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การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 

Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่อง 

ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 5 

The development of mathematics skill exercises using Google Meet for online 

teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving ability on 

the topic decimals for the students in the fifth grade 
 

รัตนา ยศบรรเทิง1* 

Rattana Yotbuntherng1* 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่าน

ระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ี

เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  3) เปรียบเทียบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียน

เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 

Random Sampling) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google 

meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ E1 = 81.56 / E2 = 83.97 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 80/80 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ หลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผู้เรียนมีความสามารถใน

การแก้ปัญหาก่อนเรียนร้อยละ 52.90 หลังเรียนร้อยละ 87.43 จะเห็นว่าหลังเรียนผู้เรียนมีคะแนนความสามารถใน 

 

 
1 โรงเรียนเทศบาลวัดมณไีพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จงัหวัดตาก 63110 
1 Thetsabanwatmaneephraison School, Nakhonmeasot, Tak, 63110 

* Corresponding author: rattanayotbun@gmail.com 
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การแก้ปัญหาสูงกวา่ก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และผู้เรียนมคีวามพงึพอใจ โดยภาพรวมมีความ 

พงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 

 

คำสำคัญ: ความสามารถในการแก้ปัญหา, แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์, การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ 

Google meet, เทคนิค KWDL 
 

Abstract 
The purposes of this research were; 1) to developExercises in Mathematic by using Google Meet for Online 

Teaching together with the KWDL technique to enhance problem solving ability on the topic Decimals for the 

Students in the fifth grade, 2) to compare the learning achievements between before and after learning of students 

who learned withExercises in Mathematic by using Google Meet for Online Teaching together with the KWDL 

technique to enhance Problem Solving Ability on Decimals for the Students in the fifth grade, 3) to compare 

problem solving performance between before and after learning with Exercises in Mathematic by using Google 

Meetfor Online Teachingtogether with the KWDL technique to enhance problem solving ability on Decimals for the 

Students in the fifth grade, and 4) to explore the satisfaction level of students who learned withExercises in 

Mathematic by using Google Meet for Online Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem 

Solving Ability on the topic Decimals for the Students in the fifth grade. 

 The samples in this research consisted of 31 students in the fifth grade of WatmaneepraisoneMniciple 

School in the first semester academic year 2021 by the Simple random sampling method.The findings of the 

research revealed that: overall the appropriate level ofExercises in Mathematic by using Google Meet for Online 

Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the topic Decimals for the 

Students in the fifth grade was at the high level and the efficiency had the efficiency E1 = 81.56 / E2 = 83.97 

which follows the standard criterion 80/80.  

 Students’ learning achievement after learning withExercises in Mathematic by using Google Meet for 

Online Teaching together with the KWDL technique to enhance Problem Solving Ability on the topic Decimals for 

the Students in the fifth grade was higher than before learning with a statistical significance level of0.5., 

 The students had 52.90% problem-solving ability before learning and 87.43% after learning. That 

showed gains in mathematics problem solving from before learning at the .05 level of significance,And in addition, 

overall students’ were satisfied with Exercises in Mathematic showed gain in satisfactory on learning at the highest 

level (Average = 4.72). 
 

Keywords:  Problem solving ability on the topic decimals, Exercises in mathematic, Google meet for online 

teaching, the KWDL technique 
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บทนำ 
 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พบว่า ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหา โดยกำหนดให้การแก้ปัญหาเป็นทักษะสำคัญ

และจำเป็นอนัดับแรกของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาระคือ สาระท่ี 1 จำนวนและ

พชีคณิต สาระท่ี 2 การวัดและเรขาคณิต สาระท่ี 3 สถิติและความน่าจะเป็น ความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นมาตรฐาน

การเรียนรู้หนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้สาระท่ี 1 จำนวนและพีชคณิต กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีต้องเกิดกับผู้เรียนและถูก

กำหนดไว้ในคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรและการประเมนิสำหรับ

คณิตศาสตร์ในโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกา (National Council of Teachers of Mathmatics ) (สราญจิต  อ้นพา, 

2561)กล่าวว่า สมาคมศึกษานิเทศก์ในสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้การแก้ปัญหาเป็นทักษะพื้นฐานท่ีสำคัญอันดับแรก  

ในจำนวนทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็น 10 ประการ ทั้งนี้เพราะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพใน 

การวิเคราะห์ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์แก่ผู้เรียน นอกจากนี้การแก้ปัญหายังช่วยให้ 

ผู้เรียนรู้ข้อเท็จจริง ทักษะความคิดรวบยอด และหลักการต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ความสำเร็จในการแก้ปัญหาจะ

ก่อให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะต่าง ๆ ซึ่งปัญหาของผู้สอนส่วนใหญ่พบว่าผู้เรียนไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหา

ได้หรือสามารถแก้ปัญหาไดเ้พียงลกัษณะของโจทยปั์ญหาท่ีไม่ซับซ้อน จึงกล่าวได้ว่าการแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายสูงสุดใน 

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์และเป็นทักษะหนึ่งในทักษะการคิดระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วยการแก้ปัญหาการตัดสินใจ

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ดังนั้น จึงถือได้ว่าการแก้ปัญหาเป็นหัวใจของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ (Charles, 1982) 

            เนื่องจากสภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันผู้สอนจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้แก่

ผู้เรียน โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ท้ังสภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นวิธีการ

ท่องจำเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนำมาใช้ในการสอนให้ผู้เรียนผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม

นั้น ความรู้ส่วนใหญ่ท่ีผู้เรียนได้รับจะมาจากภายในห้องเรียนท้ังสิ้น ทำให้ผู้เรียนขาดประสบการณ์ตรงจากภายนอก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการแก้ปัญหา จึงเป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหลังจบ

การศึกษาแล้ว เป็นเหตุให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ครูต้องจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

นักเรียนเป็นสำคัญ ออกแบบการเรียนการสอนท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูไม่ควรสอน โดยเน้นเนื้อหา

หรือเป็นผู้ถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวเพราะทำให้นักเรียนได้คิดและได้ปฏิบัติน้อย ควรเน้นการฝึกวิเคราะห์ปัญหา ใช้สื่อ

เทคโนโลยสีบืค้นข้อมูล ให้นักเรียนกลุ่มเก่งคอยช่วยเหลือ และจัดกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้เรียนรู้ดว้ยตนเอง ผู้สอนเข้มงวด

คำตอบเพียงอย่างเดียว ไม่เน้นกระบวนการคิดและความสามารถในระดับสูง เช่น การคิดอย่างมีเหตุผลและแสดง

ความคิดออกมาอย่างเป็นระบบ (สุวนิตย์  ดอกบัว และคณะ, 2558 : 139) ซึ่งสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอน

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย(ี2558: 54) ท่ีกล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะและกระบวนการในการแก้ปัญหา

นับว่าเป็นเร่ืองยากสำหรับผู้สอน ผู้เรียนส่วนใหญ่จะพัฒนาไดด้ใีนทักษะการคำนวณ แต่เมื่อพบโจทยปั์ญหาจะมปัีญหาใน

เร่ืองของการตีความจากการอ่านโจทย์ การทำความเข้าใจโจทย์ส่งผลต่อการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ซึ่งจะเห็นว่าสาเหตุท่ี

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรนั่นเป็นเพราะการจัดการเรียนการสอน

ยังคงเป็นแบบจดจำ ยึดผู้สอนเป็นผู้บอกคำตอบ โดยไม่ให้โอกาส ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้คิดสร้างความเข้าใจหรือ

คิดค้นหาคำตอบด้วยตนเองไปพร้อม ๆ กับการให้ความรู้ตามเนื้อหา 
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วิธีสอนท่ีนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ผลดี ร่วมกับการสอนด้วยเทคนิค KWDL 

เป็นเทคนิคการเรียนรู้ท่ีพัฒนามาจาก KWL ของโอเกิล (Ogle 1986, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรียนดี 2554 : 141) ท่ีต้องอาศัย

ทักษะการอ่านเป็นฐานน่ันคือนักเรียนมีความสามารถในการอ่านก่อนท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่านมากขึ้น ต่อมา

เทคนิค KWL ได้มีการพัฒนา นำไปใช้และเพิ่มขั้นตอนให้สมบูรณ์ขึ้นโดย Ogle and Carr และใช้ชื่อว่า เทคนิค KWDL  

การสอนด้วยเทคนิค KWDL ซึ่ง  (วัชรา เล่าเรียนดี, 2554) ได้กล่าวถึงโดย มีขั้นตอนดำเนินการเช่นเดียวกับเทคนิคการ

สอนแบบ KWL แต่จะเพิ่ม D ในขั้นตอนท่ี 3 จากเดิม 3 ขั้นตอนมาเป็น 4 ขั้นตอน เพื่อให้เหมาะสมในการใชแ้ก้ปัญหาโจทย์

คณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ K: เรารู้อะไร (what we know) โจทย์บอกอะไรเราบ้าง W: เรา

ต้องการรู้ / ต้องการทราบอะไร (what we want to know) โจทย์ให้ / บอกอะไรบ้าง D: เราทำอะไร/อย่างไร (what we do) 

เรามีวิธีการหาคำตอบอย่างไร L: เราเรียนรู้อะไรจากขั้นตอนท่ี 3 (what we learned) วิธีการศึกษาคำตอบและการคิด

คำนวณ จากงานวิจัยของ เพ็ญนิตย์ เมตตา(2553) ได้ศึกษาการพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหา

การหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ือง โจทย์ปัญหาการหาพื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน

และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL และ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่มีต่อ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL ผลการวจิัยพบว่า 1) ผลการเรียนรู้เร่ืองโจทย์ปัญหาการหาพื้นท่ีผิวและปริมาตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 และ 2) ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา   ปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง นักเรียนเห็นด้วยมากเป็นอันดับ 1 ทำให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและร่วม

อภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาและลำดับสุดท้ายคือ ด้านบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทำให้นักเรียน  

มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียนรู้และจากการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 รายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ท่ีผ่านมานั้น ครูผู้สอนพบว่าปัญหาด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักเรียนผ่าน

ช่องทาง facebook live ยังมีช่องว่างระหว่างการสื่อสารนักเรียนไม่สามารถสื่อสารผ่านการเปล่งเสียงออกมาเป็นถ้อยคำ 

โดยในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 ครูผู้สอนมีความตระหนักถึงความต้องการและหาสาเหตุแรงจูงใจในการเรียน

ออนไลน์ โดยมีข้อกำหนดและช่องทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ท่ีชัดเจน ผู้เรียนเลือกช่องทางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์

ผ่านช่องทาง Google Meet ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนเทศบาลวัด 

มณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด ที่ครูผู้สอน แต่ละรายวิชาต้องดำเนินการเปิดชั้นเรียนออนไล น์ Google 

Classroom แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้เรียนสามารถสร้างบัญชีอีเมลเพื่อท่ีจะเข้าชั้นเรียนออนไลน์ได้ย่อมสามารถเข้าร่วม

แพลตฟอร์มอย่าง Google Meet ได้ซึ่งมกีารรองรับท้ังระบบแอนดรอยด์ ไอโอเอส และเวลิด์ไวด์เว็บได้ 

ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของ

โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  

โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง 

ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  จึงจัดทำแบบฝึกเสริมทักษะ พร้อมกับแผนการจัดกิจกรรมออนไลน์ผ่าน

ระบบ Google meet  การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาความ สามารถใน 

การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้การเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจำวันต่อไป 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

วตัถุประสงค์ของงานวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับ

เทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนด้วย

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการแกปั้ญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

 4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้ 

การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง 

ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เร่ือง การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ผู้วิจัยเสนอรายละเอยีด ดังภาพประกอบ 
 

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ โดยใชก้ารเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  

KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ีี 5 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองทศนิยม 

-ความสามารถในการแกปั้ญหา ประกอบด้วย  

1) วิเคราะหส์ิ่งท่ีโจทย์บอกให้มา  2) สิ่งท่ีโจทย์ต้องการ

ทราบ  3) วิธีคำตอบตามท่ีโจทย์ต้องการ 

4) คำตอบคืออะไร 5) อธิบายถงึผลท่ีจะเกดิขึน้หลังจาก

การใช้วิธีการแก้ปัญหาในขอ้ท่ี 4 ได้ว่าเป็นอย่างไร 

-ความพงึพอใจของผู้เรียนม ี3 ด้าน คือ 1) ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้  2) ดา้นบรรยากาศการจัดการ

เรียนรู้  3) ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปี 5/1 ท่ีกำลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีผู้เรียนจำนวน 31 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่าง

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากการจับฉลากเลอืกจากห้องเรียนเนื่องจากกลุ่มประชากรมสีภาพคล้ายคลึงกัน 

 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

 1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 จำนวน 6 เล่ม 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ชนิด

เลอืกตอบ 4 ตัวเลอืก จำนวน 30 ข้อซึ่งท้ังก่อนเรียนและหลังเรียนใชแ้บบทดสอบชดุเดียวกัน 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นข้อสอบแบบอัตนัย จำนวน 6 ข้อ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่าน

ระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธีิการของลิเคอร์ท (Likert) จำนวน 10 ข้อ 

 การสรา้งเครื่องมอืในการวิจัย 

 1. สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  

KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 6 เล่ม

โดยศึกษาตำราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึกทักษะ เทคนิค KWDL และการสร้างและออกแบบนวัตกรรม 

(Innovation) เป็นการออกแบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีตอบสนองต่อความพร้อมผู้เรียน ภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19)นำเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง ทศนิยม มากำหนดโครงเร่ือง

โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา และเวลาเรียนท้ังหมด 18 ชั่วโมง ดังนี้ 
 

  เล่มท่ี 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม  3 ชั่วโมง 

  เล่มท่ี 2 การหาค่าประมาณของทศนิยมไม่เกนิสามตำแหน่ง  3 ชั่วโมง 

  เล่มท่ี 3 การคูณทศนิยมและการประมาณผลคูณ  4 ชั่วโมง 

  เล่มท่ี 4 การหารทศนิยมและการประมาณผลหาร   3 ชั่วโมง 

  เล่มท่ี 5 ทศนยิมกับการวัด      2 ชั่วโมง 

  เล่มท่ี 6 โจทย์ปัญหาการคูณและการหารทศนิยม   3 ชัว่โมง 
 

 นำแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 พร้อมท้ังแบบประเมิน

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องท้ังด้านเนื้อหา เวลา สื่อการเรียนรู้ และความเหมาะสมของ

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของแบบฝึกทักษะแต่ละชุด พบว่า แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยมมี

ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบฝึก

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง ทศนิยมสร้างแบบทดสอบจากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้น

เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจพิจารณาลงความเห็นว่า ข้อคำถามแต่ละข้อครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรและ

จุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็นำมาปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำผู้ เชี่ยวชาญ จำนวน 5คนพบว่า  

แบบทดสอบมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 แสดงว่าผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นนั้นมีความสอดคล้อง

กับจุดประสงค์การเรียนรู้เฉลี่ยเท่ากับ 0.95 จากนั้นนำไปทดลองภาคสนามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/4 โรงเรียน

เทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด มีนักเรียน จำนวน 30 คน ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ แล้วนำมาวิเคราะห์

หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 96) พบว่า แบบทดสอบทั้งฉบับมี 

ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นข้อสอบแบบอัตนัย โดยศึกษาคู่มือครู หนังสือเรียนและ

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง ทศนิยม ตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เพื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ในการสร้าง

แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหา จุดประสงค์การ

เรียนรู้ และจำนวนข้อสอบอัตนัย เร่ือง ทศนิยม รายวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 นำผลการประเมินแต่ละข้อ

มาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ (Index of Item Objective Congruence : 

IOC) โดยใช้สูตร IOCคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ผลปรากฏว่า ได้ข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์ จำนวน 6 ข้อ

โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 นำแบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ไปทดลองใช้(Try Out) กับ

นักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5/4 จำนวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ข้อสอบจำนวน 6 ข้อ 30 คะแนน นำคะแนนท่ีได้มา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีของโลเวท (Lovett) (บุญชม ศรีสะอาด. 2560 : 96) พบว่า แบบทดสอบ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท้ังฉบับมคี่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์

ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จำนวน 1 ฉบับ มีจำนวน 12 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งเป็น  

3 ด้าน คือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับนำแบบสอบถามท่ีสร้าง

ขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบให้ครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการและความถูกต้องเหมาะสม ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน  

5 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้เชี่ยวชาญท่ีพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถาม เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ

คำถามตามวิธีของ ลิเคอร์ท (Likert) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2560 : 

102)ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจมีความเหมาะสมของคำถามในระดับมากที่สุด  

โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.57 

จากนั้นนำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ไปทดลองใช้กับนักเรียน 3 กลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาประสิทธิภาพ 

พบว่า มปีระสิทธิภาพเท่ากับ E1 = 81.56 / E2 = 83.97 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ภาคเรียนท่ี 1          

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดมณไีพรสณฑ์ สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จำนวน 31 คน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ือง 

ทศนยิม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ

วัดความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นขอ้สอบแบบอัตนัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

2. ผู้วจิัยดำเนินการสอนนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5 จำนวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวม 18 ชั่วโมง 

3. เมื่อดำเนนิการสอนเสร็จสิ้นแลว้ ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบวัดความพงึพอใจ 

4. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง 

ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และทำแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การแก้ปัญหาชุดเดิม เป็นขอ้สอบแบบอัตนัย ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง 

5. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนจากนั้นผู้วิจัยเก็บรวบรวมขอ้มูล 

แลว้ดำเนนิการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการวจิัย 

 การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูลตามขัน้ตอน ดังนี ้

 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google 

meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ 80/80 โดยหาค่า E1 /E2 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม โดยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้ t-test 

(Dependent Samples) 

 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับ

เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้  

t-test (Dependent Samples) 

 4. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถใน 

การแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  โดยหาค่าเฉลี่ย 
 

ผลการวิจัย 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2564 มีประสิทธิภาพของกระบวนการเท่ากับ 81.56 และมีประสิทธิภาพของผลลัพธ์เท่ากับ 83.97 สูงกว่า

เกณฑ์ท่ีกำหนดไว ้80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ี 1 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL  

เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า  การทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.03 และ 25.19 คะแนนตามลำดับ และ 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า  คะแนนสอบหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานท่ี  2 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

n (จำนวนคน) 
ก่อนเรียน (30 คะแนน) ก่อนเรียน (30 คะแนน) 

t 
x̄  S.D. x̄  S.D. 

31 18.03 0.657 25.19 0.749 42.671 

 

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์

ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ตารางที่ 2 แสดงทักษะความสามารถในการแกปั้ญหาแต่ละดา้น 

n 

(จำนวน

คน) 

ความสามารถในการแก้ปัญหา  

รวม (30 

คะแนน) 

วิเ
คร

าะ
ห์ส

ิง่ท
ีโ่จ

ทย
์บอ

กใ
ห้ม

า 

หา
สิ่ง

ที่โ
จท

ย์ต้
อง

กา
รท

รา
บ 

วิธ
ีหา

คำ
ตอ

บต
าม

ที่โ
จท

ย์ต้
อง

กา
ร 

คำ
ตอ

บค
ืออ

ะไ
ร 

อธ
บิา

ยถ
งึผ

ลท
ี่จะ

เก
ดิข

ึ้นห
ลงั

จา
ก

กา
รใ

ช้ว
ิธีก

าร
แก้

ปัญ
หา

ใน
ข้อ

ที่ 
4 

ได
้

ว่า
เป

็นอ
ย่า

งไ
ร 

31 184 174 155 154 146 813 

เฉลี่ย 5.93 5.61 5.00 4.96 4.70 26.23 

 
 4. ความพงึพอใจของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ท่ีมตี่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา เร่ือง ทศนยิม 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.72, S.D.= 0.46)  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

 

ตารางที่  4 ผลศึกษาความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกเสริมทักษะคณติศาสตร์ เร่ือง ทศนิยม  

ข้อที ่ รายการ 

n = 31 

x̄  S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน 4.74 0.44 มากที่สุด 

2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถปฏบัิตติาม

ขั้นตอนได้ 4.58 0.50 มากที่สุด 

3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะทาง

คณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิตสามมติ ิส่งเสริมให้ผู้เรียนได้

พัฒนาความสามารถในเร่ือง เรขาคณิตสามมติ ิ 5.00 0.00 มากที่สุด 

4 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบ

ฝึกเสริมทักษะทางคณติศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิตสามมติ ิสง่เสริม

ให้ผู้เรียน ได้คดิอย่างเป็นขั้นตอน  ตัง้คำถามและหาคำตอบในสิง่

ท่ีต้องการได ้ 4.58 0.50 มากที่สุด 

 รวมดา้นการจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้ 4.72 0.36 มากทีสุ่ด 

ด้านบรรยากาศการจดัการเรยีนรู้    

5 
ผู้เรียนมคีวามสุขในการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เรขาคณิตสามมติิ 4.61 0.50 มากที่สุด 

6 ผู้เรียนมคีวามพงึพอใจในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 4.52 0.51 มากที่สุด 

7 
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน

และกัน 4.74 0.44 มากที่สุด 

8 ผู้สอนให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการทำกิจกรรมอย่างท่ัวถึง 4.77 0.43 มากที่สุด 

 รวมด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้ 4.66 0.47 มาก 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ    

9 ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถในเร่ือง เรขาคณิตสามมติิ 4.71 0.46 มากที่สุด 

10 ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียนมากยิ่งขึ้น 4.90 0.30 มากที่สุด 

11 ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่จากการทำกิจกรรม 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.74 0.44 มากที่สุด 

12 ผู้เรียนสามารถนำกระบวนการอา่นเชงิวเิคราะหไ์ปใชใ้น

ชวีติประจำวันได ้ 4.71 0.46 มากที่สุด 

 รวมดา้นประโยชนท์ีไ่ด้รบั 4.76 0.41 มากทีสุ่ด 

 รวมทุกดา้น 4.72 0.46 มากทีสุ่ด 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

อธิปรายผล 
 การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วจิัยได้พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet 

ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

สามารถอภปิรายผลได้ดังนี้ 

 1. จากการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใชก้ารเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet 

ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาเร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมท้ัง 6 เล่ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56 /83.97 สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก แบบ

ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริม

ความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผู้วจิัยสร้างขึ้นได้ผ่านกระบวนการ

สร้างตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับธอร์นไดด์ (Thorndike 1976, 81 อ้างถึงใน วัฒนา เสนนอก,2550: 38) ได้

กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise)ว่า คือการท่ีได้มีโอกาสกระทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ ในพฤติกรรมหนึ่ง ๆ จะทำให้

พฤติกรรมนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งการฝึกหัดท่ีมีการควบคุมท่ีดีจะส่งผลต่อการเรียนรู้ท่ีมั่นคงและคงทนถาวร

แบ่งเป็น 2 กฎ คือ 1) กฎแห่งการใช้ (Law of Use) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้วมีการกระทำหรือนำสิ่งเรียนรู้นั้นไป

ใช้บ่อย ๆ จะทำให้เกิดการเรียนรู้น้ันคงทนถาวร 2) กฎแห่งการไม่ใช้ (Low of Disused) เมื่อเกิดความเข้าใจหรือเรียนรู้แล้ว

ไม่ไดก้ระทำบ่อย ๆ หรือไม่ได้ใช้เลยย่อมทำให้ค่อย ๆ ลบเลือนไปในท่ีสุด หรือเกิดการลืมจนไม่เรียนรู้อีกเลย และหลักการ

สร้างแบบฝึกทักษะ ของพจนา เบญจมาศ (2558 : 15) ท่ีกล่าวถึง การสร้างแบบฝึกทักษะจะต้องให้สอดคล้องกับบทเรียน

จิตวทิยาพัฒนาการของผู้ฝึก เร่ิมจากง่ายไปหายาก โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถท่ีแตกต่างกันของนักเรียน แบบฝึกทักษะ

แต่ละชุดควรมีหลากหลายกิจกรรม มีคำอธิบายท่ีชัดเจน ครอบคลุมใช้เวลาพอเหมาะไม่ซับซ้อนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ

สนใจ รวมไปถึงการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 คู่มือการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษาเทคนิค KWDL และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

เทคนิค KWDL มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ คือ ประโยชน์ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ครูจึงต้องคอย

แนะนำ ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้คิดพิจารณาและวิเคราะห์ให้หลากหลายมากท่ีสุด เพื่อนในกลุ่มมีส่วนช่วยเหลือ

นักเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า มีการออกมานำเสนอผลการแก้ปัญหา และอธิบายวิธีการแก้ปัญหา แต่ละขั้นตอนให้เพื่อนและ

ครูได้ฟัง และร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากการนำเสนอของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความ

เชื่อมั่นในตนเอง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาท่ีหลากหลายจากกลุ่มอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือใช้ใน  

การแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้ (นฤมล ทิพย์พินิจ, 2560 : 22)และได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

อาจารย์ท่ีปรึกษา รวมท้ังผ่านการตรวจสอบและประเมินความถูกต้อง ด้านการจัดรูปเล่ม การจัดภาพการเรียงลำดับ

เนื้อหา การใช้ภาษา และการดำเนินเร่ือง จากผู้เชี่ยวชาญผ่านกระบวนการทดลองหลาย ๆ คร้ัง และนำผลการทดลองไป

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้แบบฝึกทักษะท่ีดีมีความเหมาะสม จนสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับ

สราญจิต อ้นพา (2561 : 52) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้นเนื่องจากการได้ฝึกทันที

หลังจากเรียนเนื้อหาและฝึกซ้ำ ๆ ในเร่ืองท่ีเรียน นอกจากนี้ยังทำให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนและใชเ้ป็นแนวทางใน

การพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนอีกด้วย เช่นเดียวกับจำเนียร แซ่เล่า (2561 : 28) กล่าวว่า แบบฝึก

ทักษะนั้นมีความสำคัญและเป็นท่ียอมรับว่าเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน และจำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้สอนควรจะสร้างขึ้น

เพื่อใช้ในการประกอบการเรียนในแต่ละบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะเกี่ยวกับการคิดคำนวณให้

มากขึ้น ช่วยย้ำความเข้าใจ และทำให้เกิดความชำนาญ ความแม่นยำ สามารถนำหลักการหรือวธีิการไปใชใ้นการคิด อ่าน

วิเคราะห์โจทย์และโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนต้องสร้างเจตคติท่ีดีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ ในการฝึกท่ีชัดเจน
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ผู้สอนตอ้งดูแล และจัดการฝึกให้เหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ยังมกีารศึกษาของกัญญาภัค ธรรมสุข (2563 : 11) กล่าว

ว่า แบบฝึกมีประโยชน์ต่อการเรียนท้ังครูและผู้เรียน เป็นส่วนท่ีทำให้ครูได้พัฒนาตนเองในการสร้างเคร่ืองมือและส่งผลให้

นักเรียนพัฒนาท้ังด้านการอ่าน การสื่อสาร และทักษะต่าง ๆ จึงมีประ โยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์

เนื่องจากคณิตศาสตร์นัน้จำเป็นต้องฝึกฝนบ่อย ๆ จึงจะทำให้ชำนาญในการแก้โจทย์ปัญหา 

 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ี 2 ท้ังนี้อาจสืบเนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์

ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เนื้อหาท่ีใช้เป็นเร่ืองใกล้ตัว นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอน โดยการเรียงลำดับกิจกรรมเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน สอดคล้องกับ พจนา เบญจมาศ (2558) กล่าวว่า 

แบบฝึกทักษะมีความสำคัญยิ่งต่อครูและนักเรียน ในด้านตัวนักเรียนน้ัน ทำให้นักเรียนเกิดทักษะ เกิดความชำนาญใน 

การปฏบัิตกิิจกรรมต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึน้ มองเห็นความก้าวหนา้ของตนเอง ส่วนในด้านตัวครูทำให้

มองเห็นปัญหาของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มองเห็นจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนเพื่อนำมาส่งเสริมหรือปรับปรุงแก้ไข

ต่อไป แบบฝึกทักษะท่ีดีเปรียบเสมือนผู้ช่วยท่ีสำคัญของครูท่ีจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง 

มคีวามมั่นใจท่ีจะเรียนรู้อย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จและการจัดการเรียนรู้ท่ีทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเร่ือง

ท่ีอ่านอย่างเป็นระบบ มีลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถปฏิบัตติามได้อย่างสะดวก จึงทำให้

เกิดการเรียนรู้ท่ีคงทน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนครอบคลุมเนื้อหา ผ่านการทดลองใช้  ผ่านการหา

ความยากง่าย  ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่น ดังเช่นงานวิจัยของนฤมล ทิพย์พินิจ (2560 : 22) กล่าวว่า เทคนิค 

KWDL ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ครูจึงต้องคอยแนะนำ ชี้แนะแนวทางให้นักเรียนได้คิดพิจารณาและ

วิเคราะห์ให้หลากหลายมากที่สุด เพื่อนในกลุ่มมีส่วนช่วยเหลือนักเรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า มีการออกมานำเสนอผลการ

แก้ปัญหา และอธิบายวิธีการแก้ปัญหา แต่ละขั้นตอนให้เพื่อนและครูได้ฟัง และร่วมกันสรุปความรู้ท่ีได้จากการนำเสนอ

ของกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง ได้เรียนรู้การแก้ปัญหาท่ีหลากหลายจาก

กลุ่มอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือใช้ในการแก้ปัญหาอื่น ๆ ได้ สอดคล้องกับชวลิต ด้วงเหมือน (2561 : 

16) กล่าวว่า เทคนิค KWDL ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้วยังช่วยส่งเสริมให้

ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ความสามารถในการคิ ดเชิงวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ และถ้าจัดให้ผู้เรียนฝึกการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม และสราญ

จิต อ้นพา (2561 : 63) กล่าวว่าเทคนิค KWDL นอกจากช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

ได้แล้วยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้แล้วยังช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่าน มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และสังเคราะห์และ

ถ้าจัดให้เรียนฝึกทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มก็จะช่วยพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันทางสังคม ซึ่งงานวิจัยในคร้ังนี้มีการ

กำหนดให้ผู้เรียนแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ตามลำดับขั้นของเทคนคิ KWDL 

 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ท่ีมีต่อแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียน

ออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม 

สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5  โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ท้ังนี้

อาจสืบเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะท่ีมีเป็นสื่อการเรียนการสอนช่วยให้บทเรียนน่าสนใจและมีคุณค่าต่อนักเรียนมากขึ้น  

สื่อการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรียนรู้ได้เร็วขึ้น นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นใน
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การเรียนมากขึ้น สนุกสนานเพลิดเพลิน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี ผู้เรียนฝึกฝนได้ด้วยตนเอง

ทำให้นักเรียนมีอสิระทางความคิด และการแสดงออกอย่างเต็มท่ีโดยไม่รู้สกึกดดันส่งผลให้บรรยากาศในการเรียนรู้เต็มไป

ด้วยความสุขโดยเฉพาะในการทำกิจกรรมนักเรียนจะมคีวามตัง้ใจในการทำงานมาก ทุกคนจะถ่ายทอดความรู้ท่ีได้เรียนมา

ในกิจกรรมของตัวเอง และสามารถสอดแทรกเร่ืองท่ีตนเองมีข้อมูลมาเพิ่มเติมได้อีกด้วย เช่นเดียวกับธอร์นไดด์ 

(Thorndike 1976, 81อ้างถึงใน วัฒนา เสนนอก,2550: 38) ได้กล่าวถึงกฎแห่งผล (Low of Effect) หมายถึงการท่ีผู้เรียน

แสดงพฤติกรรมการเรียนรู้ถ้าได้รับผลท่ีพงึพอใจก็จะเกิดผลดีต่อการเรียนรู้ทำให้อยากเรียนรู้ต่อไปอกีแต่ถ้าไม่ได้รับผลท่ี

พึงพอใจก็จะไม่อยากเรียนรู้หรือเบ่ือหน่ายและเป็นผลเสียต่อการเรียนรู้อาจทำให้ผู้กระทำเลิกการกระทำสิ่งนั้นได้การนำ

กฎแห่งผลท่ีพอใจมาใช้ครูควรส่งเสริมให้เกิดความพึงพอใจจากการฝึกการรู้จักผู้เรียนอย่างแท้จริงว่าใครมคีวามสามารถ

ความสนใจเพียงใดแค่ไหนแล้วพยายามจัดการเรียนการสอนรวมถึงการมอบหมายงานท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมเพื่อให้

ผู้เรียนสร้างความรู้สกึดีและสามารถทำได้สำเร็จในงานท่ีตนได้รับ 

ความมอบหมายก็จะทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจท่ีจะฝึกมากขึ้นสอดคล้องกับประกาศิต อานุภาพแสนยากร (2560) ได้กล่าวว่า 

ความรู้สึกของผู้เรียนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้มาก เพราะความรู้สึกและเจตคติของผู้เรียนมีอิทธิพลต่อกระบวนการ

เรียนรู้ของผู้เรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าผู้เรียนมีแรงจูงใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ในสิ่งนั้น 

บรรยากาศของการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ประโยชน์ต่อนักเรียน 

   1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์อย่างเต็มศักยภาพ 

    1.2 นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงขึน้ 

    1.3 นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการแกปั้ญหาคณิตศาสตร์ 

 2. ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 

    2.1 ครูผู้สอนมีแนวทางการจัดรูปแบบกิจกรรมการเรียน รู้คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค  KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การแก้ปัญหา เร่ือง ทศนยิม สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

     2.2 ครูผู้สอนได้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับ

เทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

พัฒนาขึ้นตรงกับความต้องการของผู้เรียน 

  3. ประโยชน์ต่อองค์กร 

      3.1 สถานศกึษาไดแ้นวทางในการใชรู้ปแบบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

      3.2 สถานศึกษาสามารถนำผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่าน

ระบบ Google meet ร่วมกับเทคนคิ KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กิจกรรมการเรียนการสอนไปเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาได้ 

3.3 ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

ปฎบัิตงิานดา้นการนเิทศภายในโรงเรียนได้ 
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4. ประโยชน์ต่อชุมชน 

    4.1 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

โดยใช้การเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา 

เร่ือง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียน

หรือนอกโรงเรียนได้ 
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและ 

การเคล่ือนที่ สำหรับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

Development of computer – Assisted instruction in the science course on force 

and motion for grade 3  
 

ภาณุพัฒน์ ชัยวร1, อัญชัญ หงษ์หนิ2, เพ็ญศรี ประมุขกุล2 และประพิณ ขอดแก้ว3* 

Pamupat Chaiworn1, Anchan Honghin2, Pensri Pramukkul2 and Prapin Khodkaew3* 

 

บทคัดย่อ 
        การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์  หัวข้อแรงและการเคลื ่อนที ่ สำหรับชั ้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 การวจิัยคร้ังน้ีมวีัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อน

เรียน และหลังเรียนท่ีผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง

นำไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่างนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าป้อง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และโรงเรียนแม่คือวิทยา จำนวน 15, 

25 และ 30 คน ตามลำดับ พบว่า 1. ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการ

เคลื่อนท่ี สำหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีดังนี้ โรงเรียนบ้านป่าป้อง 

เท่ากับ 85.78/80.33, โรงเรียนบ้านป่าไมแ้ดง เท่ากับ 86.93/81.10 และโรงเรียนแม่คอืวทิยา เท่ากับ 87.89/83.83  ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่านักเรียนที่เรียน

ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อ

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมผีลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

คำสำคัญ:  การพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน, การสอนวทิยาศาสตร์, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 
 Development of Computer –  Assisted Instruction in The Science Course on Force and Motion for Grade 3.  

