากสื่อ และแหล่งการเรยีนรู้
ต่างๆ (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 2554: ออนไลน์) 
 3.  ด้านเจตคติของนักเรียนผลการวิจยัครัง้น้ี พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยสีารสนเทศดา้น
เจตคตอิยู่ในระดบัมาก โดยมพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศด้านเจตคติล าดบัแรกคอื ขัน้การรบัหรอืการให้ความ
สนใจ รองลงมาคอื ขัน้การใหค่้านิยม และล าดบัสุดทา้ยอยู่ระดบัปานกลางคอื ขัน้การตอบสนอง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากใน
ยุคสมยัทีม่กีารเจรญิเตบิโตของเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรวดเรว็ และแปลกใหม่ซึง่ในเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหม่นัน้
มคีวามน่าสนใจมากขึน้ ดงึดดูความสนใจเดก็ในยุคน้ีไดด้ ีโดยดจูากแนวโน้มของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในครวัเรอืนที่
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ.2551) ท าให้เด็กในยุคปจัจุบันปฏิเสธการรับสื่อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ยาก จึงอาจท าให้พฤติกรรมด้านเจตคติในขัน้การรบัหรอืการให้ความสนใจสูงมาก เพราะเป็นพื้นฐานของ
พฤตกิรรมดา้นเจตคต ิอกีทัง้ทางโรงเรยีนยงัมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั และมีความแตกต่างกนัมากมาย
ตามศกัยภาพของนักเรยีน ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายหลกัของโรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒประสานมติร   
โดยกล่าวไว้ในด้านการพฒันาศกัยภาพเฉพาะตน กล่าวว่า ส่งเสริม และสนับสนุน เยาชนด้วย กระบวนการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพฒันาความรู้ความสามารถ ความสนใจ เจตคติ ให้เต็มศกัยภาพเฉพาะตน (โรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยั     
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 2554: ออนไลน์) 
 4. ดา้นการปฏบิตัขิองนกัเรยีนผลการวจิยัครัง้น้ี พบว่า นกัเรยีนมพีฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การปฏิบ ัต ิอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศด้านการปฏิบ ัต ิ ล าดบัแรกค ือ          
ข ัน้เลียนแบบ รองลงมาคือ ขัน้การท าโดยยึดแบบ และล าดบัสุดอยู่ระดบัปานกลางคอื ขัน้ท าในสถานการณ์ต่างๆ ทัง้น้ี
อาจเน่ืองมาจากกระบวนการทีจ่ะเกดิพฤตกิรรมดา้นการปฏบิตัเิป็นกระบวนการขัน้สุดท้ายที่นักเรยีนปฏิบตัิออกมาโดยมี
ความรู ้และด้านเจตคติ เป็นตัวช่วยให้เกิดพฤติกรรมด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง แต่กระบวนการจะก่อให้เกดิพฤตกิรรม
ด้านการปฏิบัติที่ถูกต้อง และสูงขึ้น แต่ละกระบวนการของการเกดิพฤติกรรมจะต้องอาศยัระยะเวลา และการตดัสนิใจ
หลายขัน้ตอน (Bloom. 1975) ซึง่พฤตกิรรมดา้นการปฏิบตัิข ัน้เลยีนแบบเป็นพฤติกรรมขัน้ต้นของการเกิดพฤติกรรม
ขัน้สูงขึ้น อีกทัง้นโยบายทางโรงเรียนจากที่ผู้ว ิจยัที่ศกึษาเบื้องต้นทางโรงเรยีนไม่ได้เน้นไว้ในเรื่องของการปฏิบตัิมาก
เท่าทีค่วร แต่จะเน้นไปทางดา้นการวเิคราะหม์ากกว่า (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร . 2554: 
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ออนไลน์) ซึง่เป็นไปไดท้ีน่กัเรยีนจะมพีฤติกรรมด้านการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลาง และมพีฤติกรรมขัน้เลยีนแบบซึ่งเป็น
ขัน้ต้นทีส่งูทีสุ่ด 
 5. สมรรถนะของนักเรยีน พบว่า นักเรยีนส่วนใหญ่มสีมรรถนะเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่ในระดบัมากโดยมี
สมรรถนะล าดบัแรกคอื สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร รองลงมาคอื สมรรถนะความสามารถในการคดิ และล าดบั
สุดทา้ยคอื สมรรถนะความสามารถในการแก้ปญัหา ทัง้น้ีอาจเน่ืองจากปจัจุบนัมกีารใช้เทคโนโลยทีางด้านการสื่อสารใน
ปรมิาณมากขึน้โดยดจูากสถติกิารใชเ้ทคโนโลยสีารเทศ มอีตัราการใชค้อมพวิเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโทรศพัท์มอืถือเพิม่ขึ้นทัง้ 
3 ประเภทโดยเฉพาะโทรศพัทม์อืถอื ซึง่มผีูใ้ชป้ระมาณ 16.54 ลา้นคน (รอ้ยละ 28.2) ในปี 2547 ไดเ้พิม่ขึน้เกอืบเท่าตวัคอื 
31.86 ลา้นคน (รอ้ยละ 52.8) ในปี 2551 มจี านวนผู้ใช้คอมพวิเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพิม่ขึ้นเช่นเดยีวกนั คอื ในปี 2547    