The purposes of this research are to 1) Construct and validate the efficiency of the computer-assisted instruction in Science 

of Force and Motion for Grade 3.  2) To compare the achievement of students before studying and after studying through 

the computer- assisted instruction 3) To study the students' satisfaction with the computer- assisted instruction.  

The instrument used in the research comprise of unit test, satisfied evaluated questionnaire, and Computer Assisted Instruction 

including pre-test, post-test. This applies to students for Ban Pa Pong school, Ban Pa Mai Dang school and Mae Khu Wittaya 

school, a number of 15, 25, 30, respectively.  Sampled by using purpose are applied to this research.  Found that  

1) Development of Computer–Assisted Instruction in The Science Course on Force and Motion for Grade 3 the performance 

of computer-assisted instruction below, Ban Pa Pong school is 85.78/80.33, Ban Pa Mai Dang school is 86.93/81.10 and 

Mae Khu Wittaya school is 87.89/83.83 which more than standard criteria 80/80. Moreover, 2) The averaged difference 

from pre-test and post-test score is significantly statistics at level .05. 3) Assessment of student satisfaction, it appears that 

the computer-assisted instruction. The satisfaction rating was high. 
 

Keywords:  Development of computer–assisted instruction, Science teaching, Learning achievement 
 

บทนำ 
วทิยาศาสตร์เป็นสิ่งท่ีมีบทบาทสำคัญในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ ท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์

ล้วนเป็นผลจากความรูท้างวิทยาศาสตร์ นอกจากเทคโนโลย ีเครื่องมือ เครื่องใชแ้ละผลผลิตต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับนักเรียนแต่ละคนทำให้นักเรียนมีความรู ้  และกระบวนการใน         

การแก้ปัญหาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติสามารถนำความรูไ้ปใชไ้ด้อย่างมเีหตุผล สรา้งสรรค์ และมีคุณธรรม 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลกระทบต่อองค์กรทุกหน่วยงาน

ตลอดจนมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวันของมนุษย์ จึงทำให้รูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนไปไม่เว้นแม้แต่

ระบบการศึกษาของไทยก็จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะระบบการเรียนการสอนในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเรียนแต่เพียงใน

ห้องเรียนเหมือนในอดีต ผู้เรียนสามารถเรียนที่ใด เวลาใดก็ได้ตามต้องการ เช่น ระบบการเรียนการสอนด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) และระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับความนยิมอย่างมากเพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ได้ทุกที่และทุกเวลาตามต้องการ ท้ัง

ยังช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา นับได้ว่าเป็นการบูรณาการเทคโนโลยีใน  

การจัดการเรียนรู้ของครดู้วย (จุฬารัตน์, 2559)  

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทำให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำและพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และการสร้างทางเลือกให้แก่

สถานศึกษาให้สามารถเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่นและเกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถานศึกษาสำหรับสื ่อเทคโนโลยีประเภท “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ 
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“คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ” (Computer Assisted Instruction : CAI)  กรมวิชาการได้เริ่มส่งเสริมและสนับสนุนอย่างจริงจัง 

โดยได้จัดโครงการตรวจคุณภาพสื่อเทคโนโลยปีระเภทสื่อคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาต่าง ๆ (กรมวชิาการ, 2551) ได้

ระบุไว้ว่าเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์นำไปสู่การสอนประเภทใหม่ท่ีเรียกว่า “คอมพวิเตอร์ช่วยสอน” โดยคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

เป็นการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบและเป็นการเรียนรู้ที่

ผู้เรียนมีส่วนกำหนดและตัดสินใจด้วยการเลือกวิธีเรียนได้ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้รับ  

การพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้รับการโต้ตอบหรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับสื่อบทเรียน CAI มีข้อได้เปรียบที่สามารถบรรจุสิ่ง

ต่าง ๆ  ท่ีต้องการแสดงบนหนา้จอ (Display) ได้แก่ ข้อความ (Text) ภาพนิ่ง (Picture) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพจากวดีี

ทัศน ์(Video Footage) กราฟกิ (Graphic) แผนภูมิ (Chart) สามารถใช้แสง สี เสียงเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนได้ใกล้เคียงกับการ

เรียนในห้องเรียนโดยคอมพิวเตอร์จะนำเสนอเนื้อหาบทเรียนทีละหน้าบนจอคอมพิวเตอร์ (Screen) อนุญาตให้ผู้เรียนทำ

กิจกรรมตอบโต้กับบทเรียนและได้รับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ในทันที โดยวิธีนี ้ผู ้เรียนจึงสามารถมีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรียนการสอนตามแบบสื่อสารการสอนสองทาง (Two ways Communication) ซึ่งสอดคล้องกับข้อความที่ว่า 

“การใชส้ื่อ เทคโนโลยชี่วยทำให้บทเรียนสนุกสนาน และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดยีิ่ง (ชัยวัฒน์, 2561) 

“นอกจากนี้ CAI ยังเป็นสื่อท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนเพราะสื่อคอมพวิเตอร์ใชห้ลักการโต้ตอบกับ

ผู ้เรียนเป็นรายบุคคลให้โอกาสผู ้เรียนได้เรียนตามความสนใจและความสามารถโดยเลือกวิธีเรียนและควบคุม

ความก้าวหน้าในการเรียนของตนเองได้มากกว่าสื่อการสอนชนิดอื่น ๆ”(วิภา  อุตมฉันท์, 2554) ดังนั้น การสอนโดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีการสอนที ่ได้นำความสามารถในการนำเสนอเนื ้อหาของคอมพิวเตอร์ เช่น 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง การตอบโตก้ับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลช่วยให้ผู้เรียน

มโีอกาสปฏบัิตกิิจกรรมด้วยตนเองและเรียนรู้เนื้อหาจากง่ายไปหายากตามลำดับ จากที่กล่าวมาทัง้หมด ผู้วิจัยในฐานะเป็น

ครูวิทยาศาสตร์เห็นว่า การเลือกวิธีสอนและเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นผู้วิจัยได้ศึกษา

การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย อกีทัง้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างดท่ีีสุด 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการ

เคลื่อนท่ี สำหรับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนที่ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
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กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน 
ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี หรือ TPACK เป็นการบูรณาการองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ 

คือ ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge: CK) ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK) และความรู้ด้าน

วธีิการสอน (Pedagogical Knowledge: PK) ดังจะนำเสนอในแต่ละประเด็นซึ่งจันทมณ ีและจรินทร (2560) กล่าวไวด้ังนี้  

 ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge: CK) หมายถึง สาระ, ข้อมูล, แนวคิด, หลักการที่ เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

วชิาการในหลักสูตรท่ีต้องการท่ีจะถ่ายทอดไปยังผู้เรียน เช่น คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรอืวิชาอื่น ๆ เป็นต้น  

 ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK) หมายถึง ความรู้ความสามารถของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับ

การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ 

(Hardware) ต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์พ่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้

เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีจาก   

เว็บ 2.0 (Web 2.0 tools) ต่าง ๆ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น Wiki, Facebook เป็นต้น 

 ความรู ้ด้านวิธีการสอน (Pedagogical Knowledge: PK) หมายถึง ความรู ้ความสามารถของผู ้สอนที ่นำมา

ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน หรือการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน รวมถึงเทคนิค กลยุทธ์ 

หรือกระบวนการ, การปฏิบัติ หรือรูปแบบการสอน วิธีการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้โดยใช้

ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based Learning: PBL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นหลัก (Brain-based Learning:BBL), 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project–based Learning: PBL) การจัดการเรียนรู้แบบค้นหา (Discovery Learning) เป็นต้น 

 กรอบแนวคิดของการมปีฏสิัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องระหว่างกันของ 3 องค์ประกอบข้างตน้ ได้แก่ (อนุศร, 2558) 

 1. TPK-Technological Pedagogical Knowledge (ความรู้ดา้นวธีิการสอน ผนวกเทคโนโลยี) หมายถึง ครูมคีวามสามารถ

และมคีวามรู้ทางด้านการใชเ้ทคโนโลยเีข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การสร้างวธีิการเรียน

แบบออนไลน์ การสร้างห้องเรียนบนคลาวด์ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบของ MOOC เป็นตน้ 

 2. TCK-Technological Content Knowledge (ความรู้ดา้นเนื้อหาวิชาผนวกเทคโนโลย)ี หมายถงึ ครูมีความสามารถ

และมคีวามรู้ทางด้านการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการจัดการเนื้อหา การแสวงหาความรู้ การนำความรู้ท่ีมีอยู่บนคลาวด์มาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์

 3. PCK-Pedagogical Content Knowledge (ความรู้ดา้นวธีิการสอนผนวกเนื้อหา) ครูมคีวามสามารถและมคีวามรู้

ทางด้านการนำเอาวิธีการ กระบวนการ มาจัดการเนื้อหา เพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักเรียน 

 4. TPACK-Technological Pedagogical Content Knowledge (ความรู้ด้านวิธีการสอนผนวกเนื้อหาและเทคโนโลยี) หมายถึง 

ครูมีความรู้ในเรื่องผสมผสานการใช้เทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้าน ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ กระบวนการจัด         

การเรียนรู้ การใชเ้นื้อหาในโลกดิจิทัล เพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทำให้ลดระยะเวลาการเรียนรู้ เรียนรู้ได้มาก และมตีน้ทุนต่ำ 

 กรอบแนวคิด TPACK นอกจากอธิบายการบูรณาการเทคโนโลยีเข ้ามาสู ่การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ว ่ามี                 

ความเกี่ยวข้องกันระหว่างวิธีการสอน เนื้อหาและเทคโนโลยี ยังให้ความสำคัญกับความเฉพาะเจาะจงที่สอดคล้องกับ

บริบทท่ีครูปฏบัิตกิารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแสดงดว้ยวงกลมรอยท่ีเป็นเส้นปะ ตามภาพข้างล่างนี้ 
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    ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด TPCK และองค์ประกอบความรู้ 

ที่มา: วารสารโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 หนา้ 43-44 

 

การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิเคราะห์การสร้างสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งพบปัญหาว่าการใช้สื่อการเรียนการสอน

แบบเดิมนักเรียนไม่ค่อยให้ความสนใจ ทำให้นักเรียนไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาและทำให้ผลการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ ยิ่ง

เป็นเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องระหว่างบทแล้ว จำเป็นต้องมีความเข้าใจให้ถ่องแท้และด้วยความจำกัดของเวลาบางครั้งการ

เรียนการสอนไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาวชิาได้ท้ังหมด อกีท้ังนักเรียนเองไม่กล้าท่ีจะสอบถามครูผู้สอนโดยตรง  ทำให้ยังไม่

เข้าใจในบทเรียนอย่างถ่องแท้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการเรียน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาวิธีการเข้าถึงบทเรียนของตัว

นักเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง โดยจัดทำเป็นสื่อการสอนเพื่อแสดงสื่อข้อมูลต่อเนื่อง โดยใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องมือ เพื่อพัฒนาเป็นสื่อการสอน ทำให้ได้สื่อการสอนที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

มากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถนำไปใช้ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและทดสอบความรู้ได้ด้วยตนเอง สื่อการสอนที่มีรูปภาพ

ประกอบการอธิบาย  ทำให้การเรียนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะภาพและสีสันมผีลต่อการเรียนรู้และจดจำ

ของสมอง ช่วยให้นักเรียนมองเห็นภาพได้ชัดเจน มีความเข้าใจ จดจำได้ง่ายและแม่นยำมากขึน้ 
 

สมมุติฐาน  
 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 

 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก ่

 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของ

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1 จำนวน 25 โรงเรียน (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศกึษา) ซึ่งมี

จำนวนนักเรียนท้ังสิ้น 2,107 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่

 นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563  (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 1  จำนวน  3  โรงเรียน  ใชว้ธีิการเลอืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

( Purposive sampling ) โดยพิจารณาจากความพร้อมของโรงเรียนด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี  มีดังนี้ 1) โรงเรียน

บ้านป่าปอ้ง จำนวน 15 คน  2) โรงเรียนบ้านป่าไมแ้ดง จำนวน 25 คน  3) โรงเรียนแม่คือวทิยา จำนวน 30 คน รวมท้ังสิ้น 

จำนวน 70  คน 

 ตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา 

 ตัวแปรตน้ 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษา

ในช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 

 ตัวแปรตาม 

 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรยีน

ท่ีกำลังศกึษาในชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนท่ีผ่านบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 ความพงึพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  

 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั ้งนี ้ เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชา

วิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน

รายวชิาวทิยาศาสตร์ หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรง

และการเคลื่อนท่ี และแบบประเมนิความพงึพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วจิัยได้สร้างขึน้ 

 1. การสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

 สร้างเคร่ืองมือในการวจิัย ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมนิความพงึพอใจท่ีมีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มขีั้นตอนและวธีิการสร้างดังนี้ 

 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี 

มวีธีิสร้างดังนี ้

  1) กำหนดและออกแบบและเขียนเป็นแบบร่าง (Story0Board) 

  2) สร้างแบบร่าง (Story Board) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งได้มีการจัดลำดับเนื ้อหาที่

วเิคราะห์ได้ออกมาเป็นหน่วยย่อย 

  3) นำแบบร่าง มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

  4) เสนอบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข 

  5) ผู้เชี่ยวชาญประเมินดัชนคีวามเหมาะสม และปรับปรุงแก้ไข 

  6) ทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง   
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นการศึกษา)- 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ มวีิธีสร้างดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร ตำรา ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 

หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3  

 2. ศกึษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คู่มอืครู คู่มอืนักเรียนและวิเคราะห์ตัวช้ีวัด เพื่อนำไปใช้ในการสร้าง

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี จำนวน 5 แผน ใชเ้วลา 13 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 ผลของแรงลัพธ์กระทำต่อวัตถุ 2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 แรงกิริยาและแรงปฏกิิริยา  2 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 แรงพยุง    3 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 แรงเสียดทาน   3 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 โมเมนต์ของแรง   3 ชั่วโมง 

 3. นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องด้านความเที่ยงตรง      

ของเนื้อหา ด้านภาษา และด้านกิจกรรมการเรียนรู้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ 

 4. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง 

 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผู้วิจัย

ได้ดำเนินการดังนี ้

 1. ศึกษาหลักสูตร ตำรา เอกสาร และรายละเอียดเนื้อหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เรื่องแรงและ

การเคลื่อนที่ ตามหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 5 ชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ของสถาบัน

ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ 

 2. วเิคราะหม์าตรฐาน ตัวช้ีวัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี โดยวิเคราะห์พฤติกรรมใน

การวัดผลการเรียนรู้ 

 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ ชนิด 4 ตัวเลือก 

จำนวน 40 ข้อ โดยให้ครอบคลุมพฤตกิรรมการเรียนรู้ท่ีต้องการวัดจากนั้นนำไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวจิัยพจิารณาความเท่ียงตรง

ของเนื้อหาและโครงสร้าง ตลอดจนภาษาที่ใช้และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ตามขอ้เสนอแนะ 

 4. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง

ของเนื้อหา โครงสร้าง และภาษาที่ใช ้และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ โดยถือความคิดเห็นท่ีสอดคล้องกัน

ของผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ 

 5. นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีปรับปรุงแลว้ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 

 6. นำผลท่ีได้จากข้อ 5 ไปหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก  

 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 สำหรับการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบสอบถามชนิด Rating scale 4 ระดับ  

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) ใชใ้นการสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้  
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นการศึกษา)- 

ตอนที ่1 ความพงึพอใจที่มตี่อเนื้อหาในบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีเกณฑ์ในการประเมินผลคือ 

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.00 หมายถงึ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถงึ มีระดับความพึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถงึ มรีะดับความพึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถงึ มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

ตอนที ่2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด 

 สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ซึ่งจะประกอบไปด้วย

การเรียนเรื่องต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนและวัตถุประสงค์ของบทเรียน และในการประเมินผล

การเรียนรู้ จะมีการประเมินทั้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และเมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาครบแล้วก็จะมีการทำ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนท่ีเลอืกเป็นกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนท่ีกำลังศกึษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2563 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าป้อง โรงเรียน

บ้านป่าไม้แดง และโรงเรียนแม่คือวิทยา จำนวน 15 25 และ 30 คน ตามลำดับ โดยมีรายระเอียดในการดำเนินการและ

การเก็บรวบรวมขอ้มูล มขีั้นตอนดังน้ี 

 1. ผู้วิจัยได้ให้คำแนะนำและอธิบายขั้นตอนในการใช้งานและเงื่อนไขต่าง  ๆในการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนให้แก่นักเรียน 

 2. ทดสอบก่อนเรียนโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองแรงและการเคลื่อนท่ีจำนวน 40 ข้อ 

 3. นักเรียนเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหัวขอ้และผู้วิจัยแจกแบบทดสอบระหว่างเรียนในแต่ละหัวข้อ 

 4. หลังเสร็จสิ ้นการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชา

วทิยาศาสตร์ ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ีให้นักเรียนทำแบบทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ีท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน 

 5. แจกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อให้นักเรียนประเมินคุณภาพของ

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 6. นำคะแนนจากการทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้ โปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 

 3. วิธีการวิเคราะห์ 

 ผู้ศึกษาได้นำเคร่ืองมอืท่ีสร้างขึน้ ซึ่งได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี และแบบสอบถามความพงึพอใจท่ีมตี่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยนำเคร่ืองมอืท่ี

สร้างขึน้ท้ังหมดไปใหผู้้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ได้ทำการตรวจสอบหาความเท่ียงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าดัชนี

ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับ ดังนี้ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ก่อน - หลังเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย  

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่ารอ้ยละ และทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง t-test dependent 
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-หนังสือรวมบทความวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดา้นการศึกษา)- 

ผลการศึกษา 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 สรุปผลการวจิัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ผลการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ผู้วิจัยไดด้ำเนินการ ดงันี ้

1) วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ จากนักเรียนท่ี

กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 

ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าป้อง โรงเรียนบ้านป่าไมแ้ดง และโรงเรียนแม่คือวทิยา จำนวน 15 25 และ30 คน ตามลำดับ เพื่อศึกษา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  โดยทำการวัดการเรียนรู้จากการทำแบบฝึกหัดระหว่างการเรียนในแต่ละ

บทเรียนและวัดความรู้จากการทำแบบทดสอบหลังเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเ รียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งมีผลการวเิคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง แรงและการเคลื่อนท่ี ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

โรงเรียน คะแนน คะแนนเต็ม 𝒙 ̅ S.D. คะแนนเฉลี่ย 

คิดเปน็ร้อยละ 

บ้านปา่ป้อง 

 

E1 30 25.73 1.87 85.78 
E2 40 32.13 1.99 80.33 

บ้านปา่ไมแ้ดง 

 

E1 30 26.08 1.63 86.93 
E2 40 32.44 2.42 81.10 

แม่คอืวิทยา E1 30 26.37 0.85 87.89 

E2 40 33.53 2.79 83.83 

  

จากตารางท่ี 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี ชัน้มัธยมศึกษาปี

ที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าป้อง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และโรงเรียนแม่คือวิทยา มีประสิทธิภาพ  E1/E2 เท่ากับ 85.78/80.33, 

86.93/81.10 และ 87.89/83.83 ตามลำดับ ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่  

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 มปีระสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

2) วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

การวิเคราะห์หาประสิทธิผลของชุดการสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ จากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียน

บ้านป่าป้อง โรงเรียนบ้านป่าไมแ้ดง และโรงเรียนแม่คือวทิยา จำนวน 15 25 และ 30 คน ตามลำดับ เพื่อศึกษาประสิทธิผล

ของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

จากคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 

โรงเรียน จำนวน

นักเรียน 

( คน ) 

ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

ทดสอบ 

หลังเรียน 

ดัชนี

ประสทิธิผล 

E. I. 

ร้อยละที่

เพิ่มขึ้น 

บ้านป่าปอ้ง 15 350 482 0.5280 52.80 

บ้านป่าไมแ้ดง 25 577 811 0.5532 55.32 

แม่คอืวิทยา 30 693 1006 0.6174 61.74 
  

จากตารางท่ี 3 ผลปรากฏว่า ดัชนปีระสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี  

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านป่าปอ้งมคี่าเท่ากับ 0.5280 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 52.80 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงมคี่าเท่ากับ 0.5532 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 

55.32 และโรงเรียนแม่คอืวทิยามคี่าเท่ากับ 0.6174 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมคีวามก้าวหนา้ในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 61.74 
 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนผ่านบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 การวเิคราะหว์ัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี หัวขอ้แรงและการเคลื่อนท่ี 

จากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าป้อง โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง และโรงเรียนแม่คือวิทยา จำนวน 15 25 และ30 คน 

ตามลำดับ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน  โดยทำการวัดจากคะแนนทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ซึ่งมีผลการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช ้t-test dependent ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

โรงเรียน จำนวน

ผู้เรียน 

คะแนน

ทดสอบ 

คะแนน

เต็ม 

x ̅   S.D. t  

บ้านป่าปอ้ง 15 ก่อนเรียน 40 23.33 5.09 6.70* 

 15 หลังเรียน 40 32.13 2.00 

บ้านป่าไมแ้ดง 25 ก่อนเรียน 40 23.08 4.84 7.92** 

 25 หลังเรียน 40 32.44 2.42 

แม่คอืวิทยา 30 ก่อนเรียน 40 23.10 4.20 9.48*** 

 30 หลังเรียน 40 33.53 2.79 

            หมายเหต:ุ ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ.05 (*df = 14, **df = 24, ***df = 29) 
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จากตารางที่ 4 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test dependent ได้ว่า โรงเรียนบ้าน

ป่าป้อง เท่ากับ 6.70 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง เท่ากับ 7.92 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 

และโรงเรียนแม่คือวิทยา เท่ากับ 9.48 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05  สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูง

กว่าคะแนนเฉลีย่จากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

3. ผลการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 ในการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนที่ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีการวัดความพงึพอใจเป็น 4 ระดับ คือ 4 คือพอใจมากท่ีสุด 3 คือพอใจมาก 2 คือพอใจน้อย 

และ 1 คือพอใจน้อยท่ีสุด ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจที่มีต่อสื่อ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังแสดงในภาพท่ี 3 

  
ภาพที่ 3 แสดงผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจที่มตี่อสื่อคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

 จากภาพที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดังนี้ 

นักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จำนวน 3 ข้อ โดยเรียงลำดับจาก

มากไปหานอ้ย ได้แก่ ข้อ 12 ศกึษาและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ไม่จำกัดเวลา และมีอิสระในการเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.66  ข้อ 7 ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบหลังเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ของตน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64  และข้อ 2 การแบ่งเนื้อหา

ออกเป็นตอน ๆ ทำใหผู้้เรียนเรียนรู้ง่ายขึน้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54  ตามลำดับ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนท่ี เพื่อเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนบ้านป่าป้องมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 85.78/80.33 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงมีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 

86.93/81.10 และโรงเรียนแม่คือวิทยามีประสิทธิภาพ  E1 / E2 เท่ากับ 87.89/83.83 สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนัฏตา สินธนพงศ์ (2550) เรื่อง 

การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลตมิเีดีย หัวข้อ ภาพตัด (Section View) ผลการวจิัย พบว่า 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.67/84.78 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของผู้เรียน พบว่าโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนมากที่สุดคือโรงเรียนบ้านป่าป้องเท่ากับ 23.33 คะแนน 
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โรงเรียนแม่คือวิทยา และโรงเรียนบ้านป่าไม้แดง มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 23.10 คะแนน และ 23.08 คะแนน 

ตามลำดับ และโรงเรียนที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากที่สุดคือโรงเรียนแม่คือวิทยาเท่ากับ 33.53 คะแนน โรงเรียนบ้าน 

ป่าไม้แดง และโรงเรียนบ้านป่าป้อง มีค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 32.44 คะแนน และ 32.13 คะแนน ตามลำดับ เมื่อนำค่าเฉลี่ย

ของคะแนนไปทดสอบความแตกต่างโดยใช้ตาราง t-test dependent  สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ดังนัน้นกัเรียนท่ีเรียนผ่านคอมพวิเตอร์ช่วยสอน

นี้มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมคีวามเหมาะสมของบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของกรกนก สำกำปัง 

(2551) พบว่านักศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สมบัติวัสดุและการทดสอบวัสดุมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนในระดับมาก และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อ

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หัวข้อแรงและการเคลื่อนท่ีโดยรวมอยู่ในระดับพงึพอใจมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48  
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การศึกษาเจตคติของนกัศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อ

การเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชา 

(Investigation RMUTL undergraduate students’ attitudes towards the King’s 

Philosophy course at Rajamangala University of Technology Lanna Tak) 
 

วชริวิชญ์ วงษ์หอมจันทร์1* และ ประดิษฐ์ ประสมทอง1 

Wacherawich Wonghomchan1* and  Pradit Prasomthog1 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านาตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมของ

นักศึกษาให้ใช้วิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้าร่วมคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 191 คน ท่ีเรียนในรายวิชา

ศาสตร์พระราชา คัดเลือกโดยวธีิการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมอืท่ีใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามทัศนคตท่ีิแจก

ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้มาโดยใช้โปรแกรม SPSS สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น 

เปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวจิัยพบว่า โดยรวมแล้ว ทัศนคติของนักศกึษาท่ีมีต่อหลักสูตร

การเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชาอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนมีทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับ

การเรียน ทัศนคติเชงิบวกเหล่านี้อาจขึน้อยู่กับปัจจัยภายนอก และผู้บรรยายได้นำสื่อภาพท่ีน่าสนใจและให้ขอ้มูลมาใช้ 

เทคโนโลยีสื่อท่ีปรับปรุงแล้ว และกิจกรรมระดมสมองในห้องเรียน ดังนั้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรีได้ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตรและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สอบถามคำถามและข้อเสนอแนะ 
 

คำสำคัญ:   เจตคต,ิ นักศึกษา, ศาสตร์พระราชา 
 

 
1 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก จังหวัดตาก 63000 
1 Liberal Arts Department, Faculty of Business Administration and Liberal Arts, University of Technology Lanna Tak, Tak, 63000 

* Corresponding author: prime_minister_of_thai@hotmail.com  

 

mailto:*%20Corresponding%20author:%20prime_minister_of_thai@hotmail.com


29 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

Abstract 
This survey-based research has the main objective to investigate RMUTL undergraduate students’ 

attitude towards the King’s philosophy course in order to resolve and develop students’ behavior for the most 

efficient instructional methodology. Participants are 190 undergraduate students studied the King’s philosophy 

course recruited by purposive sampling method. Research instrument implemented in this research was attitude 

questionnaire distributed to undergraduate students from Faculty of Engineering and Faculty of Business 

Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Tak.  Obtained data was analyzed by 

using the SPSS program for statistical analysis such as percentage, average and standard deviation.  

Research findings revealed that for overall of the course, the level of students’ attitudes towards the Kings’ 

philosophy course were at good level. In addition, it also reflected that students had positive attitudes about their 

studies. These positive attitudes might be based on external factors and the lecturer implemented interested and 

informative visual aids, enhanced media technology and brain storming activities in the classroom. Therefore, these 

would assist undergraduate students to review contents of the course and provide them opportunities to inquire 

questions as well as suggestions.   
 

Keywords:  Attitude, RMULT undergraduate students, The King’s Philosophy  
 

บทนำ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีวิสัยทัศน์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน โดยมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผสมผสานการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่ งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติท่ีมีคุณธรรม  

และพึ่งพาตนเองได้ สร้างต้นแบบการเป็นนักปฏิบัติ บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวะ

ศึกษาได้ศึกษาต่อ สร้างงานวิจัย บริการวิชาการ  ท่ีเน้นองค์ความรู้และนวัตกรรม   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุใน อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า "บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน" 

(มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก.2565: ออนไลน์) 

 วชิาศาสตร์พระราชา เป็นความรู้ท่ีเป็นระบบของพระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) มีพื้นฐานจากพระราชดำหริ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน พระราชดำรัส 

พระบรมราโชวาท และพระราชจริยวัตรของพระองค์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลท่ี 10) ทรงมี

พระราชปณิธาน ที่จะทรงรักษา สืบสาน และต่อยอดสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน  (ณัฐกานต์ ภาคพรต 2564 : 1) ศาสตร์

พระราชา (The King's Philosophy) เป็นคำศัพท์ท่ีเกิดใหม่ เพิ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย หลังจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว สวรรคตใน พ.ศ. 2559 ก่อนวันเวลาดังกล่าวแล้วอาจมีใชบ้้างแต่เฉพาะหน่วยงาน หรือนักวิซาการท่ีทำงาน

เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่แพร่หลายสู่สื่อสารมวลชนแต่หลังจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสซ.)ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" มาประยุกต์ใช้ใน 

การดำเนินชีวิตและบริหารประเทศ ในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศทางโทรทัศน์

รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย คำว่า "ศาสตร์พระราชา" ก็แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึน้ องค์ความรู้ และนวัตกรรม

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาช่วยเหลือปวงซนซาวไทยผู้ทุกข์ยากก่อน พ.ศ. 2559 ได้แยกออกตาม

องค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมแต่ละอย่างเช่น ทฤษฎีใหม่ (The New Theory) ปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการน้ำ ศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ศาสตร์

เกี่ยวกับการจัดการดิน คาสตร์เกี่ยวกับการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม ศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะและการดนตรี ศาสตร์

ด้านการศกึษา ศาสตร์เกี่ยวกับนวัตกรรม เช่นฝนหลวง หญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน การพัฒนาไบโอดีเซลจากนำ้มัน

ปาล์ม กังหันน้ำชัยพัฒนา อุทกพลวัต หรือกังหันผลิตไฟฟา้ด้วยพลังน้ำไหล เป็นต้น (ศาสตร์พระราชา 2563 : 1 )  

 ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะผู้สอนในรายวิชาศาสตร์พระราชา จึงมีความต้องการศึกษาเจตคติของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาศาสตร์พระราชา เนื่องจากวิชานีเ้ป็นวชิาใหม่

จึงยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษามาก่อน เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้

นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความเข้าใจหลักและวิธีการ

ของศาสตร์พระราชา สามารถเอาหลักศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในชีวติประจำวันและการประกอบอาชีพ พร้อมท้ัง

ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวิชา

ศาสตร์พระราชา 

2. เพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี มีความเข้าใจ

หลักและวิธีการของศาสตร์พระราชา สามารถเอาหลักศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบ

อาชพี และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย 
 

กรอบแนวคิด  
  จากการศกึษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ คณะผู้วิจัยกำหนดตัวแปรท่ีส่งผลต่อเจตคติของ

นักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาศาสตร์พระราชา ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 
            
 

 

ขอบเขตของโครงการวจิัย 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชา     

เทอม 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวนท้ังหมด 380 คน โดยใช้สูตรกรณีประชากรท่ีมีจำนวนแน่นอน ตามตารางของ 

Krejcie and Earyle W. Morgan. ปี 1970 จึงได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมคือ 191 คน 

   

ตัวแปรอสิระ 

 

เจคติที่มีต่อการเรียนวิชาศาสตร์พระราชา ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลา้นนา ตาก 

ตัวแปรตาม 

นักศึกษานกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ที่เรียนใน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 
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ตัวแปรทีท่ำการศึกษา 

  ตัวแปรต้น ได้แก่ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก  ภาคปกต ิ

  ตัวแปรตาม ได้แก่ การศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการ

เรียนในรายวชิาศาสตร์พระราชา 
   

นิยามศัพท์เฉพาะ 
  เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น ความพอใจ ความไม่พอใจ ซึ่งวัดได้

จากแบบวัดเจตคติต่อรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ท่ีคณะผู้วิจัยสร้างขึ้น 5 ด้าน คือ การสร้างแนวคิด

และเจตคติ ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์

พระราชาและการประยุกต์ใช้ และการนยิมชมชอบในรายวชิา 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

  แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้องกับเจตคต ิ

  คำว่า เจตคติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Attitude มาจากคำว่า Aptus ในภาษาลาติน บางคร้ังแปลคำนี้ว่า 

ทัศนคติ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติศัพท์ว่า เจตคติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของ

บุคคลต่อส่ิงใดสิ่งหน่ึง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:321) 

   นพินธ์ แจ้งเอี่ยม (อ้างถึงใน พิภพ วชังเงิน, 2547: 407) เจตคติ หมายถึง สิ่งท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลท่ีจะ

ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เราสามารถรู้ได้โดยดูจากพฤติกรรมของบุคคลว่าจะตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าอย่างไร 
 

   สุชาต ิประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2538: 149) ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งจะ

แสดงออกให้เห็นได้จากคำพูดหรือพฤติกรรมท่ีสะท้อนทัศนคตินั้น คนแต่ละคนมีทัศนคติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากน้อย

แตกต่างกัน ทัศนคติแม้จะเป็นสิ่งท่ีเป็นนามธรรม แต่เป็นสิ่งท่ีเป็นจริงเป็นจังสำหรับบุคคลท่ีมีทัศนคตินั้น บทบาทของ

ทัศนคติต่อพฤติกรรมของคนมมีาก แทบจะกล่าวได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชวีิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับทัศนคติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

เล็กเร่ืองใหญ่ หรอืเร่ืองสำคัญมากมายเพยีงใด 

    รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548: 68) ทัศนคติ หมายถึง การประเมินหรือการตัดสินเกี่ยวกับความชอบหรือไม่

ชอบในวัตถุ คน หรอืเหตุการณ์ ซึ่งจะสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้สกึของคนคนหนึ่งเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง หรือเป็นท่าที

หรือแนวโนม้ของบุคคลที่แสดงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคล กลุ่มคน ความคิด หรือสิ่งของก็ได้ โดยมีความรู้สึกหรือ

ความเชื่อเป็นพื้นฐาน ทัศนคติไม่ใช่สิ่งเดียวกับค่านิยม เพราะค่านิยมเป็นสิ่งท่ีเราเห็นคุณค่า แต่ทัศนคตเิป็นความรู้สึก

ด้านอารมณ์  (พอใจหรือไม่พอใจ) แต่ท้ัง 2 อย่างมีความสัมพันธ์กัน ทัศนคติเป็นพลังอย่างหนึ่งท่ีมองไม่เห็น

เช่นเดียวกับสัญชาตญาณหรือแรงจูงใจ แต่เป็นพลังซึ่งสามารถผลักดันการกระทำบางอย่างท่ีสอดคล้องกับความรู้สึก

ของทัศนคต ิ

  จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติ หมายถึง ความคิดเห็น ความเชื่อและความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

อารมณ์เป็นส่วนประกอบ หรือความโน้มเอียงท่ีจะแสดงออกต่อสิ่งต่างๆ เช่น บุคคล สถาบัน สถานการณ์ เร่ืองราว

ต่าง ๆ ไปในทางใดทางหน่ึงอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือคัดค้าน คือ ชอบหรือไม่ชอบ เห็นด้วยหรือไม่เห็นดว้ย 
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  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ 

   การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมผีลเนื่องมาจากการได้รับประสบการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลง

นั้นเป็นเหตุทาให้บุคคลเผชิญสถานการณ์ เดิมแตกต่างไปจากเดิม ประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม หมายถึงท้ังประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ท่ี

บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง (ประดินันท์ อุปรมัย, 2540: 121) 
 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 

 ศาสตร์พระราชา (The King's Philosophy) เป็นคำศัพท์ท่ีเกิดใหม่ เพิ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย หลังจาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตใน พ.ศ. 2559 

ก่อนวันเวลาดังกล่าวแล้ว อาจมีใชบ้้างแต่เฉพาะหน่วยงาน หรือนักวิซาการท่ีทำงานเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่แพร่หลายสู่สื่อสารมวลชน แต่หลังจากพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสซ.) ได้น้อมนำ "ศาสตร์พระราชา" 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและบริหารประเทศ ในรายการ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ แห่งประเทศไทย คำว่า"ศาสตร์พระราชา" ก็แพร่หลายกว้างขวางยิ่งขึ้น 

องค์ความรู้ และนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาช่วยเหลือปวงซนซาวไทย ผู้ทุกข์ยากก่อน 

พ.ศ. 2559 ได้แยกออกตามองค์ความรู้ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรมแต่ละอย่าง เช่น ทฤษฎใีหม่ (The New 

Theory) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการน้ำ คาสตร์เกี่ยวกับการ

จัดการสหกรณ์ศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการดิน คาสตร์เกี่ยวกับการจัดการป่าและสิ่งแวดล้อม ศาสตร์เกี่ยวกับศิลปะ

และการดนตรี ศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสตร์เกี่ยวกับนวัตกรรม เช่น ฝนหลวง หญ้าแฝก โครงการแกล้งดิน การ

พัฒนาไบโอดเีซลจากน้ำมันปาล์ม กังหันนำ้ชัยพฒันา อุทกพลวัตหรือกังหันผลิตไฟฟา้ด้วยพลังน้ำไหล เป็นต้น 

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2559) ได้ให้ความหมายว่า ศาสตร์พระราชาของพระองค์ 

ได้แก่ พระราชดำร ิ คือ แนวคิดปรัชญา และ พระราชดำรัส คือ คำสอน ตักเตอืนให้สต ิพระราชกรยีกิจ คือ หลักการ

ทรงงาน รวมท้ัง พระราชจริยวัตรของพระองค์ คือ การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งจะยังคง

อยู่คู่แผ่นดินไทยตลอดไป สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่การประกอบกิจวัตรประจำวัน และ

สัมมาชีพของแต่ละบคุคล ไปจนถึงการบริหารราชการแผ่นดนิ เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 ศาสตราจารย์กิตติคุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2560) ได้ให้ความหมายศาสตร์พระราชา

สรุปได้ว่า คือองค์ความรู้ท่ีทรงศึกษา สั่งสม พัฒนา เพื่อการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีความสุข  ตั้งอยู่

บนพื้นฐานของกิจที่ทรงทำ คำที่ทรงแนะ/สอนจากพระราชประสบการณ์ 3 มิต ิคือ มติิท่ี 1 ศาสตร์แห่งการพัฒนา มิติ

ท่ี 2 ศาสตร์แห่งความประพฤติ การครองตนในสังคมอย่างสงบสุข มิติท่ี 3 ศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกันปรองดองและ

สงบสุข ซึ่งมีพืน้ฐานมาจาก 3 ป ได้แก่ ปฏบัิติ ปริยัต ิและปฏเิวธ 

ท้ังนี ้ศาสตร์พระราชายังได้รับการยกย่องในเวทีระดับโลก และสอดคล้องกันวาระของโลก คือ เป้าหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ โดยนายโคฟี อันนัน (เสขาธิการองค์การสหประชาชาติขณะนั้น) ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย

รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ เพราะเห็นว่าเป็นให้ประเทศต่าง ๆ ท่ีเป็นสมาชิกท่ัวโลกได้ยึดถือเป็น

แนวทางการพัฒนาประเทศท่ีจะนำไปสู่ความยัง่ยนืและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในตนเองสู่ชุมชน สู่สังคมในวงกว้างขึ้น

ได้ในท่ีสุด โดยสหประชาชาติได้สนับสนุนสมดุลในมติติ่าง ๆ 
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นักวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ได้ประมวลหลักการทรงงาน หลักคิด และหลักปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมท้ังผู้ รู้หลายท่านได้ให้คำสำคัญในศาสตร์

พระราชา ดังนี้ 

บรรดาองค์ความรู้ หมายถึง องค์ความรูทุ้กอย่างที่พระองค์ได้พระราชทานแก่พสกนกิรในโอกาสต่าง ๆ 

ภูมิปัญญา หมายถงึ ความรู้ท่ีทรงได้มาและได้ผ่านการใชจ้ากประสบการณ์ท่ีผ่านมาแล้ว 

 พระราชทานผ่านวิธีการต่าง ๆ หมายถึง การรวบรวมพระราชดำริท่ีอยู่ในพระบรมราโชวาทและพระราช

ดำรัสท่ีทรงอธิบาย หรือทรงสอนในเร่ืองต่าง ๆ เช่น โครงการแก้ไขปัญหา การสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่การคิดคัน

นวัตกรรม ทฤษฎีใหม่ หรือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง รวมท้ังโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์ศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 ประโยซน์สุข หมายถึง ความวิริยะอุตสาหะที่พระองค์ทรงทุ่มเทในการทรงงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวง

ชนชาวไทย ให้มีความเป็นอยู่อย่างปกตสิุข เหมาะสมกับสถานะของแต่ละบุคคล 

 เหล่าพสกนิกรและส่งผลถึงมนุษยชาติท้ังมวล คำว่าพสกนิกรให้แทนคำว่าปวงชนชาวไทย เพื่อให้ครอบคลุม

ราษฎรทุกกลุ่ม โดยไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวเขาท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย 

พระองค์ก็ได้พระราชทานความช่วยเหลือ ทรงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ นอกจากนี้ยัง

ทรงเผื่อแผ่ประโยชน์ถึงชนชาติอ่ืน ๆ ด้วย ทรงมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ต่อโลกและมนุษยชาติในภาพรวม 

 การพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นองค์ความรู้ใน 3 ศาสตร์ท่ีบูรณาการกัน คือ ศาสตร์ชาวบ้าน ศาสตร์สากล และ

ศาสตร์พระราชา 
 

ความสำคัญของการพฒันาตามแนวพระราชดำร ิ

 มูลนิธิปิดทองหลังพระ สบืสานแนวพระราชดำร ิได้ยึดองค์ความรู้ตามพระราชดำร ิ6 มิติ คือ นำ้ ดิน 

เกษตร พลังงานทดแทน ป่า และสิ่งแวดลอ้ม ที่สอดคล้องกับองค์ความรูส้ากล องค์ความรูข้องครูภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

เป็นกรอบการทำงาน ยดึหลักการพัฒนา ตามแนวพระราชดำร ิคือ เขา้ใจ เข้าถึง และพัฒนา 

1. การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในขอ้มูลพื้นฐาน ด้วยการศกึษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน 

ค้นหารากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรูข้องโครงการพระราชดำรท่ัิวประเทศ 

2. การเข้าถึง เป็นเร่ืองการสื่อสารและสร้างการมสี่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจ

กับชุมชนร่วมกัน วเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากท่ีสุด 

3. การพัฒนา เป็นเร่ืองของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลีย้ง การออกแบบหลักสูตร

และเมนูการพัฒนา การศึกษาดงูาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้และฝึกปฏบัิตขิองชุมชน รวมท้ังการให้ทีม พี่เลีย้งให้คำแนะนำ

ในชุมชนและตดิตามสนับสนุนประเมินผล 

บันไดทัง้สามขั้นนี้ จะทำให้ชุมชนมคีวามเป็นเจ้าของและนำไปสูค่วามยั่งยืนของการพัฒนาในท่ีสุด บันไดทัง้ 

3 ขั้นนี้มุ่งไปสูก่ารพัฒนาให้ชุมชนมคีวามเป็นเจ้าของและนำไปสูค่วามยั่งยืนในท่ีสุด  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 อัญฑิการ์ โรงสะอาด (2551:บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเจตคติของนิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัยในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบคำถามครูผู้สอน ในช้ันเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ ศกึษาเจตคติของนสิิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองการตอบคำถามครูผู้สอนในชั้น เรียนภาษาอังกฤษ และศึกษา

สาเหตุท่ีผู้เรียนไม่ชอบตอบความคำถามในชั้นเรียน รวมถึงการศึกษาปัจจัยท่ีช่วย กระตุ้นให้นักเรียนตอบคำถามใน  

ชัน้เรียนเพิ่มขึ้น ทัง้นี้เพื่อจะเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและผู้สอนจะได้พัฒนาวธีิถามคำถาม ตัวคำถามกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบด้วยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 9 คณะ 9 กลุ่ม รวม 225 คน เป็นชาย 68 คน และเป็นหญิง  

157 คน เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นจำนวน 1 ชุด มีคำถามรวม 68 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

นิสิตประเมินตนเองว่ามีทักษะการอ่านดีท่ีสุด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-ดี ทักษะท่ีอ่อนท่ีสุดคือทักษะการพูด และ 

มคีวามชอบในการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ในเร่ืองราวความคิดเห็นโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการต้ังคำถามใน

ชัน้เรียนน้ันสี่ลำดับแรกที่ผู้เรียนเห็นดว้ยมากท่ีสุดคือ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้เรียนมีส่วนท่ีจะเสริมการเรียนรู้

ภาษา ผู้เรียนชอบคำถามท่ีสนุกขบขันช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายและชอบคำถามท่ีแนะแนวข้อสอบและทบทวน

ประเด็นสำคัญ จากมุมมองของผู้เรียน ผู้เรียนไม่ตอบคำถามในชั้นเรียนเพราะตั้งตัวไม่ทันคิดศัพท์ไม่ออก และไม่รู้ว่า

จะใช้โครงสร้างภาษาแบบใดจึงจะเหมาะสมถูกต้อง ท้ังมีอาการประหม่าเมื่อต้องตอบถามครูผู้สอน สำหรับแนวทาง

แก้ไขปัญหาท่ีผู้เรียนเสนอแนะคือ อาจารย์ควรมท่ีาทเีป็นมติรเอาใจใส่ไม่เขม้งวด และให้กำลังใจผู้เรียนและบรรยากาศ

การเรียนการสอนตอ้งไม่เครยีดและต้องการให้มเีพื่อนช่วยกันคดิ ทำกิจกรรมกลุ่มและตอบพร้อมกัน  

 ทัศนาวลัย ตันติเอกรัตน์ (2558: บทคัดย่อ)  ได้ทำการศึกษาวิจัยเร่ือง เจตคติต่อการเรียนวิชาการจัดการ

ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง เพื่อศึกษาระดับเจตคติและเปรียบเทียบ

เจตคติของนักศึกษาตามลักษณะส่วนบุคคลท่ีมี ต่อการเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและ บริการ จำนวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า        

1) นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 ผู้ปกครองมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว บิดา

มารดาอยู่ด้วยกัน 2) เจตคติต่อการเรียน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เจตคติต่อการเรียนด้านพฤติกรรมมาก

ท่ีสุด คือ ผู้สอนใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี มีความพร้อมในการเข้าสอน แต่งกายสุภาพเหมาะสม เปิดโอกาสให้ 

ซักถาม แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อกัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเสียสละและมีน้ำใจต่อผู้อื่น รองลงมา คือ ด้าน

ความรู้สกึและอารมณ์ ส่งเสริมให้เรียนรู้ดว้ยตนเอง ตอบสนองความตอ้งการในการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุก เวลา รูปแบบ 

การสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในเนื้อหาและในระดับมาก คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีสื่อ  เทคโนโลยีการสอนท่ี

น่าสนใจ เสริมการเรียนรู้ความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาก่อน 3) การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลกับเจต

คติต่อการเรียน พบว่า เพศ และอาชีพของผู้ปกครองท่ี ต่างกัน มีเจตคติไม่แตกต่างกัน ส่วนคะแนนเฉลี่ยสะสมของ

นักศกึษา และสถานภาพของบิดามารดาที่ ต่างกันมเีจตคติแตกต่างกัน 

จากงานวิจัยดังกล่าว คณะผู้วิจัยนำมาเป็นแนวทางและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ

เจตคติของนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาศาสตร์พระราชา 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

       X² Np ( 1 – p ) 

e² ( N – 1 ) + X² p(1 – p) 

       X² Np ( 1 – p ) 

e² ( N – 1 ) + X² p(1 – p) 

      3.841 x 380 x 0.5 x0.5 

(.05)² x (380 -1) + 3.841x0.5x0.5  

วิธีวิทยาการวิจัย 
  การศึกษาโครงการวิจัยน้ี เพื่อศึกษาเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อ

การเรียนในรายวิชาศาสตร์พระราชา และเพื่อให้นักศึกษาก้าวสู่การเป็นบัณฑิต นักปฏิบัติท่ีถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม เป็นคนดี มีความเข้าใจหลักและวิธีการของศาสตร์พระราชา สามารถเอาหลักศาสตร์พระราชาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย โดยครอบคลุม

สาระตามประเด็นต่อไปนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

- ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านา ตาก 

- กลุ่มตัวอย่าง คือ จำนวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีลงเรียนในรายวชิา

ศาสตร์พระราชา  ภาคเรียนท่ี 2 ปกีารศึกษา 2564 จำนวน 380 คน 

ผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร กรณีท่ีประชากรมีจำนวนแน่นอน ของ Krejcie and Earyle W. Morgan. ปี 

1970 ดังนี้ 

   n =   
 

 

  n = ขนาดของกลุ่มประชากร 

  N = ขนาดของประชากร 

  e = ระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

  X² = ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อม่ัน 95 % ( X² = 3.841) 

                       p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้กำหนด P = 0.5) 

 วธีิการคำนวณ  

   n =   
 

     

   n = 

 

 

   n =  191 หน่วย 

  ดังนัน้ กลุ่มประชากรตัวอย่างท่ีเหมาะสม คือ 191 คน 

  

เครื่องมอืที่ใช้ในการทำวิจัย 

 ในการทำวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ แบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

สำหรับนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อรายวชิาศาสตร์พระราชา 

 แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งผู้วจิัยได้สร้างโดนอาศัยทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยสร้าง

ข้อคำถามตามแบบขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการศกึษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน เป็นลักษณะคำถามแบบ

ปลายเปิด ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 เจตคตขิองนักศกึษาท่ีมีต่อรายวชิาศาสตร์พระราชา 

 ตอนท่ี 3 แสดงขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

 ซึ่งมีการแบ่งเป็น 5 ระดับ ในการให้คะแนนตามแนวมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตาม

วธีิการของลิเคิร์ท (Likert) ได้ดังนี้ 

 ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายถงึ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 

 ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายถึง ระดับความพงึพอใจมาก 

 ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายถงึ ระดับความพงึพอใจปานกลาง 

 ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายถงึ ระดับความพงึพอใจน้อย 

 ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายถงึ ระดับความพงึพอใจน้อยท่ีสุด 

 ในการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชั้น เป็นการวัดมาตราประเมินค่าของลิเคิร์ท โดยใช้สูตรคำนวณความกว้าง

ของอันตรภาคชัน้ ดังนี้ 

 

ระดับความกวา้งของอันตรภาคชัน้ =  

 

           =       5 - 1  

            5 

           = 0.80 

  เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่า อยู่ในระดับสำคัญมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่า อยู่ในระดับสำคัญมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่า อยู่ในระดับสำคัญปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่า อยู่ในระดับสำคัญน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่า อยู่ในระดับสำคัญน้อยท่ีสุด 
  

วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม จำนวน 191 ชุด โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน 

มกราคม  – กุมภาพันธ์ 2565 หลังจากแจกแบบสอบถามเสร็จครบตามจำนวน จึงนำไปวเิคราะห์หาข้อสรุป 
  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เพศ คณะของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังศึกษา ระดับ

การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check – List) ประมวลผล

สถิตเิชงิวเิคราะห์โดยการหาค่าความถี่ รอ้ยละ 

 ตอนท่ี 2 เจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา โดยมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

เลอืกตอบ (Check – List) ประมวลผลสถิติเชงิวเิคราะห์โดยการหาค่าความถี่ รอ้ยละ  

 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา โดยมีลักษณะ

แบบสอบถามโดยการให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขยีน แล้วนำมาประมวลผลโดยการหาค่าร้อยละ 

 

 

 

ข้อมูลท่ีมีค่าสูงสุด – ข้อมูลท่ีมคีา่ต่ำสุด 
 

                  จำนวนช้ัน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ผลการศึกษา 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม และผลสำรวจเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ตาก ท่ีมีต่อการเรียนในรายวชิาศาสตร์พระราชา คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี ้
 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง          ( n = 191 ) 

ประเภทของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง ร้อยละ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 92 48.42 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 99 52.11 

รวม 191 100 
 

   

 จากตารางท่ี 1 ผลการวเิคราะห์พบว่า จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาคณะท่ีเรียนในรายวชิาศาสตร์

พระราชา คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 99 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคณะวิศวกรรมศาสตร์  

คิดเป็นร้อยละ 92 อยู่ในระดับนอ้ย ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 2  

 2.1 แสดงขอ้มูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (เพศ)            ( n = 191 ) 

ประเภทของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง ร้อยละ 

ชาย 113 59.47 

หญิง 78 41.05 

รวม 191 100 

  

  จากตารางท่ี 2.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า จำนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและ 

ศิลปศาสตร์ มีจำนวนท้ังหมด 191 คน ตอบแบบสอบถามจำนวน 191 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด เป็นชาย 113 คน คิดเป็นร้อยละ 59.47  เป็นหญิง 78  คิดเป็น 

ร้อยละ 41.05 คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลำดับ 
 

 2.2 แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (กำลังศึกษาในระดับ)        ( n = 191 ) 

ประเภทของนักศึกษา จำนวนกลุ่มตัวอยา่ง ร้อยละ 

ปริญญาตรี 191 100 

รวม 191 100 

  
  จากตารางท่ี 2.2 ผลการวเิคราะห์พบว่า จำนวนนักศกึษาผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด กำลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จำนวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ตารางที่ 3  

  3.1 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวชิาศาสตร์พระราชา ของนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

ลำดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา 4.52 0.660 ดีมาก 1 

2. รายวชิานีช้่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.48 0.603 ด ี 2 

3. ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นการทำงานในอนาคต และสามารถนำเอาไป

บอกต่อให้ผุ้อื่นทราบถึงศาสตร์พระราชา 

4.41 0.626 ด ี 3 

4. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ดำรงชวีติ 

4.34 0.668 ด ี 4 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีส่งเสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

4.32 0.636 ด ี 5 

6. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทางศาสตร์พระราชา ใน

มติติ่างๆ 

4.29 0.563 ด ี 6 

7. รายวชิานีส้ามารถประยุกต์ในชวีติประจำวันได ้ 4.21 0.624 ด ี 7 

8. ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

4.20 0.699 ด ี 8 

9. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการดำรงชีวิต 

4.18 0.690 ด ี 9 

10. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.09 0.745 ด ี 10 

 รวม 4.30 0.052 ด ี  
 

 

 จากตารางท่ี 3.1 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา      

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.052 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่ารายวิชานี้เป็นวิชาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.660 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมารายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  

มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0..603 มเีจคติอยู่ในระดับดี และรายวชิานี้ข้าพเจ้าสามารถ

นำความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต และสามารถนำเอาไปบอกต่อให้ผุ้อื่นทราบถึงศาสตร์

พระราชา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.626 มเีจคติอยู่ในระดับดี ตามลำดับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

3.2 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวชิาศาสตร์พระราชา ของนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์   

ลำดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคตติ่อรายวชิา 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา 4.48 0.687 ด ี 1 

2. รายวชิานีช้่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.43 0.568 ด ี 2 

3. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ดำรงชวีติ 

4.39 0.679 ด ี 3 

4. ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้รายวชิานี้ไปประยุกต์ 

ใชใ้นการทำงานในอนาคต และสามารถนำเอาไป

บอกต่อให้ผุ้อื่นทราบถึงศาสตร์พระราชา 

4.32 0.606 ด ี 4 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการดำรงชีวิต 

4.30 0.658 ด ี 5 

6. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีส่งเสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

4.30 0.658 ด ี 6 

7. รายวชิานีส้ามารถประยุกต์ในชวีติประจำวันได ้ 4.29 0.653 ด ี 7 

8. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.11 0.753 ด ี 8 

9. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทางศาสตร์พระราชา ใน

มติติ่างๆ 

4.09 0.549 ด ี 9 

10. ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

4.00 0.688 ด ี 10 

 รวม 4.27 0.061 ด ี  
 

 

 จากตารางท่ี 3.2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา        

ในภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.061 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่ารายวิชานี้เป็นวิชาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48   มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.687 มีเจตคติอยู่ในระดับดี รองลงมาคือ รายวิชานี้รายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.568 มีเจคติอยู่ในระดับดี และรายวิชานี้เป็นวิชาท่ีสร้าง

แนวความคิดในการดำรงชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.679 มีเจคติอยู่ในระดับดี 

ตามลำดับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

  3.3 แสดงค่าระดับของเจตคติต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ

บริหารธุรกิจและศลิปศาสตร์ 

ลำดับที ่ ข้อความ 
ค่าระดับของเจตคติต่อรายวชิา 

X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา 4.54 0.660 ดีมาก 1 

2. รายวชิานีช้่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.50 0.603 ดีมาก 2 

3. ข้าพเจ้าสามารถนำความรู้รายวชิานีไ้ปประยุกต์ 

ใชใ้นการทำงานในอนาคต และสามารถนำเอาไป

บอกต่อให้ผุ้อื่นทราบถึงศาสตร์พระราชา 

4.43 0.628 ด ี 3 

4. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีสร้างแนวความคิดในการ

ดำรงชวีติ 

4.34 0.668 ด ี 4 

5. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีส่งเสริมความคิดในบทบาท

หนา้ที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง 

4.34 0.640 ด ี 5 

6. ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงแนวทางศาสตร์พระราชา ใน

มติติ่างๆ 

4.30 0.699 ด ี 6 

7. รายวชิานีส้ามารถประยุกต์ในชวีติประจำวันได ้ 4.23 0.632 ด ี 7 

8. ข้าพเจ้าตระหนักถึงความสำคญัของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 

4.20 0.699 ด ี 8 

9. รายวชิานีเ้ป็นวชิาท่ีช่วยพัฒนาการสร้างเจตคติท่ีดี

ในการดำรงชีวิต 

4.20 0.699 ด ี 9 

10. รายวชิานีม้กีิจกรรมท่ีขา้พเจ้าชอบ 4.09 0.745 ด ี 10 

 รวม 4.32 0.051 ด ี  
 

 

จากตารางท่ี 3.3 ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชาใน

ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.051 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่ารายวิชานี้เป็นวิชาท่ีทำให้รู้จักศาสตร์พระราชา มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 มีค่าส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 0.660 มีเจตคติอยู่ในระดับดีมาก รองลงมาคือ รายวิชานี้ช่วยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมมี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.50 มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.603 มีเจคติอยู่ในระดับดีมาก และรายวิชานี้ข้าพเจ้า

สามารถนำความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในอนาคต และสามารถนำเอาไปบอกต่อให้ผุ้อื่นทราบถึงศาสตร์

พระราชา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 มคี่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.628 มเีจคตอิยู่ในระดับดี ตามลำดับ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ส่วนท่ี 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ คณะผู้วิจัยสรุปได้ดังนี ้
 

 ตารางที่ 4 แสดงขอ้คดิเห็นและข้อเสนอแนะ 

สถานที่ / เหตุผลในการใช ้ จำนวน ร้อยละ 

1. มีกิจกรรมในระหว่างการเรียนน่าสนใจ เช่น การให้ศึกษาโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ ตามท่ีได้รับมอบหมาย การฟังบรรยายปราชญ์ชาวบ้าน

ท่ีน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช ้

54 28.27 

2. ผู้เรียนสามารถนำความรูไ้ปประยุกต์ใชใ้นชีวิตประจำวันและการทำงานใน

ภายหนา้ 

48 25.13 

3. การเรียนการสอนและสื่อท่ีนำมาสอนทำใหผู้้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึน้ อาจารย์

ผู้สอนยกตัวอย่าง และข้อเสนอแนะ ได้อย่างด ีและง่ายขึ้น 

44 23.04 

4. อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศกึษารูส้ึกไม่เครียดในขณะเรียน 26 13.61 

5. อาจารย์ปลูกฝังความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  19 9.95 

รวม 191 100 
 

 

  จากตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์พบว่า นักศึกษามีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการเรียนวิชาศาสตร์

พระราชา ดังนี้  มีกิจกรรมในระหว่างการเรียนน่าสนใจ เช่น การให้ศกึษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย การฟังบรรยายปราชญ์ชาวบ้านท่ีน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  จำนวน 54 คน (ร้อยละ 

28.27) ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในภายหน้า จำนวน 48 คน (ร้อยละ

25.13) การเรยีนการสอนและสื่อท่ีนำมาสอนทำให้ผู้เรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้สอนยกตัวอย่าง และข้อเสนอแนะ 

ได้อย่างดี และง่ายขึ้น จำนวน 44 คน (ร้อยละ 23.04) อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง กับนักศึกษารู้สึกไม่เครียดในขณะ

เรียน จำนวน 26 คน (ร้อยละ 13.61) และอาจารย์ปลูกฝังความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวน 19 คน 

(ร้อยละ 9.95)  
 

อภิปรายผล 
  จากการศึกษาเร่ืองเจตคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่มีต่อการเรียนใน

รายวิชาศาสตร์พระราชา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมระดับของเจตคติของนักศึกษาท่ีมีต่อรายวิชาศาสตร์พระราชา  

อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่านักศึกษามีเจตคติในทางบวกต่อการเรียน ท้ังนี้อาจมาจากแรงปัจจัยภายนอกช่วยเสริม 

เนื่องมาจากมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกันท้ังในและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมจิตอาสาทำ

ความดีด้วยหัวใจ ตามศาสตร์พระราชา การมอบหมายให้ไปศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น และมีการ

ใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และมีการทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาในแต่ละคร้ังโดยเปิด

โอกาสในการซักถามปัญหาแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญญลักษม์ ตำนาน

จิตร (2552) ได้ศึกษาเจตคติของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจ

เทคโนโลยีนี้ พบว่า ระดับของเจตคติต่อรายวิชาทักษะการสื่อสารเพื่องานธุรกิจเทคโนโลยี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี  

โดยพบว่านักศึกษามีเจตคติเกี่ยวกับความสามารถนาความรู้รายวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และชอบสื่อ 

การสอนของรายวิชานี้อยู่ในระดับดีมาก รวมท้ัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนมาก และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ใน
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ชีวิตประจำวันได้จริง  และสอดคล้องกันกับปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2537:72) ให้ความหมายไว้เป็น 2 คำ คือการสอน 

หมายถึง การถ่ายทอดความรู้จากครูไปสู่นักเรียน และการเรียนการสอนมีความหมายกว้างกว่าการสอน หมายถึง 

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการสอน เช่น การใชส้ื่อการสอน การจัดกิจกรรมระหว่างสอน การทดสอบ เป็นต้น ซึ่งทำให้ผู้เรียน

มเีจตคตท่ีิดตี่อรายวชิานี้ 
 
  

ข้อเสนอแนะการศึกษาวจิัยครั้งต่อไป 
 

  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศกึษามหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา ตาก ในรายวชิาศาสตร์

พระราชา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี สุวรรณรอ ซึ่งเสียสละเวลาในการให้คำแนะนำ 

ข้อคิดเห็นถึงประเด็นต่างๆ ในการศึกษา และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกรุณา

ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา จนทำให้งานวิจัยคร้ังนี้มี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศกึษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท 

ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

Factors in making a decision to studying in the Master Degree of Information 

and Communication Technology of University of Phayao 
 

ณัฏฐ์ กรีธาชาต1ิ*และ วราพงษ์ คล่องแคล่ว1  

Nut Kreetachat1* and Warapong Klongklaew1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท                          

และความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตัวอย่าง 

คือ บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร ท่ีเข้ารับปริญญาบัตร ในปี 2565 จำนวน 277 คน สถิติท่ีใช้

วเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ                         

และการสื่อสาร ลำดับท่ี 1 คือ ปัจจัยด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.05) ลำดับท่ี 2 คือ ปัจจัย

ด้านสถาบันการศกึษา มคี่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.03) ลำดับท่ี 3 คือ ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ มี

ค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.61) และการศกึษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บัณฑิตมีต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 43.68 มีจำนวนท่ี

อยากเรียนต่อระดับปริญญาโทมจีำนวนมาก และบัณฑิตยังไม่ตัดสินใจในการเรยีนต่อระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 

32.13 และบัณฑติไม่ตอ้งการเรียนต่อระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 24.19  
 

คำสำคัญ:  การตัดสนิใจ, ปริญญาโท, การศกึษาต่อ 
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Abstract  
 This research is aimed to study of Factors in Making a Decision to Studying in the Master Degree of Information 

and Communication Technology and Needs for Master Degree of Information and Communication Technology of 

graduator. The sample group used in this research of 277 people. The data were analyzed in term of frequency, 

average, standard deviation. 

 The results of this study Factors in Making a Decision to Studying in the Master Degree of Information and 

Communication Technology. Ranked no. 1: The course have average has a high level of significance (x̄ =4.05 ). Ranked 

no. 2:  Academy have average has a high level of significance (x̄ =4.03). Ranked no. 3 : Social and Economic have 

average has a high level of significance (x̄ = 3.61). Respondents comment with can profession and study Needs 

for Master Degree of Information and Communication Technology.  Graduator have needs for Master Degree 

43.68%. Graduator undecided needs for Master Degree 32.13%. Graduator do not want to studying 24.19%. 
 

Keywords: Decision, Master's degree, Study 
 

บทนำ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ส่งผล

ให้ประเทศไทยมทิีศทางและเป้าหมายในการพัฒนาประเทศท่ีชัดเจนมากขึน้กลไกสำคัญท่ีจะทำให้การขับเคลื่อนพัฒนานั้น

สำเร็จบรรลุได้ตามเป้าหมาย ย่อมหนีไม่พ้น“การอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูง และยังเป็น

แหล่งสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อนำพาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างทันยุคสมัยทัดเทียมกับนานา

ประเทศและทิศทางการพัฒนาประเทศ การผลิตและพัฒนากำลังคนของการอุดมศึกษา  จึงเป็นการผลิตอย่างมี

จุดมุ่งหมาย ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างบุคลากรท่ีตอบโจทย์ความต้องการใน 

การพัฒนาประเทศแล้วยังเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ มีความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์โดยคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท  จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่  

1) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวชิาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 2) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.

ม.) สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัล 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2565) ซึ่งได้เปิดโอกาสให้กับบุคคลากรและนิสิตท่ี

สนได้พัฒนาทักษะในการเรียนเพื่อนำไปประกอบในการทำงาน ให้มีระดับทักษะระดับสูงขึ้น ทำให้การศึกษาระดับ

ปริญญาโท ต้องมีความรู้ความสามารถ และวิธีคิดการทำงานร่วมกับคนอ่ืนมีความรับผิดชอบมากขึ้นกว่าการเรียนใน

ระดับปริญญาตรี ส่งผลดีต่องานท่ีทำ เพราะจะทำให้เป็นคนท่ีมีความคิดท่ีกว้างขวางขึ้นและแตกต่างออกไป และมี

กระบวนการคิดท่ีดี และนำไปปรับใช้กับการทำงานของเราในอนาคตได้เป็นอย่างดี การศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษา

เป็นการศึกษาขั้นสูงท่ีต่อเนื่องจากการศึกษาระดับปริญญาโท  โดยมีจุดมุ่งหมาย ท่ีจะพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะสาขาเป็นการแสวงหาความเจริญทางวิชาการ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นนักวชิาการและนักวิชาชีพชั้นสูง เป็นกำลัง

สำคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสมและสมควรแก่กาลเทศะบุคคล

ท่ีมีความต้องการศึกษาในระดับสูงเป็นบุคคลท่ีมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้และยกระดับมาตรฐานการทำงานของ

ตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ เพื่อความก้าวหนา้ทางวชิาการและวิชาชีพ  
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ในปัจจุบัน การศึกษามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่ องจากการแข่งขันในสังคมท่ีสูงขึ้นผู้คนจึงต่างให้

ความสำคัญด้านการศึกษาที่จะสืบเนื่องไปถึงหน้าที่การงานให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นอันรวมไปถึงการยกระดับทางสังคม

ให้กับตนเอง ดังนั้นการศึกษาจึงไม่มีการหยุดนิ่ง ซึ่งสังเกตได้จากการท่ีมีผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น

จากอดีตท่ีผ่านมา โดยเฉพาะด้านไอทีก็มีผู้คนให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะการแข่งขันทางด้านธุรกิจนั้น มีการแข่งขัน

กันสูงขึน้ องค์กรต่าง ๆ ก็พยายามตัดบุคลากรท่ีมคีวามชำนาญและมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจเป็นอย่างด ีจึงส่งผลให้

บุคลากรและผู้ท่ีต้องการเข้าทำงานในองค์กรต้องมีความกระตือรือร้นวันมากยิ่งขึ้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  

ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการขององค์กร แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองอีก

ด้วย และในปัจจุบันแนวโน้มทางด้านการศึกษาได้ถูกพัฒนาขึน้มาก ซึ่งเป็นกระแสทำให้ นักศึกษา เกิดความกระตือรือร้น 

พยายามหาทางศกึษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะนำไปสู่การแข่งข้นในช่วงชวีิต

วัยทำงาน การเลือกงานอาชีพ ตำแหน่งท่ีมีความเหมาะสม  รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นท่ียอมรับจากเพื่อนฝูง ชุมชน

และสังคม โดยด้านการประกอบอาชีพมีปัจจัยแต่ละข้อมผีลต่อการตัดสินใจศกึษาต่อของนักศึกษาอยู่ในระดับสูงและปาน

กลาง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้ นำความรู้ไปประกอบอาชพีและเป็นการ

สร้างโอกาสและความก้าวหนา้หลังสำเร็จการศกึษา (อุทุมพร ไวฉลาด และจงดี โตอิ้ม, 2559) 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลอืกศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางรับนิสิตเข้าเรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาโท และ

กำหนดนโยบายและทิศทางการรับเข้าศกึษาในระดับปริญญาโทให้กับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  

2. เพื่อศึกษาความตอ้งการเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
 

วิธีวิทยาการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมุ่งท่ีจะศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร ระดับปริญญาโท 

ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ท่ีใช้อาศัยเทคนิคมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัยนี้ มีขั้นตอนและรายละเอียด  การดำเนินการวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างในการศกึษาวิจัยนี้ คือ บัณฑิตคณะเทคโนโลยสีารสนเทศละการสื่อสาร ท่ีเข้ารับปริญญา

บัตร ในปี 2565 ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2565  และวันท่ี 27 เมษายน 2565  ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง ท่ีทำแบบสอบถาม 

จำนวน 277 คน 
 

2. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย ในการวิจัยคร้ังน้ีใดใ้ชแ้บบสอบถามในการศึกษา ดังต่อไปนี้  

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท            

ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 

ประมาณค่า ซึ่งมีขอ้คำถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในแต่ละด้าน ซึ่งเป็นคำถามท่ีมีคำตอบให้ผู้ตอบเขียน



47 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

เคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกับความ เป็นจริง หรือความคิดเห็นของตน ตามเทคนิคของลิเคิร์ท (Likert's Scale)                                  

แบ่งออกเป็น 5 ระดับ (Scale) ดังนี้  

5 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นมากที่สุด  

4 หมายถงึ มรีะดับความคิดเห็นมาก  

3 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นปานกลาง  

2 หมายถงึ มีระดับความคดิเห็นน้อย  

1 หมายถงึ มีระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ลักษณะเป็นแบบปลายเปิดท่ีผู้ตอบสามารถแสดงความ  คิดเห็น

อย่างอิสระเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มหาวทิยาลัยพะเยา  
 

 3. การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยวัดความสำคัญจาก

กลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ของคณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้สูตรการหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ ( x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

ผู้วิจัยได้กำหนดช่วงของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
 

ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย การแปลความหมาย 

1.00 – 1.49 มรีะดับความคดิเห็นน้อยท่ีสุด 

1.50 – 2.49 มรีะดับความคดิเห็นน้อย 

2.50 – 3.49 มรีะดับความคดิเห็นปานกลาง 

3.50 – 4.49 มรีะดับความคดิเห็นมาก 

4.50 – 5.00 มีความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตร ระดับปริญญาโทของ                      

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ท้ังหมด 277 คน                  

นำมาวเิคราะห์ข้อมูล และการแปลความหมายของผลการวเิคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ตารางที่ 1 ปัจจัยดา้นสถาบันการศึกษา 

หัวข้อ x̄  S.D. ระดับ 

1. สิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยพะเยา 4.12 0.923 มาก 

2. สถานท่ีต้ังของมหาวทิยาลัย อยู่ใกล้บ้านและสะดวกในการเดินทาง 4.11 0.930 มาก 

3. ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยและเป็นท่ียอมรับของสังคม 4.04 0.934 มาก 

4. มหาวทิยาลัยมสีภาพแวดลอ้มร่มร่ืนและสวยงาม 4.04 0.882 มาก 
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5. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความทันสมัยและมีความพร้อมในทุกดา้น 3.99 0.978 มาก 

6. เป็นมหาวิทยาลัยท่ีจบออกมาแล้วเป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน  3.91 0.847 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 0.902 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านสถาบันการศึกษา อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวก

ใน มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.12, S.D=0.923) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย อยู่ใกล้

บ้านและสะดวกในการเดินทาง อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.11, S.D=0.930) อันดับท่ี 3 มี 2 หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน ใน

หัวข้อ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ียอมรับของสังคม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.04, S.D=0.934) และ

มหาวทิยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและสวยงาม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.04, S.D=0.882) อันดับท่ี 4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ี

มีความทันสมัย และมคีวามพร้อมในทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.99, S.D=0.978) อันดับท่ีสุดท้าย เป็นมหาวทิยาลัยท่ี

จบออกมาแล้วเป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน อยู่ในระดับ มาก  (x̄ =3.91, S.D=0.847) 
 

ตารางที่ 2 ปัจจัยดา้นหลักสูตร 

หวัข้อ x̄  S.D. ระดับ 

1. หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน 4.49 0.883 มาก 

2. มหีลักสูตรให้เลอืกเรียนท่ีหลากหลาย 4.14 0.782 มาก 

3. หลักสูตรท่ีเปิดสอนตรงตามความตอ้งการของผู้เรียน 3.92 0.980 มาก 

4. หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 3.87 0.744 มาก 

5. หลักสูตรท่ีเปิดสอนเนน้ทางด้านสาขาวิชาชพี 3.84 0.728 มาก 

                                    ค่าเฉลี่ยรวม                                              4.05           0.823           มาก                                                                        
 

 

จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านหลักสูตร อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีนิยม

ในปัจจุบัน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.49, S.D.=0.883) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนท่ีหลากหลาย อยู่ใน

ระดับ มาก (x̄ =4.14, S.D.=0.782) อันดับท่ี 3 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับ 

มาก (x̄ =3.92, S.D.=0.980) อันดับท่ี 4 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน  อยู่ในระดับ มาก 

(x̄ =3.87, S.D.=0.744) อันดับท่ี 5 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชีพ อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.84, 

S.D.=0.728)  
 

ตารางที่ 3 ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

หัวข้อ x̄  S.D. ระดับ 

1. สามารถนำวชิาชพีไปประกอบอาชีพได้ง่าย 4.22 0.807 มาก 

2. รายได้ท่ีรับ 4.19 0.913 มาก 

3. การแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา 4.09 0.742 มาก 

4. การได้รับการยอมรับจากสังคม 4.09 0.595 มาก 

5. เกียรตยิศชื่อเสียง 4.07 0.941 มาก 

6. ความก้าวหนา้ในอาชพีการงานในอนาคต 4.02 0.737 มาก 
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7. ค่าครองชีพ 3.99 0.942 มาก 

8. สังคมยกย่องในความรู้ความสามารถ 3.96 0.846 มาก 

9. ได้รับทุนสนับสนุน 3.96 0.869 มาก 

10. ค่าธรรมเนยีมการศึกษาเช่นค่าหน่วยกิตและคา่ลงทะเบียน 3.95 0.939 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.61 0.819 มาก 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ สามารถนำวิชาชีพ

ไปประกอบอาชีพได้ง่าย อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.22, S.D.=0.807) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ รายได้ท่ีรับ อยู่ในระดับ มาก  

(x̄ =4.19, S.D.=0.913)  อันดับท่ี 3 มี 2 หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน ในหัวข้อ การแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

พะเยา อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.09, S.D.=0.742) และ ในหัวข้อ การได้รับการยอมรับจากสังคม อยู่ในระดับ มาก  

(x̄ =4.09, S.D.=0.595) อันดับท่ี 4 ในหัวข้อ เกียรติยศชื่อเสียง อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.07, S.D.=0.941) อันดับท่ี 5  

ในหัวข้อ ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในอนาคต อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.02, S.D.=0.737) อันดับท่ี 6 ในหัวข้อ ค่า

ครองชีพ อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.99, S.D.=0.942) อันดับท่ี 7 มี 2 หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน ในหัวข้อ สังคมยกย่องใน

ความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.96, S.D.=0.846)  และได้รับทุนสนับสนุน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.96, 

S.D.=0.869) อันดับท่ี 8 ในหัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเช่นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.95, 

S.D.=0.939)                

จากการศกึษาหัวข้อของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาโทในแต่ละด้าน ปัจจัยท่ี

สำคัญอันดับท่ี 1 คือหัวข้อหลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีนยิมในปัจจุบัน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.49, S.D.=0.883) อยู่ในปัจจัย

ด้านหลักสูตร  ปัจจัยท่ีสำคัญอันดับท่ี 2 คือ หัวข้อสามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ง่าย  อยู่ในระดับ มาก  

(x̄ =4.22, S.D.=0.807) อยู่ในปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  ปัจจัยท่ีสำคัญอันดับท่ี 3 คือ หัวข้อสิ่งอำนวยความ

สะดวกใน มหาวทิยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.12, S.D=0.923) 
 

การศึกษาความต้องการเขา้ศกึษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ตารางที่ 4 บัณฑิตมคีวามตอ้งการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

 หัวข้อ จำนวน ร้อยละ 

1. ตอ้งการท่ีเรียนต่อระดับปริญญาโท 121 43.68 

2. ยังไม่ตัดสนิใจในการเรียนต่อระดับปริญญาโท  89 32.13 

3. ไม่ตอ้งการเรียนต่อระดับปริญญาโท 67 24.19 

ค่าเฉลี่ยรวม 277 100.00 
 

 

จากตารางท่ี 4 พบว่าบัณฑิตมีต้องการท่ีเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68,   

บัณฑิตยังไม่ตัดสินใจในการเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13 และบัณฑิตไม่ต้องการ

เรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 
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สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโท ของ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำไปอภิปรายผลดังนี ้

สรุปผลการวิจัย 

ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านสถาบันการศึกษา อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวกใน มหาวิทยาลัย

พะเยาฟรี อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.12, S.D=0.923) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ สถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย อยู่ใกล้บ้านและ

สะดวกในการเดนิทาง อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.11, S.D=0.930) อันดับท่ี 3 มี 2 หัวข้อท่ีมคี่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน  ในหัวข้อ ความ

มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และเป็นท่ียอมรับของสังคม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.04, S.D=0.934) และมหาวิทยาลัยมี

สภาพแวดล้อมร่มร่ืนและสวยงาม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.04, S.D=0.882) อันดับท่ี 4 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีความทันสมัย 

และมีความพร้อมในทุกด้าน อยู่ในระดับ มาก  (x̄ =3.99, S.D=0.978) อันดับท่ีสุดท้าย เป็นมหาวทิยาลัยท่ีจบออกมาแล้ว

เป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงานอยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.91, S.D=0.847 

ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านหลักสูตร อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน อยู่ในระดับ 

มาก (x̄ =4.49, S.D.=0.883) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ มีหลักสูตรให้เลือกเรียนท่ีหลากหลาย อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.14, 

S.D.=0.782) อันดับท่ี 3 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนตรงตามความต้องการของผู้เรียน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.92, 

S.D.=0.980) อันดับท่ี 4 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.87, 

S.D.=0.744) อันดับท่ี 5 ในหัวข้อ หลักสูตรท่ีเปิดสอนเน้นทางด้านสาขาวิชาชพี  อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.84, S.D.=0.728)     
ผู้ตอบแบบสอบถามทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ  อันดับท่ี 1 ในหัวข้อ สามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้

ง่าย อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.22, S.D.=0.807) อันดับท่ี 2 ในหัวข้อ รายได้ท่ีรับ อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.19, S.D.=0.913)  

อันดับท่ี 3 มี 2 หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน ในหัวข้อ การแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ มาก 

(x̄ =4.09, S.D.=0.742) และ ในหัวข้อ การได้รับการยอมรับจากสังคม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.09, S.D.=0.595) อันดับท่ี 

4 ในหัวข้อ เกียรติยศชื่อเสียง อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.07, S.D.=0.941) อันดับท่ี 5 ในหัวข้อ ความก้าวหน้าในอาชีพการ

งานในอนาคต อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.02, S.D.=0.737) อันดับท่ี 6 ในหัวข้อ ค่าครองชีพ อยู่ในระดับ มาก  (x̄ =3.99, 

S.D.=0.942) อันดับท่ี 7 มี 2 หัวข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยท่ีเท่ากัน ในหัวข้อ สังคมยกย่องในความรู้ความสามารถ อยู่ในระดับ มาก 

(x̄ =3.96, S.D.=0.846)  และได้ รับทุนสนับสนุน อยู่ ในระดับ มาก (x̄ =3.96, S.D.=0.869)  อันดับท่ี 8 ในหัวข้อ 

ค่าธรรมเนยีมการศกึษาเช่นค่าหน่วยกิต และค่าลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก (x̄ =3.95, S.D.=0.939)          
ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มความต้องการท่ีจะตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ในหัวข้อ มีแนวโน้ม

ต้องการท่ีเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68 ในหัวข้อ ยังไม่ตัดสินใจในการเรียนต่อระดับ

ปริญญาโท จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13 และในหัวข้อ มีแนวโน้มไม่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน  

67 คน คิดเป็นร้อยละ 24.19 
 

อภปิรายผล 

จากการศึกษาผู้วิจัยขออภิปลายผลการวจิัยได้ดังนี้  

การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลการตัดสินใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร  

1.  ปัจจัยด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.05, S.D.=0.823) เป็นปัจจัยลำดับท่ี 1 ท้ังนี้คณะ

เทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากหลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีนิยมในปัจจุบัน อยู่ในระดับ 
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มาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล และเตชิตา ไชยอ่อน (2559) ศึกษาเร่ือง องค์ประกอบของ 

การตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พบว่า 

หลักสูตรท่ีเปิดสอนเป็นท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบัน อยู่ในระดับ มาก  โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศละการสื่อสารมี

หลักสูตรให้เลอืกเรียนท่ีหลากหลายตรงตามความตอ้งการของผู้เรียนเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

2. ปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับ มาก (x̄ =4.03, S.D.=0.902) มหาวิทยาลัยพะเยา 

ได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในสถาบัน สถาน

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย อยู่ใกล้บ้านและสะดวกในการเดินทาง และความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและเป็นท่ียอมรับของ

สังคม อยู่ในระดับ มาก ซึ่งมหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมร่มร่ืนและสวยงาม อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับผลการวิจัย 

ของ เสาวลักษณ์ เรียงพรม และอรอุมา ลาสุนนท์ (2561) ศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาใน

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิตในจังหวัดมหาสารคาม ของผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พบว่า สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศน่าอยู่ น่าเรียน อยู่ในระดับ มาก เป็นมหาวทิยาลัยท่ีมคีวามทันสมัยและมคีวามพร้อมใน

ทุกด้านและเป็นมหาวทิยาลัยท่ีจบออกมาแล้วเป็นท่ียอมรับในตลาดแรงงาน 

3. ปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ ในระดับ มาก (x̄ =3.61, S.D.=0.819) ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสามารถนำวิชาชีพไปประกอบอาชีพได้ง่าย อยู่ในระดับ มาก และรายได้ท่ีรับ,  

การได้รับการยอมรับจากสังคม, เกียรติยศชื่อเสียง,ความก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต, ค่าครองชีพ สังคมยกย่อง

ในความรู้ความสามารถ โดยมีหัวข้อ การแนะแนวการศึกษาเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา, ได้รับทุนสนับสนุนและ

ค่าธรรมเนยีมการศกึษา เช่น ค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน อยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับผลการวจิัย  ของ ลัชชา ชุณห์

วิจิตรา และณั ฐวรรณ ครุฑสวัสดิ์  (2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล พบว่า การประชาสัมพันธ์รับ

สมัคร, ทุนการศกึษา, ค่าใชจ้่ายในการศกึษา อยู่ในระดับ มาก 

การศึกษาความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 

บัณฑิตมตี้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 43.68 มีจำนวนท่ีอยากเรียนต่อระดับปริญญา

โทท่ีมีจำนวนมาก และบัณฑิตยังไม่ตัดสินใจในการเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 32.13 ด้วย

เหตุผลท่ียังไม่แน่ใจว่าจะเรียนหรือไม่ และบัณฑิตไม่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโท จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.19 ด้วยเหตุผลท่ียังไม่อยากเรียนต่อในระดับปริญญาโท และมคีวามรู้เพยีงพอต่อการประกอบอาชพีแล้ว  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ 

ในการศึกษาคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในทุก

หัวขอ้อยู่ในระดับ มาก  ดังนัน้การรับข้อมูลการศึกษาต่อของคณะฯ จะตอ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่ัวถึง เช่น นิสติท่ีกำลังจะ

สำเร็จการศึกษา, บุคคลทั่วไป, บุคลากรภาครัฐและเอกชน 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ในการศึกษาคร้ังต่อไปให้ขยายกลุ่มตัวอย่างท่ีหลากหลาย เช่น นิสิตท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา, บุคลากร

สายเทคโนโลยสีารสนเทศ, ผู้ประกอบการด้าน ไอที 



52 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

2. ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผู้ท่ีกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหา

เกี ่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี ่ยมมุมฉาก 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง 

Development of mathematics skill practice packages with desmos program 

on volume word problem of composite rectangular prisms 3D shapes for 

primary 6 students of Anubansisamrong School  
 

เกรียงศักดิ์ เสนา1*, นนทพัทธ์ เลิศไกร1, เสาวลักษณ์ แสนทรัพย์1, อุเทน ปุ่มสันเทียะ1 และ  

ภัคพล ปรีชาศลิป์1 

Kreangsak Sena1*, Nonthaphat Lertkrai1, Saowalak Saensap3, Uthen Pumsanthia4 and 

Pakkapon Preechasilp5 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื ่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส (Desmos) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบสอบถามความพึง

พอใจ การวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตทิดสอบค่าที 

 ผลการวจิัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ

ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 75/75 และประสิทธิภาพ  

การสอนเท่ากับ 77.76/80.80 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต  

สามมติท่ีิประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญท่ีระดับ .05 3) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนต่อการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมสโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 

คำสำคัญ:  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์, โปรแกรมเดสโมส, ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติิชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 
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Abstract  
 The aims of this article were 1) to create mathematics skill practice packages with Desmos program on 

volume word problem of composite rectangular prisms 3D shapes for primary 6 students of Anubansisamrong School 

to reach 75/75 efficiency standard level, 2)to compare learning achievements between before and after using the 

develop mathematics skill practice packages with Desmos program, and 3) to study students’ satisfaction towards 

using the develop mathematics skill practice packages with Desmos program. The sample group for this research 

was 25 students of primary 6 of Anubansisamrong School, which was selected using Purposive Sampling method. 

The tools used for this research were 1) mathematics skill practice packages with Desmos program on volume word 

problem of composite rectangular prisms 3D shapes, 2) learning achievement evaluation tests, and 3) satisfaction 

questionnaires. Statistics used to analyze the collect data were mean, standard deviation, and t-test. 

 The results of the research were 1) mathematics skill practice packages on volume word problem of 

composite rectangular prisms 3D shapes were tryout efficient at 75/75 and trial run efficient at 77.76/80.80,  

2) the learning achievements of before and after using the mathematics skill practice packages with Desmos program 

were slightly different with a statistics significance level of .05 the latter’s average score was higher than the first’s 

score, and 3) students’ satisfaction towards using the mathematics skill practice packages with Desmos program at 

the high levels.  
 