มจี านวนผูใ้ชค้อมพวิเตอร ์12.54 ลา้นคน (รอ้ยละ 21.4) และจ านวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ต 6.97 ลา้นคน (รอ้ยละ 11.9) แต่ในปี 
2551 มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็น 16.99 ล้านคน (ร้อยละ 28.2) และ 10.96 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) ตามล าดบั (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ.2551) อีกทัง้ทางโรงเรยีนยงัมหีลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยมกี าหนดจุดมุ่งหมาย
เพื่อให้เกดิกบันักเรียนเมื่อจบการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยกล่าวว่า นักเรียนมคีวามรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด     
การแก้ปญัหา และมีทักษะชีวิต อีกทัง้ทางโรงเรียนยังพฒันานักเรียนตามสมรรถนะหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค ์       
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยกล่าวไว้ว่า ความสามารถในการสื่อสาร เป็น
ความสามารถในการรบัและส่งข่าว มีวฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ และทศันะของตนเอง 
เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปญัหาความขดัแย้งต่างๆ การเลอืกรบัหรอืไม่รบัข้อมูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสงั คม (โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร   วโิรฒประสานมติร. 2554: ออนไลน์) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ชดัเจนว่าเพราะเหตุใดนักเรยีนจงึมี
สมรรถนะในการสื่อสารที่สูง และสามารถชี้ให้เหน็ถึงแนวโน้มที่นักเรยีนจะมทีกัษะด้านการสื่อสารที่สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง    
จะเป็นสิง่ที่ดีเพราะเป็นการเปิดวสิยัทศัน์ของนักเรียนให้กว้างขึ้นเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซยีนที่ก าลงัจะมาถึงอย่างเต็ม
รปูแบบ 
 6. เพศกับสมรรถนะของนักเรียนโรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่า            
ไม่มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนกัเรยีนไดเ้รยีนรู้ในการเรยีนที่เป็นระบบแผนของโรงเรยีน 
ผสมกบัลกัษณะความเป็นอยู่ของนกัเรยีนในปจัจุบนัทีต่้องมคีวามสมัพนัธก์บัเทคโนโลยสีารสนเทศตลอดจนการเรยีนรูแ้ละ  
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เต ิบโตอย่างรวดเรว็ จงึท าให้นักเรยีนมกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเหมอืนกนั      
ซึ่งสอดคล้องกบัผลการว ิจยัของ นพวรรณ คงเทพ (2549) ศึกษาเรื่อง ปญัหาและความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรที่มเีพศ อายุ ระดบั
การศกึษา และประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มคีวามต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเว้นบุคลากรที่มีอายุต่างกนั มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านการจดัการ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05แต่ขดัแย้งกบัผลการวจิยัของ พรรณพไิล 
เกยีรตสิริสิาสน์ (2547) ทีศ่กึษาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ขององค์กรการผลติ พบว่า 
ปจัจัยส่วนบุคคลด้านเพศ มคีวามสมัพนัธ์กบัประโยชน์ที ่ได้รบัจาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการบรหิาร
ทรพัยากรมนุษย์และผลการวจิยัของ พบรกั แย้มฉิม (2548) ที่ศกึษา พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของ
นักศกึษาสถาบนัราชภฏัสวนดุสติ พบว่า นักศกึษาที่มเีพศต่างกนั ม ีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
เครื่องมอืทีใ่ชแ้ตกต่างกนั 
 7. ระดบัชัน้กบัสมรรถนะของนักเรียนโรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่า         
มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรยีนได้เรยีนรู้ในการเรยีนที่เป็นระบบแผนของโรงเรยีน ผสม
กบัลกัษณะการเรยีนรู้ที่สูงขึ้นจงึต้องมภีาระงานที่อาจารย์มอบหมายหรอืรายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมากขึ้น และ
อายุที่เพิม่ขึ้นตามรบัดบัชัน้การศกึษาที่ท าให้วุฒ ิภาวะเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกบังานว ิจยัของ พบรกั แย้มฉิม 
(2548)ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักศกึษาสถาบนัราชภฏัสวนดุสติ การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์
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เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสถาบันราชภัฏ สวนดุสิต พบว่า 
นกัศกึษาชัน้ปีทีศ่กึษาต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ด้านระยะเวลาที่ใช้แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 8. ผลการเรียนกบัสมรรถนะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร พบว่า         
มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืแตกต่างกนั ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรยีนที่มผีลการเรยีนในระดบัด ีจะมพีฤติกรรมกระตือรอืร้นใน
การเรยีนรู ้และการแสวงหาความรูด้ว้ยตนดมีากกว่าเดก็ทีม่ผีลการเรยีนระดบัรองลงมา ซึง่เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัอย่าง
หน่ึงที่จะให้เดก็มพีฤติกรรมและสมรรถนะที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั เวน (Wen. 2000: online) ได้ศกึษาเจตคติ
ของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบ : การประเมนิรูปแบบการเรยีนรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ศกึษาว่ารูปแบบการเรียน และคุณลกัษณะส่วนตัวบางประการของนักศึกษาจะมีความสมัพนัธ์ทา งการเรียน พบว่า 
นกัศกึษาทีม่ทีกัษะการใชอ้นิเตอรเ์น็ตสงู จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านกัศกึษาทีม่ทีกัษะการใชอ้นิเตอรเ์น็ตต ่า  
 9. พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นความรู ้ดา้นเจตคติ ด้านการปฏิบตัิ กบัสมรรถนะโดยรวม พบว่า 
สมัพนัธ์กนัทางบวกทุกค่า โดยที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านการปฏิบตัิกบัสมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์
สงูสุด และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านเจตคติกบัสมรรถนะโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์ต ่าสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก
กระบวนการเรยีนการสอนในปจัจุบนัจะต้องมกีารปฏสิมัพนัธก์บัเทคโนโลยเีพื่อให้สอดคล้องกบัสมรรถนะที่ทางโรงเรยีนได้
ก าหนดไว้ โดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แม้มีเจตคติที่ไม่ดีก็ตาม เพราะเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ผลการวจิยัของ แมคมาฮอน (Mcmahon. 1997: online) ได้ศกึษาองค์ประกอบที่สมัพนัธ์กบั การใช้คอมพวิเตอร์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบที่มผีลต่อการใช้คอมพวิเตอร์ คอื เพศ เจตคติต่อคอมพวิเตอร ์
และศกัยภาพในการใชค้อมพวิเตอรใ์นระดบัน้อย ขณะเดยีวกนัถ้ามกีารส่งเสรมิและสนับสนุนการใช้คอมพวิเตอร์ให้กบักลุ่มที่
มีการใช้น้อย และผลการวิจยัของ วิเชียรเกตุสิงห์ (2548) ได้ศึกษาวิจยัสภาพการใช้ปญัหาและความต้องการในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของนกัเรยีนระดบัอุดมศกึษาพบว่าดา้นปญัหาในการใช ้ICT ความต้องการหรอืแม้แต่
เจตคติที่มต่ีอ ICT พบว่ามคีวามแตกต่างกนัไปตามลกัษณะและสภาพแวดล้อมของนักศึกษาซึ่งในการวิจยัพิจารณา  
จาก 6 ปจัจยัคือเพศอายุ ชัน้ปีที่ศึกษากลุ่มคณะกลุ่มสถาบนัและที่ตัง้ของสถาบนั (ภาคภูมศิาสตร์) การวจิยัพบว่าใน
การแกไ้ขปญัหาหรอืการวางแผนเชงิรุกจะต้องน าปจัจยัเหล่าน้ีมาพจิารณาประกอบดว้ยเน่ืองจากปจัจยัเหล่าน้ีมผีลต่อการ
ใช้ปญัหาและความต้องการในการใช้ ICT ของนักศกึษา แม้จะมกีารใช้ ICT ในระดบัน้อยและมปีญัหาใน  การใช้อยู่ใน
ระดบัปานกลางแต่นักศกึษาส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การศกึษาคน้ควา้ทีเ่กีย่วกบัการเรยีนการสอนรวมทัง้ส่วนใหญ่มคีวามสนใจในการใช้ ICT และมเีจตคตทิีด่ต่ีอ ICT 
 10. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้แต่ละด้านกบัสมรรถนะโดยรวมพบว่า สมัพนัธ์กนั
ทางบวกทุกค่า โดยที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านความรู้ข ัน้การวิเคราะห์กับสมรรถนะโดยรวม              
มคีวามสมัพนัธส์งูทีสุ่ดในทุกๆ ค่าของพฤตกิรรมดา้นความรูข้ ัน้อื่นทีส่มัพนัธก์บัสมรรถนะ และพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศดา้นความรูข้ ัน้ความรู้ความจ ากบัสมรรถนะโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต ่าสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการ
เรยีนการสอนในปจัจุบนัไม่ไดมุ่้งเน้นใหเ้ดก็เรยีน เรยีนแบบท่องจ าเหมอืนในอดตี เพราะเดก็สามารถเรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตามความแตกระหว่างบุคคล จงึท าใหเ้กดิความรูข้ ัน้วเิคราะห ์เพราะต้องแยกแยะความรู้ที่ได้มาที่มปีรมิาณมาก และทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ได้ก าหนดมาตรฐานด้านผลผลิตในตัวนักเรียน       