Keywords:  Mathematics skill practice packages, Desmos program, Volume word problem, Primary 6 students 
 

บทนำ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ที่ปรากฎในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบให้ทุก

ภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการศึกษา ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหลากหลายมิติ ทำให้ต้องเผชิญกับภาวะของ  

การปรับตัวครั้งใหญ่ที่ครูและนักเรียนควรมีทักษะในการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี เพื่อให้

สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และนำไปสู ่การสนับสนุน

แพลตฟอร์มท่ีครูสามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังสภาวะปกต ิหรือการเรียนแบบออนไลน์ จึงเป็นปัญหา

ท่ีท้าทายความสามารถของครูท่ีจะทำอย่างไรท่ีจะสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning ในการเรียน

การสอนแบบออนไลน์ และเนื่องด้วยคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์ 

มีความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้

อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น

ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) และเมื่อรูปแบบ

ของวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีเนน้ดา้นหลักการ ทฤษฎีการคำนวณ ระเบียบวธีิการ กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ซึ่ง

เป็นเร่ืองของนามธรรมท่ีนักเรียนตอ้งฝึกฝนและพัฒนาให้เกิดขึ้นในตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานติดตัวนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง 

ๆ ในกิจวัตรประจำวันได้ตลอดชีวิต ลักษณะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงมีความลำบากและยากแก่การ  

ทำความเข้าใจของนักเรียน เป็นปัญหาหลักสำคัญสำหรับนักเรียนและครูผู ้สอน เพราะอาจส่งผลให้ผู ้เร ียน  

เกิดความเครยีด เบ่ือหน่าย มีเจตคติไม่ดีต่อการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2560) 
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จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อรูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบของวิชาคณิตศาสตร์ อาจเป็น

เหตุผลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ ต่อนักเรียนโดยเฉพาะด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ นักเรียนต้องหยุดเรียน ระบบ  

การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลง โอกาสทางการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว กับการเรียนดว้ยตนเอง ผลลัพธ์การเรียนรู้ก็ได้รับ

ผลกระทบ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกทักษะหรือการปฏิบัติจะมีผลกระทบไปด้วย ผลลัพธ์การเรียนรู้ไม่เป็นไปตาม

ความคาดหวัง เมื่อสถานศึกษาปิด นักเรียนอยู่บ้านผู้ปกครองดูแลในวัยเด็ก ส่วนระดับอุดมศึกษาแม้ว่าจะสามารถ

เรียนรู้ด้วยตนเองได้ ก็มีข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ (เทื้อน ทองแก้ว , 2563) ซึ่งสังเกตได้จากรายงาน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั ้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 พบว่ายัง 

ไม่ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง จากสถิติคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียน  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปีการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียนอนุบาลศรีสำโรงมี

คะแนนเฉลี่ยคือ 54.01 45.00 50.56 44.86 และ 34.90 ตามลำดับ จะพบได้ว่า ในช่วงของสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดคือ 34.90 เมื่อวิเคราะห์ท่ีสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า สาระการเรียนรู้ สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชา

คณิตศาสตร์ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ที ่ 32.29 ในปีการศึกษาที่ 2563 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2551 ถึง 2563 พบว่าเนื้อหาเรื่อง ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก มีการออก

ข้อสอบอยู่ในทุกปีการศึกษาและเป็นเนื้อหาตรงกับมาตรฐานที่ ค 2.1 คือ เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัดและคาดคะเน

ขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้ ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้หนึ่งที่โรงเรียนควรพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้และ

ทักษะแก่นักเรียนการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์วิธีหนึ่งคือการฝึกทักษะ ซึ่งจะช่วยให้

ผู้เรียนเรียนรู้ดว้ยตนเองตามอัตภาพ ผู้เรียนแต่ละคนมคีวามสามารถแตกต่างกัน การให้ผู้เรียนได้ทำแบบฝึกเหมาะสม

กับความสามารถของแต่ละคน ใช้เวลาที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคน จะทำให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้เรียนเกิดกำลังใจในการเรียนรู้นอกจากนั้นยังเป็นการซ่อมเสริม

ผู้เรียนที่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (สุคนธ์ สินธพานนท์, 2553) แบบฝึกทักษะยังช่วยให้ครูสามารถดำเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้ทันท่วงที ทราบข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนและเป็นการประหยัดเวลา นักเรียนไม่

ตอ้งเสียเวลาลอกโจทย์แบบฝึกหัด (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2552) จะเห็นว่าแบบฝึกทักษะเป็น

นวัตกรรมที่มีบทบาทต่อการสอนที่ดี ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ในทุกระดับชั้นเรียน สามารถนำมาเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้อีกแนวทางหนึ่ง หรือกล่าวได้ว่า แบบฝึกทักษะ

คือ สื่อการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียนหลังเรียนจบเนื้อหา แบบฝึกทักษะจะช่วยให้ผู้เรียนมี

ทักษะเข้าใจบทเรียนได้ดยีิ่งขึน้ (ชฎาพร ภูกองชัย, 2561) 

ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาค้นควา้หาแนวทางการแก้ไขและพบว่า การนําเทคโนโลยมีาใช้ใน

การเรียนการสอนทำให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาทักษะกระบวนการการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ดี ซึ่งโปรแกรม

เดสโมส ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และเข้าใจใน

เนื้อหา และยังเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) ของครูคณิตศาสตร์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ

การจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนต่าง ๆ โดย Classroom Activities สามารถสร้างบทเรียนแบบไดนามิค แบบวัดผล

ทางการเรียนรู้ การตรวจสอบการเข้าใช้งาน การตอบโต้สื่อสารกับผู้เรียนตลอดจนการบริหารจัดการชั้นเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ (Desmos, 2020) ครูผู้สอนสามารถนำแอปพลิเคชันนี้ไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไ์ด้

อย่างหลากหลาย เช่น ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนหรือให้นักเรียนช่วยกันสำรวจเพื่อหาคำตอบร่วมกัน 

เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบทเรียนออนไลน์ให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้เช่นกัน และยังสามารถใช้งานได้
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ผ่านเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดผ่าน แทบเล็ตและสมาร์ทโฟน ได้ทั ้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android นอกจากนี้

สามารถสร้างบทเร ียนผ ่าน Classroom Activities Desmos เพ ื ่อน ักเร ียนสามารถเข ้าใช ้บทเร ียนออนไลน์ได้  

(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,2563) สามารถไปปรับใช้กับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียน

แบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล  

การเรียนผ่านเว็บไซต์อกีด้วย การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยอยู่ในรูปแบบของ

คอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที ่มีปฏิสัมพันธ์

คุณภาพสูงโดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้าง

การศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย

ตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ 

รูปภาพ เสียง VDO และ Multimedia อื่น ๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน ผู้สอน 

และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียน

ทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงเหมาะสำหรับ

ทุกคนเรียนได้ทุกเวลา (บริษัท วรธันย์ เทคโนโลย ีจำกัด, 2563) 

จากแนวคิดสำคัญและเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม

เดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับ

นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง จังหวัดสุ โขทัย สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท้ังสภาวะปกต ิหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานะการท่ีมีโรคระบาดในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ

และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ 75/75 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม

เดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับ โปรแกรมเดสโมส 

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างวิจัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง 

จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2564 มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น 170 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6/1 จํานวนท้ังสิ้น 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

เครื่องมอืวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 พัฒนาโดยทีมผู้วิจัย ซึ่งยดึหลักแนวคิดแบบ ADDIE Model 

ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนมรีายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

1.1 การวเิคราะห์ (Analysis) เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในช่วงประถมศึกษาตอนปลาย จึงได้ทำการ

วิเคราะห์ความสนใจของนักเรียนในเรื่องของการ์ตูนที่นำมาใช้ในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ วิเคราะห์สื่อการเรียน  

การสอน วิเคราะห์เนื้อหาของโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม  

มุมฉาก ศึกษาการใช้งานหลักการใช้งานโปรแกรมเดสโมส ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อกำหนด

แนวทางในการออกแบบและสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส 

1.2 การออกแบบ (Design) 

1.2.1 ผู ้วิจัยได้แบ่งโครงสร้างเนื้อหาของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม

เดสโมส เรื ่องโจทย์ปัญหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบด้วยสี ่เหลี ่ยมมุมฉากสำหรับนักเรียน  

ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 ออกเป็น 5 เนื้อหาหลัก ได้แก่ 

1) การทบทวนเกี่ยวกับคำว่าปริมาตรและสูตรการหาปริมาตร 

  2) การคำนวณโดยใช้สูตรการหาปริมาตร 

  3) การคำนวณโดยมเีศษส่วนและอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง 

  4) การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติท่ีิประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบต่าง ๆ 

  5) รวมโจทย์ปัญหาและการวิเคราะห์โจทย์ประยุกต์ 

ซึ่งมีรูปแบบของฉากและการดำเนินเรื่องในแบบของการ์ตูนตามหาสมบัติ ที่หมายถึงการได้รับความรู้และทักษะ  

ทางคณิตศาสตร์เมื่อได้รับสมบัตจิากเกาะสมบัตท้ัิง 5 เกาะ แล้วนำไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่อไป 

1.2.2 เสนอเนื้อหาและโครงสร้างเนื้อหาของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม

เดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ีี 6 ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณติศาสตร์ ด้านเทคโนโลยกีารศึกษา และด้านการสอนประถมศึกษา เพื่อการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของคุณภาพด้านเนื ้อหา คุณภาพด้านการออกแบบคุณภาพด้านการใช้งานและให้

ข้อเสนอแนะสำหรับการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส ซึ่งมีรายนามผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้ 

(1.) ผศ.สุกัญญา สีสมบา   อาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

     คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

(2.) นางสาววนิดา ยอดฉัตร  ครู คศ.3 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

     โรงเรียนไทรงามพทิยาคม 

(3.) นายอิทธิวัฒน์  จิตรหาญ ครูประจำวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปท่ีี 6  

     โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง    

1.2.3 นำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนา

ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส การจัดรูปแบบโครงสร้างของแบบฝึกทักษะถูกสร้างขึ้นในลักษณะของตัวละครในการ์ตูน

ดำเนินเรื่องเพื่อตามหาสมบัติ (ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์) ตามเกาะต่าง ๆ มาใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ด้วยการตอบคำถาม เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือกและแบบเติมคำตอบ สำหรับการนำไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของ

รูปเรขาคณิตสามมติ ิต่อด้วยการเพิ่มเตมิกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเสริมแรงทางบวกอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนได้เป็นส่วน

หนึ่งในการดำเนินเนื้อเรื่อง เพื่อช่วยให้ความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นถูกกระตุ้นอยู่เสมอ ซึ่งเนื้อหาของแบบ
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ฝึกทักษะจะมีการเรียงลำดับจากง่ายไปยากที่แบ่งออกเป็น 5 แบบฝึกทักษะให้นักเรียนเรียนรู้เรียงลำดับไปทีละบทใน

ลักษณะแบบเส้นตรง (Linear) โดยแต่ละแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นัน้ถูกบันทึกไว้บนฐานข้อมูลออนไลน์ของโปรแกรม

เดสโมส 

1.2.4 การเข้าใช้งานแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่พัฒนาร่วมกับโปรแกรมเดสโมสนั้นได้

ออกแบบให้ในขั ้นตอนแรกจะพบกับพื้นที ่ของการกรอกรหัสเพื ่อเข้าร่วมชั ้นเรียนสำหรับแต่ละแบบฝึกทักษะ 

เมื่อเข้าร่วมช้ันเรียนแลว้นัน้จะเป็นพืน้ท่ีของการใส่ชื่อผู้ใช้งานสำหรับนักเรียน 

1.2.5 ส่วนแรกของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ จะแสดงชื ่อเรื ่องที ่ชี ้แจงจุดประสงค์  

การเรียนรู้ ต่อด้วยส่วนของการแสดงการทักทายนักเรียนด้วยตัวละครที่ทำการดำเนินเรื่อง พร้อมกับพื้นที่สำหรับ

กรอกชื ่อของนักเรียนที ่ต้องการให้ตัวละครนั ้นเรียกชื ่อและเลขที ่ประจำตัวนักเรียน ตามมาด้วยพื้นที ่สำหรับ  

การทำแบบฝึกหัดและการให้ความรู้แก่นักเรียนที่ควบคู่กันไป เมื่อได้รับสมบัติ (ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ ) 

จะนำไปแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามการดำเนินเรื่องของตัวละคร เมื่อตอบคำถามถูกต้องจึงจะสามารถกด Next 

ท่ีดา้นมุมขวาของโปรแกรมเพื่อดำเนนิเร่ืองต่อไปจนจบแบบฝึกทักษะได้ 

1.2.6 ในส่วนสุดท้ายคอืส่วนของแบบทดสอบท้ายแบบฝึกทักษะจะมีท้ังหมด 5 ข้อเป็นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก ซึ่งคะแนนของแบบทดสอบจะไม่แสดงแก่นักเรียน และเมื่อทำแบบทดสอบครบทั้ง 5 ข้อจะถือว่า

เสร็จสิ้นในการใชง้านแบบฝึกทักษะนัน้ 

1.3 การพัฒนา (Development) 

1.3.1 การเริ่มเข้าใช้งานในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ทั ้ง 5 ซึ่งเรากำหนดให้แทนด้วย 

เกาะสมบัตินั ้นจะเริ่มต้นจากการสร้างชื่อที่นักเรียนต้องการพร้อมระบุเลขที่ของตนเองเสมอ จากนั้นจะต่อด้วย 

บทสนทนาของตัวละครเพื ่อกระตุ ้นการเรียนรู ้ของนักเรียน ที ่จะช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายในเกาะหรือ 

แบบฝึกทักษะ เพ่ือตามหาสมบัติ ดังภาพ 1 และ 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.3.2 แบบฝึกทักษะที ่  1 ได้กำหนดเป้าหมายให้น ักเร ียนได้เร ียนรู ้ท ี ่มาของสูตร 

การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิต ิท ี ่ประกอบด้วยสี ่ เหลี ่ยมมุมฉาก โดยมีการดำเนินเร ื ่องราวโดย  

ตัวละคร ซึ่งในแบบฝึกทักษะท่ี 1 นี้จะมีการรวบรวมสมาชกิเรือโจรสลัดเพื่อร่วมออกล่าสมบัต ิจากการทบทวนความรู้

การแปลงหน่วย การหาปริมาตรจากลูกบาศก์ และการทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมิติที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยเนื้อหาทางคณิตศาสตร์จะถูกสอดแทรกระหว่างการสนทนาของตัวละคร

ในรูปแบบของคำถามเพื่อให้นักเรียนหาคำตอบที่ถูกต้อง เมื่อตอบคำถามถูกต้องจะมีการตอบสนองอัตโนมัติเพื่อให้

นักเรียนเข้าใจว่าตนเองตอบได้ถูกต้อง และจะสามารถไปหน้าถัดไปได้ดังภาพ 3 คือตัวอย่างคำถามที่ถูกออกแบบมา

เพื่อให้นักเรียนเติมคำตอบ แล้วลูกบาศก์ 1 หน่วยจะเพิ่มขึ้นทีละลูกจนครบตามคำตอบของนักเรียน และคำตอบ

เหล่านัน้ไม่สามารถตดิลบได้เนื่องจากเป็นปริมาตร เมื่อใส่ครบจะแสดงความถูกต้องให้นักเรียนได้ทราบ 

ภาพ 1 พื้นท่ีสำหรับกรอกรหัสชัน้เรียน ภาพ 2 พื้นท่ีสำหรับใส่ช่ือและเลขท่ีของนักเรียน 
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ภาพ 3 ตัวอย่างโจทย์ในแบบฝกึทักษะที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3.3 แบบฝึกทักษะที่ 2 ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเริ่มการคำนวณโดยใช้สูตร

การหาปริมาตร ซึ่งแบบฝึกทักษะนี้จะมีแผนท่ีเพื่อให้นักเรียนลากเรือไปตามเกาะท่ีกำหนด มเีนื้อเร่ืองเพื่อให้นักเรียนใช้

สูตรการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติิท่ีประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉากในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหารวมถึง

การใช้ความลึก แทนความสูงของรูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบด้วยสี ่เหลี ่ยมมุมฉากที่กำหนดให้  ดังภาพ 4  

เป็นโจทย์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนักเรียนจะได้ใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะมีฟังก์ชันให้

นักเรียนได้ปรับขนาดของรูปเรขาคณิตสามมิติตามที่โจทย์ต้องการ ด้วยการขยับสไลด์บาร์ด้านข้าง เมื่อนักเรียน 

ขยับสไลด์บาร์ รูปเรขาคณิตสามมติจิะปรับเปลี่ยนความกวา้ง ความยาว ความสูง และแสดงปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามมตินิัน้ไว้ดา้นบนของรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 แบบฝึกทักษะท่ี 3 ได้กำหนดเป้าหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคำนวณโดย

มีเศษส่วนและอัตราส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ตามด้วยการดำเนินการคูณเศษส่วนกับจำนวนเต็ม เพื่อสร้างทักษะและ  

เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการแก้ปัญหาของโจทย์ ดำเนินเรื่องโดยให้นักเรียนทำการช่วยเหลือตัวละคร 

จากการคำนวณหาปริมาตรของสิ่งของต่าง ๆ ที่มีเศษส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของการคิดคำนวณ  

ตัวละครจะมีการให้คำแนะนำต่าง ๆ เป็นเทคนิคการคิดเพื่อง่ายต่อการทำโจทย์ปัญหาของนักเรียน ดังภาพ 5 โจทย์

ปัญหานี้จะมาพร้อมกับสื่อที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทดลองเติมน้ำผลไม้เพื่อให้เต็มกล่อง ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้

ความรู้สึกเสมือนกับการได้ทำกิจกรรมนั้นจริง ๆ เมื่อลากจุดภายในภาพจะทำให้น้ำผลไม้ถูกเติมลงไป และเมื่อ

นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ จะมีตัวละครเจ้าของคำถามมาชื่นชมนักเรียนเพื่อสร้างกำลังใจในการเรียนรู้และให้

นักเรียนนัน้ทราบว่าตนเองทำถูกตอ้งและสามารถกด Next เพื่อไปสู่เนื้อหาต่อไปของแบบฝึกทักษะนี้ 

 

 

 

ภาพ 4 ตัวอย่างโจทย์ในแบบฝกึทักษะที่ 2 
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1.3.4 แบบฝึกทักษะที ่ 4 ผู ้วิจัยได้ยกให้เป็นแบบฝึกทักษะที ่มีความยากเพิ ่มมากขึ้น 

ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ภาพของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการนำไปหาปริมาตร ซึ่งภายในแบบฝึกทักษะที่ 4 จะประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  

ทั้งการผ่อนคลายจากการเรียนด้วยเกมค้นหาของหาย ซึ่งจะเป็นของที่สำคัญในการดำเนินเนื้อเรื่องในแบบฝึกทักษะ  

ที่ 4 การสร้างเสริมจินตนาการด้วยการให้นักเรียนได้ทดลองแบ่งรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยม  

มุมฉากต่าง ๆ แล้วขยับออกตามรอยที่แบ่ง ดังภาพ 6 และกิจกรรมนี้สามารถสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

ให้กับนักเรียนได้อย่างมาก เพราะเมื่อนักเรียนได้รับโจทย์ปัญหาที่ให้นักเรียนหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติ  

ที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่าง ๆ นักเรียนก็จะสามารถแบ่งรูปให้ง่ายขึ้นเพื่อใช้ในการหาปริมาตรได้อีกทั้ง

กจิกรรมในแบบฝึกทักษะท่ี 4 มักจะถูกสอดแทรกด้วยคำแนะนำจากตัวละครดำเนนิเร่ืองมากขึ้นจากแบบฝึกทักษะท่ี 3 

ช่วยให้นักเรียนมคีวามต่อเนื่องในการเรียนรู้และลดความเครยีดท่ีเกิดจากความซับซ้อนของปัญหา ดังภาพ 7 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.3.5 แบบฝึกทักษะที่ 5 ถูกสร้างให้เป็นศูนย์รวมของการโจทย์ปัญหาประยุกต์เกี่ยวกับ

การหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ีประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ท่ีจะให้นักเรียนได้นำสมบัติ (ความรู้และ

ทักษะทางคณิตศาสตร์) จากเกาะต่าง ๆ ท่ีได้รับมาจากทัง้ 4 แบบฝึกทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา ดังภาพ 8 จะมีโจทย์

ปัญหาที่นักเรียนเป็นผู้เลอืกเองซึ่งจะมีความแตกต่างกันระหว่างเพ่ือนร่วมชัน้เรียน โดยในโจทย์ปัญหาประยุกต์นั้นจะมี

การแทรกคำแนะนำจากตัวละครให้กับนักเรียนเสมอ และมีกระดาษทดพร้อมกับฟังก์ชันสำหรับขอตอบเลย  

หากนักเรียนสามารถทำได้โดยไม่ต้องการคำแนะนำจากตัวละครพร้อมด้วยความช่วยเหลือ หากนักเรียนขอตอบเลย

แต่ไม่ถูกต้อง ตัวละครดำเนินเรื่องจะให้คำแนะนำต่อไปเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางความคิด  

ในการแกโ้จทย์ปัญหา 

ภาพ 5 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาในแบบฝึกทักษะท่ี 3 

 

ภาพ 6 ตัวอย่างโจทย์ในแบบฝกึทักษะที่ 4 ภาพ 7 ตัวอย่างโจทยใ์นแบบฝกึทักษะที่ 5 
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1.3.6 แบบฝึกทักษะท่ี 1 ถึง 5 ท่ีถูกเรียกว่าเกาะสมบัตินัน้จะมีจุดเด่นท่ีสำคัญท่ีเหมือนกัน

ทุกแบบฝึกทักษะ คือ การใส่ชื่อของนักเรียนในหนา้แรกดังภาพ 9 ซึ่งจะถูกเช่ือมโยงไปในประโยคขอ้ความต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นคำถามของโจทย์ปัญหา คำชื ่นชมของตัวละคร การขอคำช่วยเหลือของตัวละคร เช่น ถูกต้องแล้วนะ  

(ชื่อนักเรียน) หรือ หาก (ชื่อนักเรียน) ต้องการที่จะเติมน้ำใส่ถังใบนี้ให้เต็ม ต้องใช้น้ำกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นต้น  

โดยจุดเด่นส่วนนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินเรื่องที่สนุกสนาน และสร้างแรงบันดาลใจ

ในการตอบคำถามและการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนเช่นกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.4 การนำไปใช้ (Implementation) นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส ไปหา

ประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน 

1.4.1 ทดลองครั้งที่ 1 แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยทดลองกับนักเรียนที่

ไม่ใช่กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 3 คน โดยเลือกจากนักเรียนที ่ม ีผลการเรียนคณิตศาสตร์ เก่ง กลาง และอ่อน  

อย่างละ 1 คน 

1.4.2 ทดลองครั้งที่ 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) โดยทดลองกับนักเรียนที่ไมใ่ช่

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 9 คน โดยเลอืกจากนักเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ เก่ง กลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน  

1.4.3 นําแบบฝึกทักษะไปทดลองภาคสนาม (Try Out) โดยทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่ 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 21 คน 

 

 

 

 

 

 
 

1.5 การประเมินผล (Evaluation) นำผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังใช้แบบฝึก

ทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส และแบบประเมินความพงึพอใจไปวเิคราะห์ข้อมูล 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ก ่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส 

ใช้รูปแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 7 ข้อ และแบบเติมคำตอบ จำนวน 3 ข้อ รวม 10 ข้อ ไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 

จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของขอ้คำถามในแต่ละด้าน พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

ภาพ 8 ตัวอย่างโจทย์ปัญหาในแบบฝึกทักษะท่ี 5 

 

ภาพ 9 ชื่อของนักเรียนท่ีถูกเช่ือมโยง 

ในประโยคขอ้ความต่าง ๆ 

ภาพ 10 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหา

เกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6 

ใช้รูปแบบเป็น Likert Scale (มาตราส่วนประมาณค่าแบบลิเคิร์ท) ใช้เกณฑ์ 5 ระดับ จำนวน 8 ข้อ นำแบบประเมิน

ความพงึพอใจให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คำถามในแต่ละข้อ หลังจากนัน้นำข้อเสนอแนะ

ที่ได้รับมาปรับปรุงตัวแบบประเมินความพึงพอใจ และนำแบบประเมินความพึงพอใจไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน

เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคำถามในแต่ละด้าน พบว่าได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ โดยกำหนดกรอบ

แนวคิดการวิจัยดังภาพ 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด 5 แบบฝึกทักษะ และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบและ

ปรับปรุงแก้ไข จากนั้นได้ทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 ตามวัตถุประสงค์ดังนี้  

 1. ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เร่ืองโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ

ปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า  

มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว ้คือ 75/75 และประสิทธิภาพการสอนเท่ากับ 77.76/80.80 

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียน - หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วย  

ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ได้ผลดังตาราง 1 

 

 

 

 

ภาพ 11 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ตาราง 1  ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบทีและระดับนัยสำคัญทางสถิติของการทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการใชแ้บบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ (N = 25) 

 หมายเหตุ * ระดับนัยสำคัญทางสถิต ิ.05 
 

  

พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 5.24 คะแนน  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.94 คะแนน และผลการทดสอบหลังเรียนดว้ยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มคีะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 8.08 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.29 คะแนน โดยจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เรื ่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที ่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  หลังเรียนด้วย 

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05 

 3. การวเิคราะหค์ะแนนความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทักษคณติศาสตร์

ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส ได้ผลดังตาราง 2 
 

ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้โดยใช้แบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์ ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส  

รายการ �̅� 𝑺. 𝑫. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1. วัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะฯ ชัดเจนอ่านแล้วเข้าใจถึงเป้าหมายของ

การพัฒนานักเรียน 
4.36 0.84 มาก 

2. เนื้อหาที่กำหนดให้แบบฝึกทักษะฯ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.44 0.85 มาก 

3. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ เหมาะสมกับระดับของนักเรียน 4.32 0.88 มาก 

4. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ มลีำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก 3.84 1.01 มาก 

5. กิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ มกีารเสริมแรงทางบวก ทำให้นักเรียนอยาก

ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4.48 0.90 มาก 

6. การกำหนดเวลาในการทำกจิกรรมในแบบฝึกทักษะฯ มคีวามเหมาะสม 4.08 1.09 มาก 

7. ตัวหนังสอื ภาพประกอบในแบบฝึกทักษะฯ ชัดเจนมกีารวางรูปแบบท่ีดี 4.20 1.02 มาก 

8. นักเรียนมทัีกษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพิ่มขึ้น จากการทำกจิกรรมในแบบ 

ฝึกทักษะ ฯ 
4.32 1.09 มาก 

รวม 4.26 0.96 มาก 
 

จากตาราง 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง  

ต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมติิท่ี

ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.26) เมื่อพิจารณารายข้อ 

พบว่า นักเรียนมคีวามพงึพอใจสูงที่สุด คือ เนือ้หาท่ีกำหนดให้แบบฝึกทักษะฯ มคีวามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

ก ิจกรรมในแบบฝ ึกท ักษะฯ ม ีการเสร ิมแรงทางบวก ทำให ้ น ักเร ียนอยากทำก ิจกรรมอย ่างต ่อเน ื ่อง 

การทดสอบ 𝒏 คะแนนเต็ม �̅� 𝑺.𝑫. t Sig.(1-tailed) 

ก่อนเรียน 25 10 5.24 1.94 
6.6522* 0.0000 

หลังเรียน 25 10 8.08 1.29 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

(�̅� = 4.48) ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาคือ กิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ เหมาะสมกับระดับของนักเรยีน 

(�̅� = 4.32) ซึ่งมีความพึงพอใจในระดับมาก ข้อที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ กิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ มีลำดับ

เนื้อหาจากง่ายไปยาก (�̅� = 3.84) มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมาก 
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการวิจัยในคร้ังน้ี ประกอบด้วยรายละเอยีด ดังนี ้ 

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เร่ือง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิต

สามม ิต ิท ี ่ประกอบด้วยทรงส ี ่ เหล ี ่ยมม ุมฉาก สำหร ับน ักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่  6 ม ีประส ิทธ ิภาพ 

ตามเกณฑ์ที ่กำหนดไว้ คือ 75/75 ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจากเป็นสื ่อการเรียนรู ้ รูปแบบใหม่ แตกต่างจากบทเรียน 

ที่ใช้สอนในห้องเรียนตามปกติ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และทบทวนความรู้

ด้วยตนเอง ในการสร้างแบบฝึกทักษะนั้นผู้วิจัยใช้ภาพประกอบที่สวยงามเร้าความสนใจ เพื่อให้นักเรียนสนุกสนานใน

การเรียน มีความเข้าใจเนื้อหาและทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง นอกจากนี้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านขั้นตอนในการจัดทำอย่างมีระบบและมีวิธีการที่เหมาะสม กล่าวคือ ศึกษา

และวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ศึกษาสาระและมาตรฐาน

การเรียนรู้ จิตวิทยาในการเสริมแรงต่อการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ หลักการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

ก่อนนำไปทดลองใชจ้รงิกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ทำให้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มคีุณภาพและตรงกับความต้องการ

ของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อนัญญา อินทรภักดิ์ (2558) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย

แบบแก้ปัญหา เรื่อง โจทย์ปัญหา วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

70/70 พบว่า บทเรียนมัลติมีเดียแบบแก้ปัญหา เรื ่อง โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาชั ้นปีที ่ 5  

มีประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์เท่ากับ 73.65/72.35 อีกทั้งบทเรียนที่พัฒนาขึ้นช่วยให้นักเรียนเข้าใจใน

เนื ้อหาเรื ่อง โจทย์ปัญหา มากยิ ่งขึ ้น สามารถอธิบายขั ้นตอนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา โดยอธิบายสิ ่งที่ 

เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม โดยบทเรียนได้มีการออกแบบ ภาพหน้าจอที่มีสีสันสวยงาม สอดคล้องกับเนื้อหา

บทเรียน มีการนำเสนอข้อความ ภาพนิ่งภาพการ์ตูน ภาพเคลื่อนไหวและเสียงบรรยาย บทเรียนมีการนำเสนอเนื้อหา

อย่างเป ็นลำดับข ั ้นตอน ค ือ ลำดับเน ื ้อหาจากง ่ายไปหายาก นอกจากนี ้  น ักเร ียนสามารถเล ือกเร ียน  

ในเนื้อหาต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ สามารถเรียนรู้และทบทวนเนื้อหาในบทเรียนชา้ ๆ ได้และบทเรียนมกีารให้ผลย้อนกลับ 

นักเรียนสามารถทราบผลการเรียนได้ในทันที บทเรียนทำให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเ ตอร์ จนทำให้

นักเรียนรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายต่อการเรียน จึงเป็นจุดที่สนใจและสามารถเร้าความสนใจแก่

ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติท่ี

ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ีี 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง พบว่าก่อนใช้

และหลังใช้ของนักเรียนที่ได้รับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้วยแบบทดสอบซึ่งก่อนใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 5.24 และหลัง

ใช้ได้คะแนนเฉลี่ย 8.08 โดยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ทำให้เห็นได้ว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนได้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาปริมาตรของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นจะมีการให้ผล

ย้อนกลับในการเรียนรู้แต่ละแบบฝึกทักษะแก่นักเรียนและครูผู้สอน สามารถทราบผลการเรียนได้ในทันที ครูผู้สอน
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สามารถตรวจสอบผลเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ แก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนในการทำแบบฝึกได้อย่างทันท่วงทีแบบ

รายบุคคล และยังคงติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในชั้นเรียน พร้อมกับครูผู้สอนสามารถให้คำแนะนำในการ

เรียนรู้ได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธัชชา 

สามพมิพ์ (2560) ซึ่งได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาการสอนโดยใชแ้บบฝึกทักษะ เร่ือง รูปสี่เหลี่ยม รูปสามเหลี่ยม และรูป

วงกลม ด้วยโปรแกรม GSP สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .001 ซึ่งโปรแกรม GSP เป็นโปรแกรมท่ี

ช่วยให้ผู้เรียนเห็นความเป็นรูปธรรมในเนื้อหาสาระเรขาคณิต โดยการปฏบัิตจิรงิด้วยตนเอง สามารถสร้างความสนใจ

ให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุก มีอิสรภาพทางความคิด เช่นเดียวกับแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรม

เดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่ช่วยให้

นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้และทบทวนความรู้ด้วยตนเอง สอดแทรกสื่อต่าง ๆ ที่สร้างประสบการณ์ในการได้ลงมือทำ

ให้กับนักเรียน แสดงความเป็นคณิตศาสตร์ที่นามธรรมให้เป็นรูปธรรม ไม่ปิดกั้นอิสระทางกระบวนการคิดของผู้เรยีน 