โดยก าหนดให้นักเรยีนมีทกัษะด้านการคดิวเิคราะห์ สงัเคราะห์ แก้ปญัหา และจดัการอย่างเป็นระบบ รู้วธิกีารแสวงหา
ความรู้เพิม่เติมจากสื่อ และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร . 2554: 
online) และผลการวจิยัสมยัใหม่บอกว่า การเรยีนโดยประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อเรยีนรูท้กัษะ ดา้นการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
การแกป้ญัหาและความสรา้งสรรคไ์ปพรอ้มๆ กบัการเรยีนเน้ือหา ให้ผลสมัฤทธิด์้านการเรยีนรู้สูงกว่า เพราะเดก็มคีวาม
ตัง้ใจเรยีนมากกว่า ซึ่งทฤษฎีใหม่คดัค้านทฤษฎีเก่าโดยสิ้นเชงิว่าการเรียนรู้ไม่ได้มีลกัษะเรยีงเป็นแถว จากการเรยีนรู้
พืน้ฐานไปสู่การเรยีนรูท้ีซ่บัซอ้น แต่ในความเป็นจรงิการเรยีนรูส้ามารถเกดิพร้อมกนัได้ หรอืไม่ต้องค านึงถึงขัน้ก่อนหรอื
ขัน้หลงัตามดบั (วจิารณ์ พานิช. 2555: 30) ดงันัน้จงึเป็นสิง่ที่ไม่แปลกที่พฤติกรรมด้านการวเิคราะห์จะมคีวามพนัธ์กบั
สมรรถนะของนกัเรยีนในระดบัสงู เพราะนกัเรยีนทีส่ามารถคดิวเิคราะห ์เป็นตวับ่งชีใ้หเ้หน็ว่านกัเรยีนมคีวามตัง้ใจ และเมื่อ
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นกัเรยีนมคีวามตัง้ใจในการแสวงหาความรู ้ผลการวดัการประเมนิกส็งูขึน้ตามดงัสมรรถนะที่โรงเรยีนได้ก าหนดไว้ด้วยเช่นกนั 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เวน (Wen. 2000: online) ที่ได้ศกึษาเจตคติของนักศกึษาต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่าน
อินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบ พบว่า นักศกึษาที่มีทกัษะการใช้อินเตอร์เน็ตสูง จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักศกึษาที่มี
ทกัษะการใชอ้นิเตอรเ์น็ตต ่า 
 11. พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศด้านเจตคติแต่ละด้านกบัสมรรถนะโดยรวม พบว่า สมัพนัธ์กนั
ทางบวกทุกค่า โดยที่พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเจตคติข ัน้การแสดงลกัษณะตามค่านิยมที่ยดึถือกบั
สมรรถนะโดยรวม มีความสมัพันธ์สูงสุดและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านเจตคติข ัน้การจัดกลุ่มกับ
สมรรถนะโดยรวม มีความสมัพนัธ์ต ่าสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากตวัของนักเรยีนที่มีเจตคติที่ดีต่อการเรยีนรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศจงึท าใหผ้ลของสมรรถนะสงูขึน้ตามเจตคตทิีด่ขีองตวันกัเรยีน ทีม่คีวามสนใจเฉพาะตวับุคคล ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เวน (Wen. 2000: online) ที่ได้ศกึษาเจตคติของนักศกึษาต่อการเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านอินเตอร์เน็ตเต็ม
รูปแบบ พบว่า นักศกึษาที่มทีกัษะการใช้อินเตอร์เน็ตสูง จะมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่านักศกึษาที่มทีกัษะการใช้
อนิเตอรเ์น็ตต ่า ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ว่าการที่นักเรยีนจะท าสิง่ใดได้ดหีรอืมปีระสทิธภิาพจะต้องมคีวามรู้สกึที่ดกีบัสิง่ที่จะท า
ก่อน เพราะถ้าเดก็มคีวามรูส้กึทีต่่อการเรยีนรูส้ ิง่นัน้กเ็ป็นเรื่องง่ายทีจ่ะสามารถจดักระบวนการเรยีนรู้ โดยใช้การสอนที่น้อย
เพื่อให้เด็กเรียนรู้ให้มากตามความสามารถเฉพาะตนตามหลกัการสอน Professional Learning Community : PCL 
(วรพจน์ วงศก์จิรุ่งเรอืง. 2554: 171-193) อกีทัง้ทางโรงเรยีนดา้นมุ่งเน้นนกัเรยีนในเรื่องของเจตคติ โดยกล่าวในนโยบาย
ด้านการพฒันาศักยภาพเฉพาะตนของเยาวชนความว่า ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถ ความสนใจ เจตคติ ให้เต็มศกัยภาพเฉพาะตน (โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร. 2554: ออนไลน์)  จงึท าใหต้วันกัเรยีนแสดงลกัษณะตามค่านินมทีย่ดึ ออกมาอย่างชดัเจน  
 12. พฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการปฏบิตัแิต่ละดา้นกบัสมรรถนะโดยรวม พบว่า สมัพนัธ์กนั
ทางบวกทุกค่า โดยทีพ่ฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้น การปฏบิตัขิ ัน้การแกป้ญัหาได้โดยฉับพลนักบัสมรรถนะ
โดยรวม มีความสมัพนัธ์สูงสุด และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการปฏิบตัิข ัน้เลียนแบบกบัสมรรถนะ
โดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ต ่าสุด ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการที่นักเรยีนจะแก้ปญัหาได้ได้โดยฉับพลนันักเรยีนเรยีนจะต้องมี
สมรรถนะความสามารถในการแกป้ญัหาไดด้ผีสมผสมผสานกบัสมรรถนะดา้นความคดิทีค่วบคู่กนั ตามตารางที่ 20 จะเหน็
ได้ว่าค่าความสมัพนัธ์ 2 ต าแหน่งที่กล่าวไว้ จะมค่ีาความสมัพนัธ์ที่สูงที่สุด 2 อนัดบัแรก ซึ่งการที่เดก็จะสามารถลงมอื
ปฏบิตัจิะต้องมพีืน้ฐานทีส่ าคญัโดยมอีงคค์วามรูพ้ ืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีอสิง่เรา้นัน้ เพื่อทีจ่ะแสดงหรอืตอบสนองต่อสิง่เร้า
ไดเ้ป็นอย่างด ีหรอืกล่าวอกีอย่างว่าเจคตเิป็นสิง่ทีเ่ป็นแรงผลกัดนัใหน้กัเรยีนสรา้งสรรคก์ระบวนการคดิเพื่อน าไปสู่แนวใน
การแกป้ญัหาตามรปูแบบความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมทีเ่กดิจากเรยีนรูท้ ัง้ 3 ดา้น คอื ความสมัพนัธร์ะหว่างความรู้ เจตคต ิ
และการปฏบิตั ิ(Schwartz. 1993) รวมทัง้นักเรยีนในยุคปจัจุบนัหรอืยุคดจิติอล เป็นยุคที่มกีารใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
ปรมิาณที่มาก โดยเหน็ได้จากการพฒันาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเทคโนโลยสีารสนเทศ และนักเรยีนยงัแสวงหาความรู้ตาม
ปจัเจกบุคคลไดต้ามความต้องทุกที ่ทุกเวลา ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล ซึง่จะส่งผลดใีนอนาคตของตวันักเรยีนและ
ต่อระบบการเรยีนการสอนแบบใหม่ที่จะเกดิขึ้น โดยครูจะเป็นเพยีงผู้วางระบบต่างๆ แต่ตวันักเรยีนจะเป็นคนแสวงหา
โดยการปฏิบตัิโดยมพีื้นทางด้านความคดิและเจตคติที่ดเีป็นแรงเสรมิกระตุ้นจากภายในออกมาเป็นพฤติกรรมด้านการ
ปฏิบัติในขัน้ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งระบบการสอนของต่างประเทศก าลงัใช้อยู่ในปจัจุบันอย่างเช่นประเทศสิงคโปร ์     
โดยใชก้ารสอนให ้แต่ใหน้กัเรยีนใหม้ากดว้ยตวัเอง (วรพจน์ วงศก์จิรุ่งเรอืง. 2554) 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 1. จากการวจิยัจะเหน็ได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมาก 2 ด้าน คือ     
ด้านความรู้ และด้านเจตคติ ส่วนพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีนอยู่ในระดบัปานกลาง 1 ด้าน คือ    
ดา้นการปฏบิตั ิดัง้นัน้ผลการวจิยัครัง้น้ีสามารถแสดงใหเ้หน็ว่า การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของนักเรยีนส่วนใหญ่เกดิมา
จากทกัษะของกระบวนการเรยีนรูท้างความคดิ และความรูส้กึของตวันกัเรยีน แต่ยงัขาดการลงมอืปฏบิตัหิรอืทกัษะการลง
มอืท า จึงควรเน้นการเรยีนการสอนที่มีการลงมอืปฏิบตัิจริงเพื่ อให้ตวันักเรยีนเกดิทกัษะมากขึ้น และควรจดัการเรยีน     
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การสอนทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศตามความเหมาะสมโดยยดึระดบัชัน้การศกึษาหรอืวุฒภิาวะที่พร้อมของนักเรยีน 
เพื่ออาจส่งผลต่อการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดยพยามเน้นกระบวนการให้เกดิทกัษะความสามารถใน
การแกป้ญัหา 
 2. ในการเกบ็ขอ้มลูจ าเพื่อน ามาใช้ในการวเิคราะห์จ าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาที่เหมาะกบัตวันักเรยีน เพราะ
อาจท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และไม่มคุีณภาพได้ อนัเน่ืองมาจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี คอื ไม่ควรแจกแบบสอบถามใน
เวลาหลงัเลกิเรยีน เพราะสมาธนิกัเรยีนจะไม่ไดอ้ยู่กบัเครื่องมอืทีเ่ราแจกไป เดก็กจ็ะรบีท าให้เสรจ็ เพื่อจะได้รบีกลบับ้าน 
ในแกป้ญัหาควรใชเ้วลาในช่วงนกัเรยีนว่าและมสีิง่เรา้กระตุ้นเพื่อเสรมิแรงทางบวกในการท าแบบสอบทีแ่จก  
 3.ในการตัง้ขอ้ค าถามควรตัง้ขอ้ค าถามจ านวนมากๆ แต่ใชใ้นปรมิาณน้อย ซึง่ขอ้ถามจะต้องครอบคลุมประเดน็
ทีเ่ราต้องการจะศกึษา เพราะถ้าในเครื่องมอืแบบสอบถามมปีรมิาณขอ้ค าถามที่เยอะมากเกนิไปจะท าให้นักเรยีนรู้สกึเบื่อ
หน่ายกบัการตอบแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัแจก ซึง่จะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่ม่แทจ้รงิ และอาจส่งผลต่อผลการวจิยัได้ 
 4. ควรชี้แจงขอมูลให้ชดัเจนทุกครัง้เมื่อท าการเก็บข้อมูลเพื่อให้นักเรียนทราบถึงประโยชน์จากการท า
แบบสอบถามใหช้ดัเจน เพื่อเป็นการเสรมิอีกทาง เพราะบางครัง้การที่นักเรยีนท าโดยไม่รู้ว่าท าเพื่ออะไร กจ็ะเป็นการที่
นกัเรยีนไม่อยากท า เพราะรูส้กึว่าสิง่ทีท่ าไม่เกดิประโยชน์อะไรต่อนกัเรยีน  
 