และคอยสอดแทรกการเสริมแรงทางบวกเพื่อให้นักเรียนสนุกกับการเรียนรู้อยู่เสมอ และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ พริม พูลสวัสดิ์ (2559) ได้พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 

จากการพัฒนาดังกล่าวทำให้ได้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ท่ีมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.77/83.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80 ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากแบบ

ฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าใน

การจัดการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยมีครูเป็นที่

ปรึกษาและแนะนำการศกึษาให้ถูกแนวทาง เพื่อให้การเรียนการสอนมปีระสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส

เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์สร้างขึ้นตามโครงสร้างของหลักสูตรที่เหมาะกับวัยของนักเรียน  บริบทและธรรมชาติของนักเรียน 

และพัฒนากิจกรรมในแบบฝึกทักษะฯ ให้มีการเสริมแรงทางบวก ทำให้ผู้เรียนอยากทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ  

เนื้อหาที่กำหนดให้ในแบบฝึกทักษะฯ มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึงแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับ

โปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  

ท่ีครูผู้สอนสามารถเขา้ถึงการเรียนรู้ของนักเรียนของแต่ละคนได้อย่างใกล้ชิด เพราะด้วยโปรแกรมเดสโมส แสดงผลใน

มุมมองของครูที ่ช่วยให้ครูเห็นถึงกระบวนการคิด ลักษณะการตอบคำถาม หรือปัญหาที่นักเรียนกำลังเผชิญ  

ทำให้ครูผู ้สอนสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีตามความเหมาะสม นักเรียนสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เกิดทักษะมีการเรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของวราภา วงษานนท์ 

(2557) พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ในการแก้

โจทย์ปัญหาเรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ตามกระบวนการแก้ปัญหาของ Polya อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อนําโปรแกรม GeoGebra มาช่วยในการจัดการเรียนการ

สอนจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้เป็นอย่างด ีโดยโปรแกรม GeoGebra เป็นระบบซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์ท่ีมี

คุณค่าสำหรับการเรียนการสอน จะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจให้นักเรียนในเร่ืองของเรขาคณิต พชีคณติ ตรีโกณมิติ 

แคลคูลัสและอื่น ๆ เช่นเดียวกับ โปรแกรมเดสโมส ที่ เป็นซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์แบบไดนามิก ช่วยสนับสนุน 

การเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดทัศนคติที ่ดีต่อการเรียนรู ้และเข้าใจในเนื้อหา รวมถึง
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เสริมสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสร้างเจตคติท่ีดตี่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์แก่นักเรียน จึงเป็นความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับโปรแกรมเดสโมส เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรของรูป

เรขาคณิตสามมิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล 

ศรีสำโรง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การใช้โปรแกรมเดสโมสอยู่ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สอนต้องเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมเดสโมส 

จนเกิดความชำนาญ พร้อมนำไปสอนได้จรงิ 

1.2 การใช้โปรแกรมเดสโมส ควรตรวจสอบทักษะการใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร์ของผู้เรียน รวมถึง

ครูต้องชีแ้จงอธิบาย และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติ

กิจกรรม 

 2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรมเดสโมส 

เทียบกับวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความท้าทายและน่าสนใจมากยิ่งขึน้ 

2.2 ควรมีการศึกษาพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับโปรแกรมเดสโมสกับเนื ้อหาพีชคณิตหรือ 

เนื้อหาอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้น 
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 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ จากงบประมาณเงินรายได้ ของ
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การพัฒนาความสามารถการคดิและแปลงปัญหาด้วยกิจกรรมการเรียนรู ้

แบบ Concrete Pictorial Abstract (CPA) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 

The development of mathematical for mulated abilities through learning 

implementation based on concrete pictorial abstract (CPA) approach on 

surface area and volume of students in grade 9 
 

ชาญฤทธิ์ มีคำ1, อาวีพร ปานทอง1* และ เกษทิพย์ ศริิชัยศิลป์2 

Chanrit Meekam1 , Aweeporn Panthong1* and Kedthip Sirichaisin2 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตรด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการ

คิดและแปลงปัญหา เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete 

Pictorial Abstract ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน โดยสุ่มแบบ

เจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete 

Pictorial Abstract จำนวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมระดับมาก ( x = 4.33, S.D.=0.49) และ

แบบทดสอบวัดความสามารถการคิดและแปลงปัญหา มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ

ยากอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.70 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.80 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 

0.80 สถิตท่ีิใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการ

จัดการเรียนรู้ และใชค้่าสถิติทดสอบที แบบสองกลุ่มท่ีไม่อสิระกัน 

 ผลการศกึษาพบว่า  

1) แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial 

Abstract มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.3613 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลการเรียน เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 

ก้าวหนา้ขึ้นร้อยละ 36.13 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีรูปแบบกิจกรรมตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete 

Pictorial Abstract มีคะแนนทดสอบก่อนเรียนเฉลี่ย 14.50 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.19 คะแนนทดสอบหลัง
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1 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 
1 Division of Mathematics and Statistics, Faculty of Science and Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University, Nakhonsawan, 

60000 
1 Division of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Lampang Rajabhat University, Lampang, 52100 
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เรียนเฉลี่ย 20.10 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.41 เมื่อทดสอบโดยใช้ค่าสถิติทดสอบที พบว่า ผลการทดสอบ

ความสามารถในการคดิและแปลงปัญหาของนักเรียนสูงขึน้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

คำสำคัญ:  การพัฒนาความสามารถ, การคิดและแปลงปัญหา, กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract 
 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) Find the index of effectiveness of the learning plan on surface 

area and volume according to the Concrete Pictorial Abstract learning approach. 2) Compare the ability to 

formulate on surface area and volume before and after learning with Concrete Pictorial Abstract method of grade 

9 students. The sample group used in this research was 20 students of an educational opportunity expansion 

school in Nakhon Sawan Province, totaling 20 students by purposive sampling groups. The research tools 

consisted of 6 Concrete Pictorial Abstract learning plans  ( X = 4.33, S.D. = 0.49) and a ability test to formulate 

problems which has Index of item – objective congruence between 0.67 to 1.00, Index of difficulty between 

0.40 to 0.70, Index of discrimination between 0.21 to 0.80 and reliability of the test is 0.80. A ability test to 

formulate problems. The statistics used in the data analysis were percentage, mean, standard deviation. The 

effectiveness index of the learning plan and use the t-test statistic two independent groups.  

The results showed that  

1) The learning plan on surface area and volume according to the Concrete Pictorial Abstract method, 

the effectiveness index was 0.3613, indicating that the students had academic results on surface area and 

volume. 36.13% improvement in learning activities based on Concrete Pictorial Abstract concept. 

2) The academic achievement of students studying with the teaching and learning activities according 

to Concrete Pictorial Abstract concept had a average pre-test scores of 14.50, a standard deviation of 2.19, 

average post-test scores of 20.10, and a standard deviation of 1.41 by using the t-test statistical, it was found 

that the student’s formulate ability was significantly higher than before learning at the .05 level.  
 

Keywords:  Development, Concrete Pictorial Abstract based learning 
 

บทนำ 

คณิตศาสตร์มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี

เหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 

วางแผนตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยความสำคัญของคณิตศาสตร์

ดังท่ีกล่าวนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงได้กำหนดให้วิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชา

เรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการ

แก้ปัญหา การดำเนินชวีิตและศึกษาต่อ มีเจตคตท่ีิดตี่อวชิาคณิตศาสตร์ พัฒนาการคดิอย่างเป็นระบบ และมีความคิด

สร้างสรรค์ เมื่อพิจารณาถึงการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ด้านคณิตศาสตร์ในปี 2018 พบว่าประเทศ

ไทยมีนักเรียนร้อยละ 52.7 ท่ีมีความสามารถทางคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ 1 ถือว่านักเรียนมีความสามารถทาง

คณิตศาสตร์ต่ำ โดยท่ีนักเรียนสามารถตอบคำถามทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทท่ีคุน้เคยมาก่อน ซึ่งเป็นบริบท

ท่ีให้ขอ้มูลชัดเจน และเป็นคำถามที่ถามตรงๆ สามารถทำโจทย์ปัญหาตามขัน้ตอนท่ีเคยทำเป็นประจำโดยทำตามคำสั่ง
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ท่ีบอกไว้ในสถานการณ์อย่างชัดเจน สามารถทำได้เฉพาะเมื่อมีการบอกอย่างชัดเจน และทำโจทย์ตามตัวอย่างท่ี

กำหนดให้ได้ จากผลการประเมินพบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาตร์เฉลี่ย 419 คะแนน  ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ของ OECD ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย 489 คะแนน นอกจากนี้ด้านการอ่านและด้านวิทยาศาสตร์มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 

OECD ท้ังสามด้าน ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนไทยยังมีความรู้และทักษะท่ีไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในโลกท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลง 

อีกประการหนึ่ง จากการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา พบว่านักเรียนต้องได้รับการพัฒนา

ความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาเพื่อเชื่อมโยงความรู้ท่ีได้จากในห้องเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในสถานการณ์

จริง เช่น บทเรียนเร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร ที่มีสูตรสำหรับการคำนวณจำนวนมาก เนื่องจากรูปทรงทางเรขาคณิตมี

ค่อนข้างหลากหลาย เมื่อเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากบริบทในหนังสือเรียน นักเรียน

ท่องจำสูตรไม่ได้ มองว่าสูตรท่ีใช้ในการคำนวณมาก จึงเป็นปัญหาในการเรียนจนทำให้นักเรียนลดความสำคัญของ

การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ลง ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรี กาญจน์กีรต ิได้กล่าวว่า นักเรียนไม่เห็นถึงความสำคัญในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากไม่สามารถประยุกต์หรือนำไปใช้เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริงได้ อีกท้ังการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้การท่องจำสูตร โดยไม่เข้าใจถึงแนวทางการนำความรู้เหล่านั้นไปใช ้และไม่มีแบบอย่างของ

การใช้ความรู้ในชีวิตจริง ส่งผลด้านลบต่อความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อแก้สถานการณ์ปัญหาของ

นักเรียน[3] สอดคล้องกับ เจษฏ์สุดา จันทร์เอี่ยม อ้างถึงใน ศรีสุดา อ่อนบัตร ท่ีกล่าวว่า เนื้อหาเร่ืองพื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร เป็นปัญหากับนักเรียน โดยนักเรียนต้องมีความสามารถการคิดและแปลงปัญหา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ใน

เกณฑ์ท่ีไม่น่าพงึพอใจ จึงตอ้งอาศัยการวาดรูปช่วยในการแก้ปัญหา อีกท้ังต้องทำให้นักเรียนเกิดความพงึพอใจในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จนนำไปสู่การเห็นความสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไป

แก้ปัญหาอื่นๆ ในชีวิตได้  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาความสามารถการคิดและแปลงปัญหา ด้วยแนวทางการ

จัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract (CPA) เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

เนื่องจากแนวคิดการสอนในรูปแบบ Concrete Pictorial Abstract เป็นแนวทางในการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความสามารถใน

การนึกภาพทางคณิตศาสตร์ท่ีน่าสนใจ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงเข้าสู่สิ่งท่ีเป็นนามธรรม 

โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง สัมผัสกับเรขาคณิตผ่านสิ่งของจริง และตระหนักถึง

ความสำคัญของเรขาคณิตในชีวิตจริง จากนั้นพัฒนาไปสู่การวาดภาพหรือวาดโมเดลแทนของจริงท่ีเคยสัมผัสและ

สุดท้ายนักเรียนจะรู้จักการแปลงภาพหรือโมเดลท่ีรู้จักก่อนหน้าแล้วนั้นมาเป็นหลักการ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวจะช่วยให้

นักเรียนสามารถใช้และปรับความรู้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทในชีวิตประจำวันได้ในระหว่างการทำ

กิจกรรม นักเรียนจะได้รับคำแนะนำในการค้นพบหลักการของรูปเรขาคณิตสามมิติ มีการสื่อสารและแบ่งปันความ

เข้าใจของตนเองโดยใช้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ไปเป็นนามธรรม โดยการใช้สื่อและหัวข้อเสนอแนะท่ีเหมาะสมแก่นักเรียน[7] 

เพื่อให้นักเรียนมคีวามสามารถในการคิดและแปลงปัญหาในชีวติจริงเข้าสู่หลักการทางคณิตศาสตร์ได้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองพื้นท่ีผิวและปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาความสามารถด้านการคิดและแปลงปัญหา เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตรของ

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract 
 

วิธีวิทยาการวจิัย 

กรอบแนวคิดของวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของการวิจัย 

การวจิัยคร้ังนี้เป็นการวจิัยเชงิทดลองกลุ่มเดียว สอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (one group pretest-posttest design) 

กลุ่ม Pretest Treatment Posttest 

E O1 X O2 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ของ

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 40 โรงเรียน 

 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิศรีสามัคคี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 จำนวน 20 คน ได้มาจาก

การสุ่มแบบเจาะจง 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract ท่ีพัฒนาความสามารถการคิดและแปลง

ปัญหา เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตร ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปท่ีี 3 ได้แก่ 

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 รอบรู้รูปเรขาคณิตสามมติ ิ   จำนวน  1  ชัว่โมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2   พื้นท่ีผิวของปริซึม    จำนวน  2  ชั่วโมง 

   แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3   พื้นท่ีผิวของทรงกระบอก    จำนวน  2  ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4   ปริมาตรของปริซึม    จำนวน  2  ชั่วโมง 

    แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5   ปริมาตรของทรงกระบอก    จำนวน  2  ชั่วโมง 

  แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6  การประยุกต์ใช้ความรู้    จำนวน  2  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้แบบ  
Concrete Pictorial Abstract 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 

ขัน้ตอนท่ี 1  อธิบายช้ีแจงแนวทาง (Concrete)  

ขั้นตอนท่ี 2  สร้างความคุ้นเคยดว้ยการสำรวจ (Concrete) 

ขั้นตอนท่ี 3  การจำแนกองค์ความรู้ (Pictorial) 

ขั้นตอนท่ี 4  สร้างมโนทัศน์ให้ชัดเจน (Abstract) 

ความสามารถในการคดิและแปลงปัญหา  

เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตร  

ระดับชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 3 
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 รวมจำนวนท้ังสิ้น 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ระยะเวลาการทำกิจกรรม 11 ชั่วโมง โดยมีผลการ

ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49

แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก สามารถนำไปใชไ้ด้ 

 2. แบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยสร้างขึน้เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของผู้วิจัยขณะที่ดำเนินกิจกรรม โดยผู้วจิัยจดบันทึกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ในชัน้เรียน ปัญหาใน

การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการแก้ไข 

 3. แบบบันทึกการทำกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้นักเรียนบันทึกสิ่งท่ีได้ระหว่างการทำกิจกรรมตาม

แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ประเมินผลทักษะกระบวนการท่ีพัฒนาความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาทาง

คณิตศาสตร์ 

 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัด

ความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Concrete 

Pictorial Abstract เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร โดยนำแบบทดสอบผ่านการประเมินค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ท่าน และนำแบบทดสอบไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมอืกับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 4 

ท่ีไม่ใชก้ลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน ทำการวเิคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือ พบว่า ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง มคี่าอยู่ระหว่าง 

0.67 - 1.00 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.80 ค่าความยากง่ายมีค่าอยู่ระหว่าง 0.40 – 0.70 และตรวจสอบ

ความเชื่อม่ันโดยวธีิ Cronbach's alpha ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.80 

วิธีการเก็บข้อมูล ได้แก่ 

 1.  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านโพธ์ิ

ศรีสามัคคี จำนวน 20 คน 

 2.  การทำกิจกรรมในห้องเรียนมีรูปแบบกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมรายบุคคล โดยในกรณีท่ีเป็น

กิจกรรมกลุม่ ประกอบด้วยนักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียน สูง ปานกลาง และอ่อน 

 3.  ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเป็นผู้เข้าร่วมวจิัย เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามแนวคิด Concrete Pictorial Abstract เร่ือง พืน้ท่ีผิวและปริมาตร ชี้แจงบทบาทครู บทบาทนักเรียน วธีิการวัด

และประเมินผล และผู้วิจัยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 

 4.  ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนท่ีเป็นผู้เข้าร่วมวิจัยตามชั่วโมงสอนปกติของโรงเรียน โดยใช้

แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จำนวน 6 แผน รวมเวลา ท้ังหมด 11 ชั่วโมง การทำกิจกรรมในห้องเรียน คือ ขั้นนำเข้า

สู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนย่อย ตามรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Concrete 

Pictorial Abstract ดังนี้ 

 ขั้นตอนท่ี 1 อธิบายช้ีแจงแนวทาง โดยครูเป็นผู้เปิดประเด็นให้นักเรียนมีโอกาสสนทนาโดยเร่ิมจากสิ่ง

ท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนหรือสิ่งของในชีวิตประจำวันท่ีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในช่ัวโมงเรียนน้ันมากที่สุด 

 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างความคุ้นเคยด้วยการสำรวจ เมื่อสนทนาเปิดประเด็นแล้ว ครูยกตัวอย่างจากสิ่งท่ี

เป็นจริงหรือโมเดลจำลอง ใช้ตัวอย่างท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้เห็นของจริง สำรวจ ให้เกิดความคุ้นเคย ดังใน

ภาพท่ีนักเรียนได้สำรวจรูปทรงเรขาคณิต โดยใชแ้บบจำลองท่ีสามารถสัมผัสและคลี่ได้ 
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างการสำรวจรูปเรขาคณิตจากแบบจำลอง 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 การจำแนกองค์ความรู้ เมื่อนักเรียนสำรวจสิง่ของหรือแบบจำลอง แลว้บันทึกลงในแบบ

บันทึกการทำกิจกรรมในช้ันเรียน วาดสิ่งท่ีเห็นออกเป็นภาพ เพื่อจำแนกองค์ความรู้และเชื่อมโยงเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้อง ดัง

ตัวอย่างในภาพท่ีนักเรียนเมื่อสำรวจรูปเรขาคณิตผ่านแบบจำลองรูปทรง หรอืสิ่งของท่ีอยู่ในชีวิตประจำวันเรียบร้อย

แลว้ นักเรียนได้บันทึกลงในแบบบันทึกการทำกิจกรรมในห้องเรียน 
 

 
ภาพที่ 2 นักเรียนบันทึกสิ่งท่ีได้จากการสำรวจ ลงในแบบบันทึกการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 

 

 ขั้นตอนท่ี 4 สร้างมโนทัศน์ท่ีชัดเจน ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการจัด

กจิกรรมในห้องเรียน สรุปเป็นองค์ความรู้ท่ีได้ โดยครูเป็นผู้แนะนำและตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ดังตัวอย่าง

ผลงานนักเรียนในภาพ เป็นการบันทึกความรู้ท่ีได้จากการปฏบัิตกิิจกรรม 
 

       
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแบบบันทึกการทำกิจกรรมในช้ันเรียน 
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 5.  ในระหว่างท่ีดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเรียนทำกิจกรรมเป็นกลุ่มและทำแบบ

บันทึกกิจกรรมเป็นรายบุคคล อาจมีผู้ร่วมสังเกตการณ์โดยฝ่ายวิชาการโรงเรียน ผู้วิจัยจดบันทึกการกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามประเด็นในแบบบันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้ แล้วนำผลท่ีได้จากการจัดการเรียนรู้มาสะท้อนผล เพื่อ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ในครัง้ถัดไป  

 6.  เมื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยให้นักเ รียนทำ

แบบทดสอบวดัความสามารถในการคดิและแปลงปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 7.  นำผลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท้ังหมดไปทำการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นำข้อมูลจากการทดลองมาคำนวณด้วยค่าสถิติ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือ งพื้นท่ีผิวและปริมาตร 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 3 ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract โดยมีขัน้ตอน ดังนี้ 

1. ทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาก่อนเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้

พื้นฐานเร่ืองความสามารถในการคิดแปลงปัญหาของผู้เรียนก่อนทำกิจกรรมด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 

Concrete Pictorial Abstract โดยหาค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 

Concrete Pictorial Abstract ในระหว่างการทำกิจกรรมให้นักเรียนบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการทำกิจกรรมในชั้น

เรียนเพื่อดูความก้าวหนา้ของนักเรียน 

 3.  เมื่อดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามกำหนด ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัด

ความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาหลังเรียน เพื่อตรวจสอบความรู้ความสามารถในการคิดและแปลงปัญหา 

ภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคดิ Concrete Pictorial Abstract ดังนี้ 

 ส่วนท่ี  1  คะแนนจากข้อคำถามปรนัย พิจารณาจากร่องรอยการแสดงแนวคิดในการคิดแปลง

ปัญหาภายหลังจากการจัดกิจกรรมโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด CPA  

 ส่วนท่ี  2  คะแนนจากข้อคำถามอัตนัย  พิจารณาจากการแสดงวิ ธีทำเป็นขั้นตอนทาง

คณิตศาสตร์แสดงแนวคิดในการคดิแปลงปัญหาภายหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด CPA โดยผู้วจิัยใช้

เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric Score 

4. นำข้อมูลท่ีได้จากการทดลองคำนวณด้วยค่าสถิติ โดยหาค่าเฉลี่ย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ค่าสถิติทดสอบที จากนัน้สรุปและอภิปรายผล 
 

ผลการศึกษา 
จากที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แลว้วเิคราะห์ผลด้วยค่าสถิต ิผู้วิจัยเสนอผลท่ีได้จาก

การเก็บขอ้มูล ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract แสดงผลตาม

ตาราง ดังนี ้

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract จากคะแนนทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
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จำนวน

นักเรียน 
คะแนนเต็ม 

ผลรวมของคะแนน 
ดัชนีประสทิธิผล 

ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลงัเรียน 

20 30 290 402 0.3613 
จากตารางพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract พบว่า มีค่าดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ 0.3613 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมผีลการเรียน เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ก้าวหนา้ขึน้ร้อยละ 36.13  

 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการคิดและแปลงปัญหา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial 

Abstract แสดงผลตามตาราง ดังนี้ 

  ผู้วจิัยได้วิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดและแปลงปัญหา เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ระดับชั้น

มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract ได้ผลดงันี้ 

คะแนน จำนวนนักเรียน X  . .S D  t  p  

ก่อนเรียน 20 14.50 2.19 13.356* 0.017 
หลังเรียน 20 20.10 1.41 

 * p - value < 0.5  
 

จากตารางพบว่า จำนวนนักเรียนกลุ่มทดลองมีจำนวน 20 คน คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 

14.50 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.19 คะแนน คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 20.10 คะแนน ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.41 คะแนน เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ t-test dependent พบว่า คะแนนทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
งานวิจัยนี้นำเสนอ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ Concrete Pictorial Abstract (CPA) ผู้วิจัยสร้างแผนการจัดการ

เรียนรู้และแบบบันทึกการทำกิจกรรมของนักเรียน จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 

ของแผนการจัดการเรียนรู้ เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ความสามารถด้านการคิดและแปลงปัญหา

ของนักเรียนโดยใช้ค่าสถิติทดสอบที พบว่า คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 เมื่อวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียน พบว่านักเรียนมีผลการเรียน เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ก้าวหน้าขึ้นร้อยละ 36.13 จึงสามารถสรุป

ผลได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามตามแนวคิด CPA เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ระดับชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3 ทำให้

มีความสามารถในการคิดและแปลงปัญหาสูงขึ้นเป็นผลมาจากการท่ีนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ใช้สื่อท่ีเป็น

รูปธรรมท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนชัดเจนขึ้น ตรงกับแนวคิดของ Santoro อ้างถึงใน ภัทรพล เมฆอากาศ ได้

กล่าวถึงกจิกรรมท่ีเนน้ให้ผู้เรียนได้ ลงมือปฏบัิติ ได้สัมผัส และเรียนรู้จากการทดลองทำจริง ทำให้นักเรียนเข้าใจจาก

รูปธรรมไปสู่นามธรรม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาท่ีลึกซึ้ง มากกว่าการสอนแบบเดิม ครูจึงต้องหาตัวอย่างท่ีเป็น

รูปธรรม จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมอืปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถจดจำเนื้อหา มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได้

ดจีนสามารถนำไปต่อยอดหรือใช้ในชวีิตประจำวันได้ สอดคล้องกับ อัมพร ม้าคะนอง (2546) กล่าวว่า หลักการสอน
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คณิตศาสตร์ท่ีสำคัญ คือ สอนโดยการใช้สิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอธิบายนามธรรม เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เพื่อผู้เรียนได้พัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ได ้
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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีท่ี 3 

The effecth of learning activity on addition and subtraction word problems by 

using kwdl with desmos technique for Prathomsukas 3 students 
 

กรรณิการ์ บุญกว้าง1* และ สุกัญญา สสีมบา1 

Ganniga Boonguang1* and Sukanya Seesomba1 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิัยคร้ังนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและ

โจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  2) ศึกษาความ 

พึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ประถมศกึษา

ปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบค่าที 

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดย

ใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 2) ความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา

การลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 

คำสำคัญ :  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้, โจทย์ปัญหาการบวก, โจทย์ปัญหาการลบ, เทคนิค KWDL, DESMOS 
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Abstract  
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement of students on addition and 

subtraction word problems by using KWDL technique with desmos in pratom 3 students, and 2)  to study 

students’ satisfaction towards learning activity on addition and subtraction word problems by using KWDL 

technique with desmos. The sample group were 30 students in pratom 3 at Pibulsongkram Rajabhat University 

Demonstration School through purposive sampling. The research methodology consist of  1) The learning activity 

plans by using KWDL technique with DESMOS, 2 ) Learning achievement test and  3 ) the questionnaire for 

asking student’s satisfaction towards the learning activity by using KWDL technique with DESMOS. The statistical 

analyses are accomplished by means, standard deviations and t-test dependent. 

 The results from the research were 1 ) Learning achievement of student after study was higher than 

before learning) at statistically significantly the level 0 .0 5 , and 2 ) The overall students’ satisfaction towards 

learning activity by using KWDL technique with DESMOS was at the highest level. 
 

Keywords: The effects of learning activity, Addition problem, Subtraction problem, KWDL Technique, DESMOS 
 

บทนำ 

 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ท่ีมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนา

ความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์

ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ ใน

ชวีติประจำวันได้อย่างเหมาะสม นอกจากนีค้ณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมอืในการศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังมีความสำคัญ  ในเกือบทุก

วงการ กล่าวคือ ในชีวติประจำวันสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้นล้วนแต่อยู่ในรูปคณิตศาสตร์ท้ังสิ้น เช่น ที่อยู่อาศัย เครื่องใชต้่าง 

ๆ ในด้านอุตสาหกรรม บริษัทร้านค้าต่าง ๆ ได้ใช้คณิตศาสตร์เพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้น คณิตศาสตร์ช่วยให้มนุษย์

คิดค้นสิ่งใหม่ สร้างสรรค์ผลงาน หรือนวัตกรรม ด้วยความสำคัญดังกล่าวของคณิตศาสตร์ทำให้มนุษย์ทุกคนต้อง

เรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์โดยมจีุดมุ่งหมายหลักของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์อยู่ท่ีความตอ้งการใช้งานตามบริบทของ

การดำรงชีวิต (อัมพร ม้าคนอง, 2553) การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีทำให้ผู้เรียนพัฒนาองค์ความรู้อย่างมี

คุณภาพน้ันจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้ ทักษะ และกระบวนการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรม 

และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การทำงานอย่างมีระบบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ 

พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่า และมีเจตคตท่ีิดีต่อคณิตศาสตร์ ซึ่งช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าและความสำเร็จให้แก่ชีวิต

ของผู้เรียน ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งท่ีจะสามารถแก้ไขผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ คือ รูปแบบ วิธีสอน หรือการ

จัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนท่ีผู้สอนใช้ในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นสมองของนักเรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 

พัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะต้านต่าง ๆ ท่ีสำคัญให้แก่นักเรียน ใน

ขณะเดียวกันผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้รูปแบบการสอน เทคนิคการสอน หรือกลวิธีการสอนเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้

ให้สอตคล้องเหมาะสมกับบริบทของเนื้อหาท่ีจะสอน นักเรียน สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยอื่น ๆ ท่ีจะส่ งผลให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิสูงสุดแก่นักเรียน เกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์บรรลุเป้าหมายของการศกึษา หรือการจัตกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

 แต่การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่แก้โจทย์ปัญหาไม่ค่อยได้ นักเรียนไม่มีทักษะการบวก ลบ 

คูณ หาร นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคลท้ังในด้านสติปัญญา ความถนัด และความต้องการเรียนรู้ 

(ทิศนา แขมมณี, 2553) การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน   เป็นสิ่งท่ีจำเป็นเพราะการ

แก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นส่วนท่ีสำคัญ และจำเป็นมาก ถือได้ว่าเป็นหัวใจของการเรียนคณิตศาสตร์ แต่การ

เรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมานัน้ยังมขี้อบกพร่องอยู่มาก สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนไม่สามารถแก้

โจทย์ปัญหาได้ และนักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีนักเรียนเรียนอยู่ (สุชาดา 

คงบุตร, 2555) จากสภาพการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาหารลบ พบว่า ยังไม่ประสบ

ความสำเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนไม่ทราบว่าจะหาคำตอบของปัญหานั้น           

ได้อย่างไรจะใช้วธีิใดในการหาคำตอบ เพราะนักเรียนไม่สามารถวเิคราะห์ได้ว่าจำนวนต่าง ๆ ท่ีปรากฏในโจทย์ปัญหา

นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และบอกสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบไม่ได้ สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ีสำคัญอาจมาจาก

วธีิการจัดการเรียนการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ในรูปแบบเดิมท่ีเป็นนามธรรม ซึ่งค่อนข้างยากต่อการทำ

ความเข้าใจของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพราะเป็นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีใช้ภาษาเป็นข้อความ

อธิบายความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์ปัญหา ส่งผลให้นักเรียนมองไม่เห็นภาพของความสัมพันธ์ของข้อมูลในโจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ จึงไม่สามารถเปลี่ยนจากประโยคภาษาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวครูผู้สอน

จะต้องศึกษาและหาแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น และผู้วิจัยมีแนวคิดท่ีจะ

พัฒนาการเรียนรู้ในเร่ืองการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ  

 เทคนคิ KWDL นั้นเป็นเทคนิคการจัดการเรยีนรู้ท่ีเนน้ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ โดยมีวิธีการท่ีให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ และการหาคำตอบร่วมกันจากโจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ท่ีกำหนดให้ได้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2555) เป็นเทคนคิการจัดการเรียนรู้ท่ีฝึกให้นักเรียนคิดวเิคราะห์โจทย์

ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน มีความละเอียดถี่ถ้วน  ทำให้นักเรียนเข้าใจปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธีแก้ปัญหา

ได้อย่างหลากหลายซึ่งทำให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยใช้คำถาม 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น K (What we Know) นักเรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งท่ีโจทย์

กำหนดให้ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนต้องอ่านอย่างวิเคราะห์ และรวบรวมสิ่งท่ีโจทย์บอกมาให้ โดยอาจใช้ความรู้เดิมท่ี

เรียนมาแล้ว 2) ขั้น W (What we Want to know) นักเรียนหาสิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งท่ีโจทย์ถาม เป็นขั้นตอนท่ี