บรรณานุกรม 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร , ส านักงาน.  (2554).  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารระยะ พ.ศ. 

2554-2563 ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 
คณะกรรมการศกึษาแหง่ชาต.ิ(2545).  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: 

องคก์ารคา้ครุุสภา. 
นพวรรณ  คงเทพ.  (2549).  ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เขต

กรงุเทพมหานคร. วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัรามค าแหง.ถ่ายเอกสาร. 
พบรกั  แยม้ฉิม.  (2548).  พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาสถาบนัราชภฏัสวนดสิุต. วทิยานิพนธ ์คม. (การบริหาร

การศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ.ถ่ายเอกสาร. 
พรชยั  สงิหแ์กว้.  (2546).  การศึกษาพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนมธัยมศึกษา ตอนปลาย กรงุเทพมหานคร. 

วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัรามค าแหง.ถ่ายเอกสาร. 
พรรณพไิล เกยีรตสิริสิาสน์.  (2547).  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรพัยากรมนุษย์ขององคก์รการผลิต. ปรญิญานิพนธ ์

กจ.ม. (การจดัการทรพัยากรมนุษย)์. ชลบุร:ี บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา.ถ่ายเอกสาร. 
มหาวิทยาลยันเรศวร.  (2546). เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ืองปฏิรปูการศึกษากบัเทคโนโลยีสารสนเทศ : ความพร้อมของ

สถานศึกษา. พษิณุโลก: มหาวทิยาลยันเรศวร. 
โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร.  (2554). แบบสรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษา. สบืคน้เมื่อ 6 มกราคม 

2555, จากhttp://www.satitprasarnmit.ac.th/main1-13.php 
ลดัดาวลัย ์สขุะวลัล.ิ  (2541).  แนวโน้มการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษา กรงุเทพมหานคร พ.ศ.2541-2546.  

วทิยานิพนธ ์ศษ.ม. (เทคโนโลยกีารศกึษา).   กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยัมหาวทิยาลยัรามค าแหง.ถ่ายเอกสาร. 
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง; และอธปิ จติตฤกษ์.  (2554).  ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 = 21st century skills : 

Rethinking how students learn. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวลิด.์ 
วจิารณ์ พานิช.  (2555).  วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: มลูนิธสิดศร-ีสฤษดิว์งศ์.  
วเิชยีรเกตุสงิห.์  (2548).  หลกัการสร้างและวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั. กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช. 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2554).รายงานการส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครวัเรือน พ .ศ. 2551.     

สบืคน้เมือ่ 15 ธนัวาคม 2554, จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_5-1-3.html  
Bloom,B. Taxonomy of Education Objective Handbook I.  (1975).  In Cognitive Domain. New York: David Mckay. 
Mcmahon, Jill.  (1997).  Factors Associated with Student Computer Usage in Education.Dissertion Abstracts Online. Retrieved 

January 25, 2010, fromhttp;//thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp.  
Schwarts, M.M.; & McCormick, E.J.  (1993).  Human Factors in Engineering & Design.7th ed., NY: McGraw-Hill. 
Wen, YuanHua. (2000). “Student Attitudes Toward Fully Internet Dependent Learning :Assessment Based on Learning 

Style. Dissertation Abstracts Online.  Retrieved January 25, 2010, from http://thailis.uni.net.th/dao/detail.nsp. 

http://www.satitprasarnmit.ac.th/main1-13.php


ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
236 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

237 

 

 
โครงการศึกษาศาสตรวิ์ชาการนานาชาติ   

กิจกรรมการวิจยัทางการศึกษาระดบัชาติ  คร ัง้ท่ี 2 
เรื่อง “วิจยัทางการศึกษา พลงัการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” 

วนัพฤหสับดีท่ี 12 กนัยายน พ.ศ. 2556  
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ชัน้ 4 และ ศนูยบ์่มเพาะวิสาหกิจ ชัน้ 19                    

อาคารนวตักรรม ศ.ดร.สาโรช บวัศรี    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ :    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                                  สุขมุวทิ 23 กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2659-5000 ต่อ 1-1123,5509 
 
เครือข่ายร่วมโครงการ :  

1. ภาคเหนือ 
                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 
                  คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัพะเยา 

        คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
        คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชาธานี 

                  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
3. ภาคกลาง 

                  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
                  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา        

4. ภาคตะวนัออก 
                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

5. ภาคใต้ 
                  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
                  คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
 
 

 
 

 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
238 

รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายร่วม 
 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร. นิรนัดร ์ จุลทรพัย ์   มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
2.  อาจารย ์ดร. อมลวรรณ  วรีธรรมโม    มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
3.  รองศาสตราจารย ์ดร. เทยีมจนัทร ์ พานิชสนิชยั  มหาวทิยาลยันเรศวร 
4.  รองศาสตราจารย ์ดร. ส าราญ มแีจง้    มหาวทิยาลยันเรศวร 
5.  รองศาสตราจารย ์ดร. มนตร ี แยม้กสกิร   มหาวทิยาลยับูรพา 
6.  รองศาสตราจารย ์ดร. จนัทรพ์ร  พรหมมาศ   มหาวทิยาลยับูรพา 
7.  อาจารย ์ดร. สนัต ิ บูรณะชาต ิ   มหาวทิยาลยัพะเยา 
8.  อาจารยน์ ้าฝน   กนัมา     มหาวทิยาลยัพะเยา 
9.  อาจารย ์ดร. มนตร ี วงศส์ะพาน    มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
10. ผูช้ว่ยศาสตราจารยส์ุดธดิา  จนัทรม์ณ ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
11. อาจารย ์ดร. เกศราพรรณ  คงเจรญิ    มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 
12. ผูช้ว่ยศาสตราจารยเ์กสร ี ลดัเลยี    มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
13. รองศาสตราจารยส์นัต ิบุญภริมย ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
14. รองศาสตราจารย ์ดร. ชวนี  ทองโรจน์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร. ประกฤต ิ พูลพฒัน์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
16. อาจารย ์ดร. ชนะศกึ  นิชานนท ์   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร. รสสุคนธ ์ มกรมณ ี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
18. อาจารยธ์นยศ  สริโิชดก     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
19. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. จุฬามาศ  จนัทรศ์รสีุคต  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
20. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมชาย  วรกจิเกษมสกุล  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
21. รองศาสตราจารย ์ดร. สมาน  อศัวภูม ิ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
22. รองศาสตราจารย ์ดร. ชวนชยั  เชือ้สาธุชน   มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
23. อาจารย ์ดร. ชวนคดิ  มะเสนะ    มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 