นักเรียนต้องตอบให้ได้ว่า โจทย์ต้องการให้หาอะไรหรือปัญหาคืออะไร รวมท้ังวางแผนในการแก้ปัญหา 3) ขั้น D 

(What we Do to find out) นักเรียนจะต้องทำอะไรเพื่อหาคำตอบตามท่ีโจทย์ต้องการ เป็นขั้นตอนท่ีนักเรียนลงมือ

แก้ปัญหาเป็นขั้นตอน 4) ขั้น L (What we Learned) อะไรท่ีนักเรียนสรุปได้เป็นความรู้ คือขั้นท่ีนักเรียนหาคำตอบได้

แล้ว (สุเชษฐ์ หลานฉิม, 2559) จากขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาโดยใชเ้ทคนคิ KWDL จะเห็นว่านักเรียนต้อง ฝึกการ

อ่านเพื่อวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และต้องใชทั้กษะทางคณิตศาสตร์ท่ีหลากหลายเพื่อตีความหมายของ

โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นสถานการณ์ท่ีมีข้อความ ตัวเลข และคำถาม โดยไม่มีเคร่ืองหมายท่ีแสดงวิธีการดำเนินการทาง

คณิตศาสตร์ นักเรียนต้องใช้ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีโจทย์กำหนดให้กับสิ่งท่ีโจทย์

ถามเพื่อนำไปสู่วิธีการหาคำตอบท่ีถูกต้อง รวมท้ังใช้ทักษะการให้เหตุผลเพื่ออธิบายวิ ธีการหาคำตอบ และนอกจาก

เทคนิค KWDL แล้วนั้นผู้วิจัยยังมีแนวคิดท่ีจะนำแอปพลิเคชัน Desmos มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วย

กระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจ มสี่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น และมเีจตคติท่ีดตี่อการเรียนคณิตศาสตร์  
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เมื่อโลกเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียน แต่ผู้เรียนสามารถเข้าถึง

คลังความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือช่วยอำนวย

ความสะดวกและสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้ได้รับความรู้ และเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในยุค

ดิจิทัลได้ ซึ่ง Desmos เป็นเครื่องมอืช่วยอำนวยความสะดวกและสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้รับความรู้ 

และเกิดทักษะการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ในยุคดิจิทัลได้ (วุฒิชัย ภูดี, 2563) Desmos เป็นซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์แบบ

ไดนามิกอีกแบบหนึ่งท่ีสามารถให้ครู และนักเรียนสามารถใช้ผ่านเว็บไซต์ หรือใช้ผ่านแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน ท้ัง

ในระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android เป็นแอปพลิเคชันท่ีเปิดให้ใช้งานฟรี สามารถคำนวณค่า เขียน

กราฟ จากสมการต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างบทเรียนผ่าน Desmos Activity Builder  ให้ผู้เรียนใช้เรียน

ออนไลน์ได้ และเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Community) ท่ีให้ผู้ใช้งานโปรแกรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้คณติศาสตร์ และมีเจตคติท่ีดตี่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ (Desmos. 2563) 

 จากสภาพปัญหาและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยต้องการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ เร่ืองโจทย์ป

ญหาโดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS เป็นเทคนิคท่ีมีขั้นตอนชัดเจน เขาใจง่าย ฝกใหนักเรียนวิเคราะห์โจทยป

ญหาแต่ละขั้นตอนตามลำดับ สามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย ทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูจาก

กิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับประสบการณตรง มีความมั่นใจ กลาคิด กลาพูด สามารถเขียนแสดงวิธีการหาคำตอบท่ีได้

ผ่านแอพพลิเคชั่น Desmos และแอพพลิเคชั่น Desmos สามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ มีส่วนร่วมใน

การทำกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการ

บวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและ

โจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 3  
 

สมมุติฐาน 
 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL 

ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหา

การลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 อยู่ในระดับมาก 
  

วิธีวิทยาการวจิัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม อำเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ห้องเรียน รวม 62 คน 
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2. กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน โดยการสุ่ม

แบบเจาะจง คือ ได้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 ห้องดาวเรือง  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังนี้ใช้เนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ สำหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3  

แบบแผนการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการวจิัยโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน (One Group Pre-

test Post-test Design) มีแบบแผนการทดลอง ดังนี้ 

T_1→ X →T_2 

 เมื่อ X แทนการจัดการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS เร่ือง โจทย์

ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

        T_1 และ T_2  แทนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชก้ารวจิัยนี้ เป็นเครื่องมือท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ ประกอบด้วย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา

การบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS 

  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

ความชัดเจน และความถูกต้อง สอดคล้องระหว่างสาระสำคัญ จุดประสงค์กับเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล จากนั้นวิเคราะห์คะแนนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

หาค่าเฉลี่ยความเหมาะสม พบว่า ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 (บุญชม ศรีสะอาด, 

2554, หน้า 23-24) จากนั้นนำข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนคิ KWDL ร่วมกับ DESMOS ให้สมบูรณ์ และนำไปทดลองใช้ 

(Ty out) จำนวน 4 แผน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องเฟื่องฟ้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม เพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข แลว้จัดพมิพ์ฉบับจริง

เพื่อนำไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่  

  2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS 

  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน วิเคราะห์หาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 ถึง 1.00 มีจำนวน 20 ข้อ จากนั้นนำ

แบบทดสอบท่ีมีค่า IOC ผ่านเกณฑ์ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มเดียวกับท่ีใช้ทดลอง

แผนการจัดการเรียนรู้แล้วนำแบบทดสอบมาหาคุณภาพ ดังนี้ 1) วเิคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) เป็นรายข้อ โดยใช้

สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder -Richardson) เลอืกข้อท่ีมีค่า p อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 2) วิเคราะห์หาค่าอำนาจ

จำแนกรายข้อ (B) ตามวิธีของ Brennan (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) เลือกข้อท่ีมีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 1.00 
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โดยคัดเลือกข้อสอบมาท้ังหมด 10 ข้อ 3) วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ จำนวน 10 ข้อ โดยใช้

สูตรของโลเวท (Lovett) (สมนีก ภัททิยธนี, 2546) เท่ากับ 0.73 จัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ฉบับจรงิเพื่อนำไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง 

  2.2 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์

ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS 

  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบภาษาท่ีใช้และการ

ประเมินท่ีถูกต้อง จากนั้นนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือ (IOC) นำข้อมูลท่ีรวบรวมจากความคิดเห็น

ของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง I0C แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ได้ค่า

ดัชนคีวามสอดคล้องตัง้แต่ 0.90 ถึง 1.00 มีจำนวน 15 ข้อ โดยพิจารณาคัดเลือกไว้จำนวน 10 ข้อ ปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ แลว้จัดพมิพ์ฉบับจรงิเพื่อนำไปใชก้ับกลุ่มตัวอย่าง 
 

วิธีดำเนินการวจิยั 
ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนนิการทดลองตามขัน้ตอน ดังนี ้ 

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS จำนวน 10 

ข้อ ใชเ้วลาสอบ 30 นาที 

 2. จัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยใช้แอปพลิเคชั่น Desmos 

เป็นตัวดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนิค KWDL รวมเวลาท้ังหมด 4 ชั่วโมง โดยสอนคร้ังละ 1 ชั่วโมง มรีายละเอยีดดังนี้ 

 ในการสอนแต่ละครั้งจะมีตัวอย่าง เร่ือง การแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบอย่างนอ้ย 2-3 

ตัวอย่าง โดยครูจะอธิบายวิธีการวเิคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL และนักเรียนสามารถคลิกดูจาก

สื่อ DESMOS ได้ว่าสิ่งท่ีโจทย์กำหนดให้คืออะไร สิ่งท่ีโจทย์ต้องการทราบคืออะไร มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร เขียน

ประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร และคำตอบท่ีได้คืออะไร โดยในการคลิกดูคำตอบนั้นจะมีครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุม

ห้องเรียนบน DESMOS นักเรียนจะไม่สามารถกดข้ามไปดูข้อถัดไปได้ ถ้าครูไม่อนุญาต เมื่อครูอธิบายตัวอย่างเสร็จ

แล้ว จะให้นักเรียนทำกิจกรรมจับคู่คำถามและคำตอบของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามขั้นตอนของเทคนิค KWDL 

เมื่อนักเรียนทำถูกตอ้งแล้วจะมขี้อความปรากฏว่า “ถูกต้องแลว้ค่ะ เก่งมากเลยค่ะ” แตถ่้านักเรียนยังทำไม่ถูกต้องจะมี

ข้อความปรากฏว่า “ยังไม่ถูกตอ้งนะคะ พยายามอกีนิดนะ” 

 3. ทดสอบหลังเรียน (Pos-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งเป็นชุดคู่ขนานกับ

แบบทดสอบก่อนเรียน ท่ีผู้วจิัยสร้างขึน้ จำนวน 10 ข้อ 

 4. ใหนักเรียนตอบแบบประเมนิความพงึพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้โดยเทคนิค KWDL ร่วมกับ 

DESMOS เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ผู้วจิัยได้ทำการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้  

 1. เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้การ

ทดสอบค่าท ี(T-Test) ค่าเฉลี่ย ( x ) และและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 2. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมตี่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ค่าเฉลี่ย 

( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 มรีายละเอยีดของผลการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

แสดงผลตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์

ปัญหาการลบ โดยใชเ้ทคนคิ KWDL ร่วมกับ DESMOS ก่อนเรียนและหลังเรียน สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3  

การทดลอง n คะแนนเต็ม x  S.D. T 

ก่อนการจัดการเรียนรู้ 30 10 4.27 1.87 
13.61* 

หลังการจัดการเรียนรู้ 30 10 7.97 1.30 

 **มนีัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์

ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อน

เรียนเท่ากับ 4.27 คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.97 คะแนน จากการเปรียบเทียบ พบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่า

ก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมนีัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

  2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

และโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

แสดงผลตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 3 
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ข้อ ข้อความ x  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ทำให้นักเรียนต้ังใจเรียนมากขึ้น 

ทำให้นักเรียนมคีวามกระตอืรือร้นในการเรียนมากขึน้ 

ทำให้นักเรียนมคีวามสนุกเพลดิเพลนิในการเรียน 

ทำให้นักเรียนอยากเรียนการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้น 

เป็นวธีิการเรียนท่ีน่าสนใจ 

ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนมากขึน้ 

ช่วยส่งเสริมทักษะการคิดและการแก้โจทย์ปัญหา 

เป็นการเรียนรู้ท่ีมีลำดับขั้นตอน ไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัตไิด้ง่าย 

ทำให้ใชเ้วลาในการแกโ้จทย์ปัญหาเร็วขึน้ 

ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวชิาคณิตศาสตร์ 

4.77 

4.53 

4.90 

4.20 

4.87 

4.77 

4.77 

4.70 

4.23 

4.73 

0.43 

0.57 

0.31 

0.61 

0.35 

0.43 

0.43 

0.47 

0.68 

0.45 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

มากที่สุด 

 รวม 4.65 0.37 มากที่สุด 
 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพงึพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์

ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 

4.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อความท่ีมีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ ทำให้นักเรียนมคีวาม

สนุกเพลดิเพลินในการเรียน ( x = 4.90) รองลงมาเป็นวธีิการเรียนท่ีน่าสนใจ ( x = 4.87) และข้อท่ีมคี่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 

ทำให้นักเรียนอยากเรียนการแกโ้จทย์ปัญหาคณิตศาสตร์มากขึ้น ( x = 4.20)    
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
1. เปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้

เทคนคิ KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS เป็นเทคนิคการสอนท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์

อย่างเป็นขั้นตอน โดยกระตุ้นให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อนว่าสิ่งท่ีโจทย์กำหนดให้คืออะไร สิ่งท่ีโจทย์

ตอ้งการทราบคอือะไร แล้วเชื่อมโยงไปสู่การหาคำตอบท่ีถูกต้องว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร และคำตอบท่ีได้คอือะไร 

โดยผู้วจิัยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 4 แผน การวัดและประเมนิผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การ

เรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ความต้องการของนักเรียน และวิธีการเรียนของนัก เรียนผ่านแอปพลิเค

ชัน DESMOS การทำกิจกรรมมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนของตนเองกับเพื่อน ๆ ทำให้ไม่

รู้สกึถูกบังคับ เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนมคีวามพร้อมและเกิดการอยากรู้อยากเรียน กิจกรรมมคีวามคิดยดืหยุ่น

ไม่ยดึติดกรอบแนวความคิดเดิม ๆ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะได้อย่างหลากหลาย กล้าคิดกล้าแสดงออก จากท่ี

กล่าวมาข้างตน้ จะพบว่าการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS เป็นประโยชน์กับนักเรียนอย่างมาก 

ทำให้การจัดการเรียนรู้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ซึ่งส่งผลโดยตรงทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชญาณิศา  เป็งจันทร์ 

(2560) ไดศ้กึษางานวจิัยเร่ือง การจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค KWDL เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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เร่ืองโจทย์ปัญหาของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

เร่ืองโจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนจิตราวิทยา สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05  ทัง้นี้ด้วยเหตุผลว่านักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มท่ีมีเพื่อนช่วยสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค KWDL มีวิธีการคิดอย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุกัญญา บุญน้อย (2556) ได้ศึกษา

งานวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค KWDL กับการจัดการเรียนรู้ตามแนว สสวท. ท่ีมีต่อ

ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรียา สิถิระบุตร 

(2558) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนคิ KWDL ร่วมกับการวาดรูปบาร์ พบว่า การเปรียบเทียบทักษะ

การแก้โจทย์ปัญหา เร่ือง การคูณ การหาร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค KWDL ร่วมกับ การวาดรูปบาร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน

เท่ากับ 9.02 และ 21.94 ตามลำดับ และมีผลการพัฒนาเป็น 12.92 คิดเป็นร้อยละ 40.97 ท้ังนี้เป็นเพราะขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีความต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งแต่ละขั้นประกอบด้วยขั้นตอนย่อย  4 ขั้นตอนย่อย คือ ขั้น K 

นักเรียนร่วมกันระดมความคิดหาโจทย์สิ่งท่ีโจทย์บอกมาให้พร้อมท้ังแทนด้วยรูปบาร์ ขั้น W นักเรียนร่วมกันหาสิ่งท่ี

โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งท่ีโจทย์ให้หาและแทนด้วยรูปบาร์ แล้วพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งท่ีโจทย์กำหนดให้ 

สิ่งท่ีโจทย์ให้หา นำมาวางแผนการแกปั้ญหา โดยระบุวิธีในการแก้ปัญหา 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ 

โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปท่ีี 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นไป

ตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL ผ่านโปรแกรม desmos ส่งเสริมให้

นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้โดยนักเรียนได้ลงมอืปฏบัิตดิ้วยตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ซึ่งแตกต่างจาการเรียนรู้โดย

ปกตท่ัิวไปท่ีมคีรูเป็นผู้สอนและมนีักเรียนเป็นผู้ฟังไม่ได้มีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ ในห้องเรียน และเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ี

ฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา ทำให้นักผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวจิัยของ เบญจ

ลักษณ์ ภูสามารถ (2563) ได้ศกึษางานวจิัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้

กิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิค KWDL มสี่วนช่วยในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ พัฒนาความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนและส่งผลให้นักเรียนมีความชอบ ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้เทคนิค KWDL และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนิดา สมวงษ์ (2563) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง การพัฒนา

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย K-W-D-L พบว่า ความพึง

พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย K-W-D-L เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์

ปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.79 ซึ่งมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเนื่องจากครูให้นักเรียนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรม และเทคนิค K-W-D-L แตกต่างจากการแก้โจทย์ปัญหาแบบเดิมในช้ันเรียน ดังบทสัมภาษณ์ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิค K-W-D-L รู้สึกสนุกสนานเวลาได้ทำใบกิจกรรม ได้ทำงาน

ร่วมกับเพื่อนเพื่อแกโ้จทย์ปัญหา 
 

 

 



86 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้เทคนิค 

KWDL ร่วมกับ DESMOS จำเป็นต้องมีความพร้อมของอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในการจัดกิจกรรม

ตามขัน้ตอนต่าง ๆ ครูผู้สอนอาจยดืหยุ่นเวลาท่ีใชใ้นการดำเนินกิจกรรมให้มคีวามเหมาะสม 

 2. การนำเทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS ไปใช้ ครูครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของเทคนิค 

KWDL และโปรแกรม DESMOS อย่างละเอียด เพื่อจะได้เข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิด

ประสิทธิผล  
 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ระหว่างกลุ่มท่ีได้รับเทคนิค KWDL ร่วมกับ DESMOS กับกลุ่มท่ีฝึกแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ 

คูณ หารระคน ตามคู่มอืครู 

           2. ควรศกึษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใชเ้ทคนิค KWDL ร่วมกับ 

DESMOS สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ีี 5 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์          

สุกัญญา สีสมบา อาจารย์ท่ีปรึกษา ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวคิดท่ีเป็นประโยชน์

ต่อการดำเนินการวิจัย ตลอดจนแก้ไขงานวิจัยเล่มนี้อย่างละเอียดมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง

สูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ นางสาวสำรวย สารถี  นางสาวเจษฎาภรณ์ สร้อยจอม และนางอารีย์ ขุมเพ็ชรท่ีให้

ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือท่ีใชใ้นการวจิัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้อำการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะครูโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ท่ีให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ

วจิัย และขอบคุณนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ห้องดาวเรือง ท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ

วจิัย 
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ศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาสังกัดสำนักบริหารงานการศกึษาพิเศษ 

A study of the state educational institution administration problems according 

to the philosophy of sufficiency economy at Rajaprajanukroh 24 School, 

Phayao Province, under the Office of Special Education Administration 
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Nawaphon Khombang1* and Watchara Jatuporn2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการ

ดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัด

พะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ศกึษาจากประชากรท้ังหมด ได้แก่ คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้บริหาร 

และครู รวมท้ังสิน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ ด้านการ

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ย

ต่ำสุดคือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า 

สถานศึกษาควรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องมี

แหล่งเรียนรู้ สถานศกึษามีการบริหารจัดการโดยใชห้ลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง นำผลการตดิตามไปพัฒนา

แผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า จัดทำรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับทราบ ด้านการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า สถานศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจำวัน กิจกรรมท่ีทำให้นักเรียนได้รู้ ได้เห็น

และลงมือทำ มีการสอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน มแีผนงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพยีง และด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า สถานศึกษา

ส่งเสริมให้มีการออม สร้างแรงบันดาลใจ มีเเหล่งเรียนรู้ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือ สถานศึกษามีการบริหารโดยส่งเสริม

และพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ท้ังในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนและการดำเนนิชีวติ จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชวีติและการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่บุคลากรของสถานศึกษา  
 

คำสำคัญ: สภาพการดำเนนิงานบริหารสถานศกึษา, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study operating conditions. and additional recommendations on the 

condition of educational institution administration under the Sufficiency Economy Philosophy of Rajaprajanukroh 24 

School, Phayao Province under the Office of Special Education Administration. A total of 100 people were studied, 

including school committees, administrators, and teachers, as well as 100 people. The confidence value was 0.91. The 

statistics used in the data analysis were percentage, mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 1) The status of educational institution administration under the 

Sufficiency Economy Philosophy of Rajaprajanukroh 24 School, Phayao Province under the Office of Special Education 

Administration. Overall, it is at a high level. And when considering each aspect, it was found that the side with the 

highest mean was Personnel development management, followed by student development activities. and curriculum 

development and learning activities, respectively. 2) Additional recommendations on educational institution management 

revealed that educational institutions should adopt the philosophy of sufficiency economy in their management. 

Encourage activities related to learning resources Educational institutions are managed using the principles of the 

Sufficiency Economy Philosophy. The results of the follow-up will be used to develop work plans, projects, academic 

activities that promote the integration of the philosophy of sufficiency economy into teaching and learning. Regarding 

curriculum development and learning activities, it was found that an evaluation report of the integrated teaching and 

learning activities was prepared. Philosophy of Sufficiency Economy in every group of learning subjects for learners to 

know Regarding student development activities, it was found that educational institutions enable learners to use them in 

daily life. Activities that let students know saw and acted The principles of Sufficiency Economy Philosophy are inserted 

in teaching and learning activities, learner development activities. There is a plan to promote student activities to be 

sufficient. In terms of personnel development, it was found that educational institutions encourage savings. inspire There 

are learning resources that are ready to help. Educational institutions are managed by promoting and developing 

personnel to lead their lives by applying the principles of the Sufficiency Economy Philosophy. both in teaching and living 

activities Organize activities to promote life and performance of duties according to the philosophy of sufficiency 

economy for personnel of educational institutions. 
 

Keywords: Conditions operation of educational institutions, Sufficiency economy philosophy 
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บทนำ 
การบริหารสถานศึกษามีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาผู้เรียนเพราะการพัฒนาผู้เรียนเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญ

ของการพัฒนาคนในชาติและการพัฒนาคุณภาพของคนก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดังนั้น 

คุณภาพการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการพัฒนาคน นำคนไปพัฒนาสังคมและสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาชาติ 

(วิจิตร ศรีสอ้าน, 2550, หน้า 5) ในด้านผู้บริหารโรงเรียนยึดแนวทางการบริหารท่ีน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมากำหนดนโยบายบริหารและพัฒนาโรงเรียนพร้อมท้ังแนะนำว่าถ้าจะนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ตอ้งเตรียม 3 ด้านประกอบด้วย ต้องสร้างสังคมในสถานศกึษาให้เป็นสังคมท่ีใชว้ชิาการเพื่อการวางแผนและการปฏบัิติ

หากจะนำไปใช้ในการบริหารโรงเรียนต้องเป็นการบริหารฐานความรู้ ต้องสร้างสังคม ในสถานศึกษาให้เป็นสังคม

คุณธรรมก่อน และต้องเปลี่ยนวถิีชีวิตของคนในสถานศึกษาให้มคีวามเพียร ขยัน อดทน ใชส้ตปัิญญาในการดำเนินชีวิต 

(เกษม วัฒนชัย, 2554 ,หน้า 141) มีการอบรมสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับครูและนักเรียน ครู

ต้องเป็นผู้เร่ิมประพฤติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักเรียนในการดำรงชีวิต (กษมา 

วรวรรณ ณ อยุธยา, 2554, หนา้ 16) 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด

กระบวนการคิดปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้กำหนดเป็นจุดเน้นท่ีสำคัญโดย

กำหนดในกลยุทธ์ท่ี 2 ปลุกฝังคุณธรรมความสำคัญในความเป็นชาติไทย วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่สถานศึกษา ซึ่งมี

ระบบการกำกับตดิตามการดำเนินงานระบุชัดเจนในคำรับรองการปฏบัิตริาชการ อีกท้ังนวัตกรรมการจัดการศึกษาแนว

ทางการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมาตรฐานสากล (World–Class Standard School) ได้กำหนดในสาระการเรียนรู้สู่ความ

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education ) คือเรียนรู้ถิ่นฐานสืบสานวิถีไทยมองไกล

ศึกษาโลกสืบโชคชะตามนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการประยุกต์หลักคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

พัฒนาผู้เรียนท้ังสิ้น ท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) การ

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552-2561) เป็นการปฏิรูปใน 4 ประเด็นประกอบด้วย พัฒนาคุณภาพคนไทย

ยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการใหม่ (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2550, หนา้ 11) 

เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระ

ราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า  30 ปีสำนักงานคณะกรรมการการ

พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 

9 เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆรวมท้ังพระราชดำรัสอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้รับพระราชทาน  

พระบรมราชานุญาตให้นำไปเผยแพร่เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2552 เพื่อเป็นแนวทางปฏบัิตขิองทุกฝ่าย และประชาชน

โดยท่ัวไปความว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่

ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง 

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการ



92 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

นำวชิาการต่าง ๆ มาใชใ้นการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จึงเป็นเสมือนแสง

เทียนท่ีส่องสว่างให้เห็นหนทางท่ีจะก้าวเดินต่อไปของแต่ละบุคคล ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม เป็นแนวทางท่ีเน้น

การเจริญเติบโตท่ีค่อย ๆ เกิดขึ้นตามศักยภาพท่ีมีอยู่จริง อย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอนด้วยความมั่นคงและเตรียมพร้อม

ด้วยความไม่ประมาทในการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นนับเป็นกระบวนการมุ่งพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง

มากกว่าการสร้างความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดท่ีลอกเลียนแบบมาจากสังคมอื่นๆ โดยไม่พิจารณา

ให้รอบคอบ แต่เน้นผลลัพธ์ในระยะสั้นโดยขาดการสร้างพื้นฐานท่ีมั่นคง สมดุล ซึ่งนับเป็นการเสี่ยงต่อความไม่แน่นอน

ท้ังหลายท่ีมีโอกาสเกดิขึน้ได้มาก (กระทรวงศึกษาธกิาร, 2552, หนา้ 1) 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนท่ีได้จัดตั้งขึ้นเนื่องจาก

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริ  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุ

เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

จุดประสงค์เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวท่ีมีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจและสังคม และขาดโอกาสทาง

การศึกษาด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามขอบข่าย

การประเมินของเศรษฐกิจพอเพยีงของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ซึ่งการประเมินตรงนี้ยังไม่มกีารศึกษาสภาพ

การดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ

สถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการ

บริหารงานพัฒนาบุคลากร (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา, 2564, สื่อออนไลน์) 

จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพการ

ดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัด

พะเยา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อให้ได้ ผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการบริหารงาน

เพื่อพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาสภาพการดำเนนิงานบริหารสถานศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

2.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 

ประโยชน์ของการวิจัย 
1.  ผลการวิจัยคร้ังนี้ทำให้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา

พเิศษได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารสถานศกึษา 

2.  ผลการวจิัยคร้ังนี้ทำให้ผู้บริหารและครูได้ทราบสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศกึษาพิเศษ เพื่อ

พัฒนาการทำงานของตนเองให้มปีระสิทธิภาพ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ศึกษาสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของ

การวจิัยดังต่อไปน้ี 

1.  ขอบเขตดา้นตัวแปร 

  การวจิัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษา 

 1.1  สภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราช

ประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยกำหนดขอบข่ายในการศึกษาการ

บริหารงาน 4 ด้านประกอบด้วย 

       1)  ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา 

       2)  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

       3)  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

         4)  ด้านการบริหารงานพัฒนาบุคลากร  

2.  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  

การวิจัยคร้ังนี้ครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนัก

บริหารงานการศึกษาพิเศษ เพยีง 1 โรงเรียน   

3.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี ตัง้แต่เดอืนเมษายน-ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

วิธีดำเนินการวจิัย 
 ศึกษาจากประชากรท้ังหมดประกอบไปด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 13 คน ผู้บริหาร 5 คน และครู 82 

คน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมท้ังหมด จำนวน 

100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัย คือแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 

ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามด้าน เพศ อายุ ตำแหน่ง  ประสบการณ์การ

ทำงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในขอบเขต 4 ด้าน คือ 1) 

ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา 2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  3) ด้านการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 4) ด้านการบริหารงานพัฒนาบุคลากร ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating scale) 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง จำนวน 4 ด้าน  

 

 

 

 



94 

 

 
-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ผู้วิจัยได้ดำเนนิการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้ 

1.  ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพการดำเนินงานบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตรงตาม

เนื้อหาของเร่ืองท่ีทำการวจิัย 

2.  สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อพิจารณาตรวจสอบ

เนื้อหา เสนอแนะและนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 

3.  นำแบบสอบถามท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา แล้ว

นำเสนอผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) และตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) ผลการหาค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ซึ่งมี

ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นนำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและเสนอต่ออาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิจัยพิจารณาอีกคร้ัง แลว้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้ 

4.  จากนั้นนำแบบสอบถามท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียนราชประชานุ

เคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ จำนวน 30 คน ท่ีไม่ใช่ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

(Reliability) โดยหาค่า สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ผลการหาค่าความ

เชื่อม่ันได้ เท่ากับ 0.91 จากนั้น ปรับปรุงแบบสอบถามให้เป็นฉบับสมบูรณ์ และนำไปดำเนนิการเก็บขอ้มูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  นำหนังสือจากวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไปขออนุญาตจากผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อ

เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2.  ดำเนนิการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยวธีิการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรวบรวมขอ้มูลกลับด้วยตนเอง 

3.  รับแบบสอบถามกลับคืน โดยการนัดหมายกำหนดการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 15-20 วัน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยทำการวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

1.  การวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลท่ัวไป วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequencies) 

และค่าร้อยละ (Percentage) แลว้นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง 

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัญหาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (μ)  และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () 

และแปลค่าคะแนนเฉลี่ยตามแนวทางของ Best (1981, pp. 204-208) 

3.  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิดในประเด็นดังต่อไปนี้ คือ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากร 

โดยสรุปข้อเสนอแนะท่ีคล้ายคลึงกัน ได้นำมาเรียงจากค่าความถี่มากไปหาน้อย เพื่อนำมาประกอบการวเิคราะห์ข้อมูล

และอภิปรายผล 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

สถิตทิี่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมอื 

1.  ค่าความตรงเชิงเนื้อหา ดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective 

Congruence: IOC) 

2.  ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach’ s alpha coefficient) 
 

สถิตทิี่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะหค์่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ()  
 

ผลการศึกษา 

ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาพรวม 

ด้าน สภาพการดำเนนิงานบรหิารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(n = 100) แปลผล ลำดับที ่

(μ) () 

1 ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา  4.23 0.73 มาก 4 

2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้  4.28 

 

0.74 

 

มาก 

 

3 

3 ด้านการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  4.33 0.75 มาก 2 

4 ด้านการบริหารงานพัฒนาบุคลากร 4.37 0.74 มาก 1 

 รวมเฉลี่ย 4.29 0.74 มาก  

 

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศกึษาพิเศษ ภาพรวม 

โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 

1.  ผู้ตอบแบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานพัฒนา

บุคลากร รองลงมา คือ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามลำดับ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคอื ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา  

    1.1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่

อย่างพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษามีการจัดระบบการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและมีการ

รายงานผลการประเมินกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

    1.2  ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญา
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ท้องถิ่นโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคอื สถานศกึษามกีารสอดแทรกหรอืบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ทุกกลุ่มที่ปรากฏในหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

    1.3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อ

ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมแก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

    1.4  ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการท่ี

เปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง  

2.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา พบว่า ข้อท่ีตอบมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาควร

นำมาใช้ในการบริหารจัดการ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องมีแหล่งเรียนรู้ สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยใช้

หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำผลการติดตามไปพัฒนาแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านวิชาการท่ีส่งเสริม

การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ พบว่า ข้อท่ีตอบมากที่สุด คือ จัดทำรายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับทราบ ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พบว่า 

ข้อท่ีตอบมากท่ีสุด คือ สถานศึกษาให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจำวัน กิจกรรมท่ีทำให้นักเรียนได้รู้ ได้เห็นเเละลง

มือทำ มีการสอดแทรกหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน มีแผนงานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่างพอเพียงมีแนวทาง คือ จัดประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นใน

การจัดทำแผนงาน กิจกรรมตลอดภาคการศึกษาและสอดคลอ้งกับสภาพภูมิสังคมและบริบทของสถานศึกษา และด้าน