239 

รายช่ือผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาบทความ 
 

1. ศาสตราจารย ์ดร.จรรจา  สุวรรณทตั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
2. ศาสตราจารย ์ดร.ผดุง  อารยะวญิญ ู มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 
3. ศาสตราจารย ์ดร.ผอ่งพรรณ เกดิพทิกัษ์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
4. ศาสตราจารย ์ดร.อาร ีสณัหฉว ี ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสาธติบางนา 

   5. ศาสตราจารย ์ศรยีา นิยมธรรม   ขา้ราชการบ านาญ 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.คมเพชร  ฉตัรศภุกุล มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ชวนชยั  เชือ้สาธุชน มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.ทพิยเ์กสร  บุญอ าไพ มหาวทิยาลยับูรพา 
9. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็แข ประจนปจัจนึก สถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.รสสุคนธ ์ มกรมณ ี มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.วนิยั  วรีะวฒันานนทร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.สมาน  อศัวภูม ิ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.เสาวนีย ์ เลวลัย ์ ขา้ราชการบ านาญ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.อุดมลกัษณ์  กุลพจิติร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
16. รองศาสตราจารย ์กรรณกิาร ์ พวงเกษม ขา้ราชการบ านาญ 
17. รองศาสตราจารย ์ชศูร ี วงศร์ตันะ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
18. รองศาสตราจารย ์นิภา ศรไีพโรจน์ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
19. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ไพโรจน์ เบาใจ ขา้ราชการบ านาญ 
20. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรีะพล เทพหสัดนิ ณ อยุธยา เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ

ทหารลาดกระบงั 
21. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.รชัชกุาญจน์ ทองถาวร  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
22. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สุขแกว้ ค าสอน มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
23. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อดศิกัดิ ์สงิหส์โีว มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

   24. อาจารย ์ดร.ปณัณวชิญ์ ใบกุหลาบ มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูลสงคราม 
25. อาจารย ์ดร.ศภุลกัษณ์ สนิธนา มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา 
26. รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิสุเสารจั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
27.         รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา  ภญิโญอนนัตพงษ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
28. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทศวร  มณศีรขี า มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
30. 
31. 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์รงัส ีเกษมสุข  
อาจารย ์ดร.ราชนัย ์บุญธมิา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

31. อาจารย ์ดร.รุ่งทวิา แยม้รุ่ง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
32. อาจารย ์ดร.สุภาพร ธนะชานนัท ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



ประชุมวชิาการ: การวจิยัทางการศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที ่2 "พลงัการเรยีนรูก้า้วสู่สากล" 
 
240 

ประชุมวิชาการ: การวิจยัทางการศึกษาระดบัชาติ ครัง้ท่ี 2 

เรื่อง “พลงัการเรียนรู้ก้าวสู่สากล” 

 

วนัพฤหสับดี ท่ี 12  กนัยายน พ.ศ.2556 
 

 
ท่ีปรึกษา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์ริ ิ สุเสารจั คณบดคีณะศกึษาศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
อาจารย ์ดร.วฒันีย ์ โรจนสมัฤทธิ ์ รองคณบดฝีา่ยบรหิาร 
อาจารย ์ดร.รุ่งทวิา แยง้รุ่ง รองคณบดฝีา่ยวชิาการ 
อาจารย ์ดร.นฤมล ศริะวงศ ์ รองคณบดฝีา่ยวางแผนและประกนัคุณภาพ 
อาจารย ์ดร.ไพรชั วงศย์ุทธไกร รองคณบดฝีา่ยกจิการนิสติและบรกิารชมุชน 

 
บรรณาธิการ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สริมิา ภญิโญอนนัตพงษ์ รองคณบดฝีา่ยวจิยัและต่างประเทศ 
 
ผูป้ระสานงาน/ จดัท าเอกสาร /จดัท ารปูเล่ม 

นางสาวอรวรานนัท ์คดิประเสรฐิ 
นางสาวธนตัพร ชาตสิภุาพ 

เจา้หน้าทีง่านวจิยัและต่างประเทศ 
นกัวชิาการศกึษา 

นางสาวรชัญา เมฆวฒัน์  
นายจกัรรจัน์ พุฒเจรญิ 

นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
นกัวชิาการโสตทศัน์ศกึษา 

อาจารยว์รรธนา นนัตาเขยีน  
นางสาวพรีะพร รตันาเกยีรติ ์  
นางสาวธดิารตัน์ จนัทะหนิ  
นางสาวศศธิร รณะบุตร  
นางสาวสุจติราภา ชยัจ ารสั  
นางสาววณชิชา สทิธพิล  
นางสาวผกากานต ์น้อยเนียม  

 
ออกแบบปก 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยธ์รีบุญฤทธิ ์ ควรหาเวช มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
 
 