การพัฒนาบุคลากร พบว่า ข้อท่ีตอบมากที่สุด คือ สถานศกึษาส่งเสริมให้มีการออม สร้างเเรงบันดาลใจ มีเเหล่งเรียนรู้

ท่ีพร้อมให้การช่วยเหลือ สถานศึกษามีการบริหารโดยส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ดำเนินชีวิตโดยใช้หลักการของ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ท้ังในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต  จัดกิจกรรม

ส่งเสริมการดำเนนิชีวิตและการปฏบัิตภิารกิจหนา้ที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 
 

สรุปและอภิปรายผล 
ผู้วิจัยได้พบประเด็นท่ีสำคัญและสามารถนำมาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1.  สภาพการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนราชประชา

นุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีสภาพปัญหามาก

พร้อมปฏิบัติปฏิบัติได้ดี ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูในสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการบริหาร

สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการจัดการประชุมอบรมสัมมนาหรือการศึกษาดูงานแหล่ง

เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือ

เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการท่ีจะพัฒนาตนเองในการดำเนินชีวิตและนำมาบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ พินิจ เครือเหลา (2562) ได้ทําการวิจัยเร่ืองการบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสถานศึกษาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนพทิยาลงกรณ์พทิยาคมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ จุฑา

มาส พัฒนศริิ (2560) พบว่า ปัญหาการดำเนนิงานสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนใน
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จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถสรุป

และอภิปรายผลรายด้าน ดังนี้ 

    1.1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง คือ ต้องมกีารประชุมเชงิปฏบัิติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชนให้มสี่วนร่วม

ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การทำงาน

เป็นทีม และมีหลักธรรมภบิาล และมีการกำกับตดิตามการรายงานผลการจัดกิจกรรม โดยมกีารนำผลการประเมนิมา

ปรับปรุงแผนงานในการปฏิบัติงานต่อไป และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  ซึ่ง

สอดคล้องกับ ศรีชล ร้ายไพรี (2558) พบว่า ประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้กำหนด

นโยบายให้สถานศกึษานำแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัตใิห้เป็นรูปธรรม โดยกำหนดแผนการดำเนินการ 

เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 1) การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจโดยการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมท่ีส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ  

การพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ 2) การนำไปสู่การปฏิบัติ โดยนำปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน และการบริหารจัดการในสถานศกึษา 3) การประสานความร่วมมอืและเชื่อมโยง

เครือข่ายโดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลกลางเศรษฐกิจพอเพียง 4) การติดตามและประเมินผล โดยการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด

ความพอเพยีงของสถานศกึษา  

    1.2  ด้านหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ สถานศึกษามีการนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาการจัด

กิจกรรมบูรณาการในทุกกลุ่มสาระทุกชั้นปีท่ีเหมาะสมกับช่วงวัยตามบริบทของโรงเรียน ส่งเสริมการจัดทําสื่อและ

แหล่งเรียนรู้และสร้างเครือข่ายร่วมกันกับโรงเรียนข้างเคียงหรือชุมชน เพื่อเผยแพร่สื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมการ

เรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับ  ราษฎร์ธานี กิมเสาร์ 

(2561) พบว่า ข้อเสนอแนะการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาได้แก่

โรงเรียนควรให้ความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหาร

สถานศึกษาและการนำมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยการจัดส่งครูเข้ารับการ

อบรมหรือศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรจะมีการส่งเสริมให้ครูสร้าง

และพัฒนาปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การประยุกต์ใช้วัสดุท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นหาและใชแ้หล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

    1.3  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงคือ สถานศึกษาให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนงานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการ นเิทศ กํากับ ติดตาม ผลการดําเนนิงาน การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง แลว้นําผลการดําเนนิงาน

มาปรับปรุง ให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับ สุดารัตน์ กุมขุมทด (2559) พบว่า 

ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางให้สถานศึกษาควรส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพยีง โดยมผีู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อน และให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมแสดงผลงานการปฏิบัติ

ภารกิจหนา้ที่ของบุคลากรในสถานศึกษา 

    1.4  ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง คือ สถานศึกษามีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนและสร้างข้อตกลงการมีส่วนร่วมในการกําหนด
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กิจกรรม/เกณฑ์ในการปฏิบัติ มกีารจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากร

ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เป็นวทิยากรเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรและชุมชน ในการ

ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับ มานิตย์ พานแสวง (2561) 

พบว่า สถานศึกษาควรกําหนดแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดสรร

งบประมาณจะได้เป็นไปอย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายและ

หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการแสวงหาความรู้ วางแผนร่วมกับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศกึษา 
 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการนำผลการวจัิยไปใช ้

1.  ผลการวจิัย พบว่า ด้านการพัฒนาบุคลากร มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด สถานศกึษาควรรักษาการพัฒนาบุคลากร

ให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามระบบการบริหารจัดการท่ีเปลี่ยนแปลงและการจัดการศึกษาตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขพัฒนาสถานศึกษาในการติดตามการดำเนินตามแผนงานโครงการกิจกรรมการพัฒนา

บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

2.  ผลการวจิัย พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยมากรองลงมา สถานศึกษาควรมกีิจกรรม

สนับสนุนให้ผู้เรียนร่วมแก้ปัญหาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้

สถานศึกษาแก้ไขปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง 

3.  ผลการวิจัย พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยมาก สถานศึกษา

ควรรักษาคงสภาพแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญหาท้องถิ่นโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขการ

สอดแทรกหรือบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มท่ีปรากฏในหลักสูตรการศกึษา

ขั้นพื้นฐาน 

4.  ผลการวิจัย พบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานศกึษา มคี่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด สถานศึกษาควรมกีารประสาน

สัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียงในสถานศึกษาและชุมชน  เพื่อให้

สถานศึกษามีการแก้ไขพัฒนาจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ี

เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาและมกีารรายงานผลการประเมินกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ

ของสถานศกึษาโดยทำวจิัยเชงิคุณภาพเพื่อให้ได้ขอ้มูลเชงิลึก 

2.  ควรจัดทำวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาต่างระดับ เช่น ประถมศึกษาและ

ต่างสังกัดสถานศึกษา เพื่อมุมมองและแนวคิดในการรับเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้นสถานศึกษาท่ี

ผู้วิจัยสังกัดอยู ่
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3.  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิในด้านการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารสถานศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง 
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มัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาสโดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML  

Study of self-efficacy in decision making to study for Matthayom Sueksa 6 

Saint Nicholas School by PCTFML learning activity set 

 

ณริพร คำชู1, สุทธิดา เลี่ยมประเสริฐ1*, สุนิสา จันทร์จับ1, อริศรา คงฤทธิ์1,  

เบญญาพัชร ์วันทอง1 และ อน ุเจริญวงศ์ระยับ2 

Nariphon Khamchu1, Sudthida Liamprasroet1*, Sunisa Chanchap1, Arisara Kongrit1,  

Benyapat Wuntong1 and Anu Jarernvongrayab2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสารมารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ PCTFML 

 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 

จำนวน 43 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

PCTFML 2) แบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย และ 

(dependent t- test ) 

 ผลการวจิัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ 

ภายหลังได้รับกิจกรรมสูงกว่าก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ .05 
 

คำสำคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจศกึษาต่อ, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML  
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Abstract  
 The objective of this research was to compare the perceived self-efficacy in decision-making to pursue 

further study among grade 12 students at Saint Nicholas School between pretest and posttest periods using the 

PCTFML learning activity package.  

This study was quasi-experimental research. The sample consisted of 43  grade 12  students at Saint 

Nicholas School, which was selected using a cluster random sampling. The research instruments included  

1 )  PCTFML learning activity package, and 2 ) questionnaire on perceived self-efficacy in decision-making to 

pursue further study. Data were analyzed using the statistics including frequency, percentage, mean, and 

standard deviation and dependent t- test.  

The findings indicated that mean scores between pretest and posttest periods using the PCTFML learning 

activity package was compared, a mean score on perceived self-efficacy in decision-making to pursue further 

study at posttest period was higher than that at a pretest period with a statistical significance level of .05.  
 

Keywords: Perceived self-efficacy in decision-making to pursue further study, PCTFML learning activity  
 

บทนำ 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554)  ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนจุดเน้น 

ในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทย ให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมท้ังด้านร่างกาย 

สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่าง มั่นคง  

แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมท้ัง มีสมรรถนะ 

ทักษะ และความรู้พื้นฐานท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนา ประเทศแบบยั่งยืน (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  การศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนา

เยาวชนท้ังทางด้านปัญญา บุคลิกภาพและ ช่วยให้ เยาวชนมีความสำเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึงหาทางส่งเสริม

การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานความเป็นเลิศ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีจุดมุ่งหมายใน

การจัดการศึกษา ดังท่ีมาตรา 6 กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ัง 

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืน

ได้อย่างมคีวามสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต,ิ 2545) 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือว่าเป็นอีกหนึ่งกระบวนในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและคุณสมบัตติรง ตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน การเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญมากถือได้ว่าเป็น จุดเร่ิมต้น

สำคัญต่อการเลือกงาน เลือกอาชีพในอนาคต ซึ่งต้องมีกระบวนการตัดสินใจท่ีถูกต้อง และปฏิบัติ อย่างรอบคอบ 

บุคคลใดตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความรู้ ความสนใจ ความถนัดส่วน บุคคลท่ีตนเองมีอยู่

แล้ว ย่อมจะส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการเลอืกงาน อาชีพ และตำแหน่ง ที่เหมาะสม ท้ังยังเป็นท่ี

ยอมรับของคนรอบข้าง (จุฑารัตน์ สุขน้อย, 2563, หนา้ 3) 

 การเลือกศึกษาต่อต้องอาศัยความเข้าใจท่ีมีต่อตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความสามารถของตน 

(self-efficacy) ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลต่อความสำเร็จ การท่ีบุคคลจะกระทำหรือแสดงพฤติกรรมบุคคลนั้นๆ จะมี

การประเมินว่าตนสามารถนำสิ่งท่ีมีอยู่ในตัวมาใช้ได้หรือไม่ และในระดับใด (Bandura, 1997 อ้างถึงใน เบญจวรรณ 

ขุนฤทธ์ิ, 2559) นอกจากนี้ ลูธาน (Luthans, 2007 อ้างถึงใน เกรียงสุข เฟื่องฟูพงศ์, 2554) อธิบายว่ากระบวนการ 
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รับรู้ความสามารถของตนเองจะส่งผลต่อการทำหนา้ท่ีของระบบการตัดสินใจท้ังทางตรงและทางออ้ม ทำให้เกิดความ

พยายามในการทำงาน แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วยความยืดหยุ่น ไม่ย่อท้อ และมีความมั่นใจในตนเอง ไม่ยอมแพ้ต่อ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย (เบญจวรรณ ขุนฤทธ์ิ, 2559, หน้า 1056) จากการสัมภาษณ์ครูแนะแนว โรงเรียน

เซนต์นโิกลาส เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 พบว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส ส่วนใหญ่

มกีารรับรู้ความสามารถเร่ืองการตัดสนิใจศึกษาต่อในระดับต่ำ โดยนักเรียนมพีฤตกิรรมการขาดทักษะในการหาขอ้มูล 

ไม่สามารถเลือกอาชีพท่ีสอดคล้องบุคลิกภาพของตนเองได้ ส่งผลให้ไม่สามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้ตรงตาม

ความต้องการ ความถนัด ความสามารถของตนเอง การส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจ

เลือกศึกษาต่อ สามารถกระทำได้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้จัดเป็นสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างหนึ่งท่ีผลิตขึ้นมาอย่างมรีะบบ มคีวามสอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์ สามารถ

นำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เกิด การเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุ

จุดมุ่งหมายอย่าง มีประสิทธิภาพ และเป็นนวัตกรรมทางการเรียนรูปแบบหนึ่งท่ีเนน้การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเองตามความสามารถและความสนใจ ทุกคนมีโอกาสใช้ความคิดอย่างเต็มท่ี โดยคำนึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้จะใช้เวลาน้อยในการนำสนอข้อมูลต่างๆ ช่วยให้ผู้ เรียนเป็นอิสระ 

สามารถประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะสามารถ ดำเนินกิจกรรมการเรยีนรู้จากคำแนะนำที่ปรากฏ

อยู่ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนดว้ยตนเอง (สุวทิย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ, 2550, หนา้ 57-58) 

โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นชุดกิจการรมการเรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับ

การศึกษาและอาชพี และพัฒนาตามแนวคิดรูปแบบทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคมด้านอาชพี มาจากพื้นฐานแนวคิดการ

รับรู้ความสามารถของตนเองของบันดูรา (Bandura, 1977; 1977) ซึ่งว่าด้วยการมอีิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล

พฤติกรรมของบุคคล และสภาพแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมด้านอาชีพ ประกอบด้วย 3 ตัวแปลหลักได้แก่ 

การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง (Outcome Expectation) และเป้าหมายของบุคคล 

(Personal Goals) โดยท้ังสามตัวแปรหลักในการอธิบายเกี่ยวกับ 1) พัฒนาการเกี่ยวกับความสนใจด้านการศึกษาและ

อาชีพ 2) บุคคลเลอืกศึกษาต่อและอาชีพอย่างไร และ 3) ความสามารถด้านการศกึษาและอาชีพ (Lent, & Brown, & 

Hackett, 2002; Lent, 2005) และทฤษฎกีารตัดสินใจเลือกอาชพี เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาท่ี

บุคคลคนพยายามท่ีจะจัดการกับสาระสนเทศของทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ เลือกทางใดทางหนึ่งทางเลือกหนึ่ง 

(Harren, 1979; อ้างถึงใน Gati, & Tal, 2008) โดยการใช้การตัดสินใจก็ตามบุคคลอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องมีการ

ตัดสินใจโดยมีลักษณะของสถานการณ์คือ 1) บุคคลต้องการการตัดสินใจ 2) มีทางเลือกในการตัดสินใจมากกว่า  

1 ทางเลือก 3) มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีบุคคลนำมาใช้ในการเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ 4) ความจำเป็นในการหาข้อมูล

และประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะกรณีท่ีอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน (Gati, et al., 1996; Gati, & Tal, 2008) โดยชุด

กิจการรมการเรียนรู้ PCTFML ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 บุคลิกภาพกับอาชีพ (P : Personality of 

career) กิจกรรมท่ี 2 ทักษะทางอาชีพ (C : Career Skills) กิจกรรมท่ี 3 คุยเฟื่องเร่ืองอาชีพ (T : Take talk of Career) 

กิจกรรมท่ี 4 อาชพีในอนาคต (F : Future jobs) กิจกรรมท่ี 5 การตัดสินใจศึกษาต่อของฉัน (M : My choice) กิจกรรม

ท่ี 6 ไทม์ไลน์ชวีติ (L : Life Timeline )  

คณะผู้วจิัยจึงมคีวามสนใจ จะนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์

นโิกลาส เพื่อพัฒนาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจศกึษาต่อ 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 
เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้ความสารมารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นโิกลาส ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML 
 

กรอบแนวคิดและสมมุติฐาน(ถ้ามี) 

 สมมตฐิานการวิจัย  
การรับรู้ความสารมารถของตนเองในการตัดสินใจศกึษาต่อ ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปท่ีี 6 โรงเรียนเซนต์

นโิกลาส หลังใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML สูงกว่าก่อนใช ้

กรอบแนวคิดการวิจัย 

               ตัวแปรต้น                                                                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธิีวทิยาการวิจัย 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง (One group Pretest-

Posttest Design) เพื่อศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศกึษาต่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 

6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส โดยการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML  

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2565 

จำนวน 2 ห้อง จำนวน 81 คน วธีิการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใชก้ารสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster) โดยการจับฉลากมา 1 ห้อง ได้ห้อง

ชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 6/1 จำนวน 43 คน  

เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยและคุณภาพของเครื่องมือ 

 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML ซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัยตามแนวคิดรูปแบบทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สังคมด้านอาชีพ และทฤษฎีการตัดสินใจเลือกอาชีพ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 บุคลิกภาพกับ

อาชีพ (P : Personality of career) กิจกรรมท่ี 2 ทักษะทางอาชีพ (C : Career Skills) กิจกรรมท่ี 3 คุยเฟื่องเร่ืองอาชีพ 

(T : Take talk of Career) กิจกรรมท่ี 4 อาชีพในอนาคต (F : Future jobs) กิจกรรมท่ี 5 การตัดสินใจศึกษาต่อของฉัน 

(M : My choice) กิจกรรมท่ี 6 ไทม์ไลน์ชีวิต (L : Life Timeline ) โดยมีส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

PCTFML คือ ชื่อกิจกรรม คำชี้แจงสำหรับครู คำชี้แจงสำหรับนักเรียน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML โดยใน

แผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย สาระสำคัญ มาตรฐานแนะแนว จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีดำเนินกิจกรรม  

สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล ใบความรู้ ใบงาน และผ่านการตรวจสอบเพื่อหาค่า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML ประกอบด้วย  

- กิจกรรมท่ี 1 บุคลิกภาพกับอาชพี (P : Personality of career)  

- กิจกรรมท่ี 2 ทักษะทางอาชพี (C : Career Skills)  

- กิจกรรมท่ี 3 คุยเฟื่องเร่ืองอาชีพ (T : Take talk of Career)  

- กิจกรรมท่ี 4 อาชีพในอนาคต (F : Future jobs)  

- กิจกรรมท่ี 5 การตัดสินใจศึกษาต่อของฉัน (M : My choice) 

- กิจกรรมท่ี 6 ไทม์ไลน์ชีวิต (L : Life Timeline ) 

การรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจ

ศกึษาต่อ ประกอบด้วย  

   - ดา้นการรับรู้ขอ้มูลเกี่ยวกับอาชีพ  

   - ดา้นการรับรู้ตนเองเกี่ยวกับการเลอืกอาชพี  
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้าน

จิตวิทยาแนะแนว และการให้คำปรึกษา จำนวน 2 ท่าน และอาจารย์ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีทาง

การศึกษา จำนวน 1 ท่าน ผลของค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.90 

 2) แบบสอบถามความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งเป็นแบบวัด

มาตรประเมิน (Rating scale) ท่ีมี 6 ระดับคือ มั่นใจท่ีสุดมั่นใจมาก ค่อนข้างมั่นใจ ค่อนข้างไม่มั่นใจ ไม่มั่นใจมาก  

ไม่มั่นใจเลย ซึ่งผู้วจิัยปรับปรุงจากแบบสอบถามเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ ของ

อนุ เจริญวงศ์ระยับ (อนุ เจริญวงศ์ระยับ, 2560) คำควณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา่ของครอนบาคได้เท่ากับ 0.86 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยดำเนินการ แนะนำตนเอง อธิบายวัตถุประสงค์การวิจัยขอความร่วมมือ ในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล 

2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองในการ

ตัดสนิใจศกึษาต่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 (Pre-Test) โดยใชเ้วลาประมาณ 30 นาที  

3. ผู้วิจัยดำเนนิการทดลองโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML 

แต่ละกิจกรรมใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม 1 ชั่วโมง ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นผู้วจิัย จำนวน 

6 ท่าน สถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีโรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในคาบเรียนวชิาแนะแนว ประกอบด้วย  

6 กิจกรรม ได้แก่  
 

กจิกรรม จุดประสงค ์ กระบวนการ / การดำเนินการ  

กิจกรรมท่ี 1 

ทักษะทาง

อาชีพ  

(C : Career 

Skills)  

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

สำรวจทักษะของตนเอง

จากกจิกรรมท่ีชอบ  

2. เพื่อให้นักเรียนมี

แนวทางในการตัดสนิใจ

เลอืกอาชพีได้อย่าง

ถูกต้อง  

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม  

   1.1 ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามวันเกิด โดยให้นักเรียนท่ีเกิดวันดียวกันอยู่กลุ่ม

เดียวกัน  

   1.2 ครูให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันแสดงความคดิเห็นว่า คนท่ีเกิดในวันเดียวกันมี

บุคลิกภาพเป็นอย่างไร โดยทำลงในใบงาน เร่ือง บุคลกิภาพกับวันเกิด  

   1.3 ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนรายงานผลการทำใบงานให้เพือ่นๆ ฟัง  

2. ขั้นดำเนนิกิจกรรม  

   2.1 ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และสรุปให้นักเรียน 

เห็นว่าบุคลกิภาพจะสัมพันธ์สอดคล้องกับการเลอืกการศึกษาตอ่และการ

ประกอบอาชพีในอนาคต  

   2.2 ครูสุ่มเรียกนักเรียนถามผลจากการทำแบบสำรวจบุคลกิภาพว่านักเรียนมี

บุคลิกภาพประเภทใด  

   2.3 ครูแจกใบความรู้ เร่ือง การสำรวจบุคลกิภาพ ให้นักเรียนไปศึกษา  

   2.4 ครูสุ่มถามนักเรียนว่าบุคลิกภาพของนักเรียนมคีวามสอดคล้องกับอาชพีใด  

   2.5 เมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าบุคลิกภาพมีความสอดคล้องกบัอาชีพใด ครูถาม

นักเรียนว่า นักเรียนทราบถึงลักษณะการทำงานของอาชพีน้ันไหม และครูมกีาร

แนะแนวถึงเร่ืองอาชีพ  

 



105 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

กจิกรรม จุดประสงค ์ กระบวนการ / การดำเนินการ  

3. ขั้นสรุป  

   3.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม 
  

กิจกรรมท่ี 2 

บุคลิกภาพ 

กับอาชพี  

(P: Personality 

of career)  
 

1. เพื่อให้นักเรียนบอก

ความหมายของ

บุคลิกภาพได้  

2. เพื่อให้นักเรียนบอก

ลักษณะบุคลิกภาพของ

ตนเองได้  

3. เพื่อให้นักเรียน

สามารถบอกได้ว่า

บุคลิกภาพใดสอดคลอ้ง

กับบุคลิกภาพของตนเอง  

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม  

   1.1 ครูเล่ากรณตีัวอย่าง เร่ือง เพื่อนสนิท ให้นักเรียนฟัง พรอ้มท้ังสนทนา

ซักถาม ดังนี ้ 

       1.1.1 จากกรณีตัวอย่าง เร่ือง เพื่อนสนิท นักเรียนคิดว่าใครจะประสบ

ความสำเร็จในชีวิตมากกว่ากัน เพราะเหตุใด  

       1.1.2 ถ้านักเรียนเป็น เกรยีงไกร นักเรียนจะตัดสนิใจอย่างไร เพราะเหตุใด  

       1.1.3 การเลอืกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนเองไม่มทัีกษะหรือความถนัด จะเกดิ

ผลเสียอย่างไร  

       1.1.4 การเลอืกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งท่ีตนเองมีทักษะหรือมีความถนัด จะเกิด

ผลดอีย่างไร  

   1.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดท่ีได้จากกรณีตัวอย่าง เร่ือง เพื่อนสนิท  

2. ขั้นดำเนนิกิจกรรม  

   2.1 ครูให้นักเรียนแต่ละคนบอกอาชพีท่ีตนเองสนใจ  

   2.2 ครูให้นักเรียนทำแบบสำรวจ กิจกรรมทักษะทางอาชพี (Career Skills) 

จำนวน 5 ชุด  

   2.3 ครูให้นักเรียนสรุปความคิดตามหัวขอ้ในแบบสำรวจ กิจกรรมทักษะทาง

อาชีพ (Career Skills) ดังนี้  

       2.3.1 ทักษะสำคัญๆ ที่นักเรียนมพีื้นฐานอยู่ มอีะไรบ้าง ตรงตามท่ีนักเรียน

สนใจหรอืไม่  

       2.3.2 ในแบบสำรวจแต่ละชุดเมื่อนักเรียนรวมคะแนนแลว้ แบบสำรวจที่

นักเรียนได้คะแนนมากที่สุด 3 อนัดับแรกมีชุดใดบา้ง และแบบสำรวจทัง้ 3 อันดับ

แรกตรงกับความถนัด ความสนใจของนักเรียนจริงหรือไม่  

       2.3.3 ให้นักเรียนเลอืกแบบสำรวจที่ตรงกับความถนัด ความสนใจของ

นักเรียนท่ีสุด เลอืกมา 1 ชุด พรอ้มท้ังให้นักเรียนวางแผนเพื่อไปสู่อาชีพท่ีนักเรียน

มคีวามถนัดสนใจ ควรทำอย่างไร  

3. ขั้นสรุป  

   3.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม 

กิจกรรมทักษะทางอาชพี (Career Skills)  
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กิจกรรมท่ี 3 

คุยเฟื่อง 

เร่ืองอาชีพ  

(T : Take talk 

of Career)  
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชพี  

2. เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง

ความสำคัญและความ

เป็นมาของเเต่ละอาชพี  

3. เพื่อให้นักเรียนรู้ถึง

ประโยชน์ของอาชีพ  

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม  

   1.1 ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ปริศนาหาอาชีพ” โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม

คือกลุ่ม X และกลุ่ม O ให้ตัวแทนท้ัง 2 กลุ่มเป่ายิงฉุบกันฝ่ายใดชนะได้จับฉลาก

เลอืกปริศนาหาอาชีพก่อน โดยมกีติกาในการเล่น ดังนี้  

       1.1.1 ถ้ากลุ่มใดตอบถูกไดใ้ส่สัญลักษณ์ประจำกลุ่มก่อนในตาราง X  

แต่ถ้าตอบผิดฝา่ยตรงข้ามจะไดเ้ลอืกใส่สัญลักษณ์ประจำกลุ่มแทน -  

ตัวอย่างเชน่ ถ้ากลุ่ม X ได้เลอืกปริศนาหาอาชีพก่อนแล้วตอบถูก กลุ่ม X  

ก็มีสทิธ์ิเลอืกใส่สัญลักษณ์ X ในตาราง X, O ก่อน แต่ถา้ตอบผิดกลุ่ม O  

ก็สามารถเลอืกใส่สญัลักษณ์ในตาราง X, O ได้  

       1.1.2 ถ้ากลุ่มใดสามารถทำสัญลักษณ์ของกลุ่มตนได้ตามแนวตัง้ แนวนอน

หรือแนวทแยงมุมก่อน กลุ่มน้ันเป็นฝ่ายชนะ  

   1.2 ครูซักถามนักเรียนว่าได้อะไรจากการเล่นเกมปริศนาหาอาชีพ  

   1.3 ครูซักถามนักเรียนว่า คำว่า อาชีพ หมายถึงอะไร  

2. ขั้นดำเนนิกิจกรรม  

   2.1 ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมคุยเฟื่องเร่ืองอาชีพ โดยครูซักถามนักเรียนว่า  

       2.2.1 นักเรียนสนใจอาชีพใดกันบ้าง และอาชพีท่ีสนใจเป็นอาชพีรับจ้างหรือ

อาชีพอสิระ  

   2.2 ครูสรุปให้นักเรียนฟังว่า อาชีพรับจ้างกับอาชพีอิสระเป็นอย่างไร 

ยกตัวอย่างอาชพีอิสระและอาชพีรับจ้างให้นักเรียนฟัง  

   2.3 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานเร่ือง คุยเฟื่องเร่ืองอาชพี โดยครูให้

นักเรียนหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชพีท่ีนักเรียนสนใจมากลุ่มละ 3 อาชพี โดยสืบค้น 

ลักษณะของอาชีพ คุณสมบัต ิพร้อมท้ังระบุว่าเป็นอาชีพรับจ้างหรืออาชีพอสิระ  

   2.4 ครูให้นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลในใบงานเร่ือง คุยเฟื่องเร่ืองอาชีพ  

3. ขั้นสรุป  

   3.1 ครูกับนกัเรียนช่วยกันสรุป จากกจิกรรมคุยเฟื่องเร่ืองอาชพี ว่าการประกอบ

อาชพีมีประโยชน์อย่างไร และสรุปข้อคิดท่ีได้จากการทำกิจกรรมคุยเฟื่องเร่ืองอาชพี  
 

กิจกรรมท่ี 4 

อาชีพใน

อนาคต  

(F : Future 

jobs)  
 

1. เพื่อให้นักเรียน

สามารถบอกอาชพีท่ีจะ

เกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคต

ภายใน 10 ปีขา้งหน้า  

2. เพื่อให้นักเรียนบอก

อาชีพท่ีจะหายไปหรือ

ยกเลิกกิจการในอนาคต  

3. เพื่อให้นักเรียนบอก

วธีิการเตรียมตัวเข้าสู่

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  

   1.1 ครูสนทนาซักถามนักเรียน อาชีพใหม่ท่ีนักเรียนเคยได้ยนิมามอีาชีพ

อะไรบ้าง  

   1.2 ครูถามนักเรียนมอีาชีพใดบ้างท่ีคดิว่าเหมาะสมกับเรา  

2. ขั้นดำเนนิการ  

   2.1 ครูเปิดคลปิวดีีโอใน Youtube เร่ือง อาชพีมาแรง ในยุคดจิิทัล และเปิดคลปิ

วดีีโอ เร่ือง อาชพีท่ีน่าจะปังในอกี 10 ปีขา้งหน้า อนาคตรวยไม่รู้เร่ือง ให้นักเรียน

ได้ศึกษา และแบ่งกลุ่มตามอาชพีท่ีตนสนใจ กลุ่มละ 4-6 คน2.2 ครูแจกใบงาน 

เร่ือง อาชพีในอนาคต ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำเป็นเวลา 5-10 นาที  
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กจิกรรม จุดประสงค ์ กระบวนการ / การดำเนินการ  

อาชีพใหม่ท่ีกำลังมาแรง     2.3 ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนคิดว่าอาชีพไหนบ้างท่ีนักเรียนคิดว่าจะ

หายไปหรือยกเลิกกิจการในอนาคต และครูอธิบาย 10 อาชีพในอนาคตท่ีจะ

หายไปหรือยกเลิกกิจการ  

   2.4 ครูเรียกให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มรายงานผลการทำใบงาน เร่ือง อาชพี

ในอนาคต ใหเพื่อนฟัง  

   2.5 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม พร้อมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันระดม

ความคิดว่าอาชพีท่ีนักเรียนสนใจดีอย่างไร และมีเส้นทางการศึกษาอย่างไร ใหไ้ป

ถึงเป้าหมาย  

3. ขั้นสรุป  

   3.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม

อาชีพในอนาคต  

 

กิจกรรมท่ี 5 

การตัดสินใจ

ศกึษาต่อของ

ฉัน (M : My 

choice)  
 

1. เพื่อให้นักเรียนบอก

แนวทางการศกึษา

การศึกษาต่อเมื่อจบชัน้

มัธยมศกึษาปีท่ี 6 ได้  

2. เพื่อให้นักเรียน

วางแผนการศึกษาต่อ

ของตนเองได้  

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม  

   1.1 ครูสุ่มถามนกัเรียนว่า นักเรียนมคีวามสนใจในอาชพีอะไรบ้าง และเพราะ

เหตุใดจึงสนใจอาชพีนี ้และเรียนสาขาวิชาใดจึงจะประกอบอาชพีท่ีตนเองสนใจได้  

   1.2 ครูเขียนคำตอบของนักเรียนลงบนกระดาน  

2. ขั้นดำเนนิกิจกรรม  

   2.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันวเิคราะห์ว่าแต่ละอาชพีบนกระดานนัน้ ควรศกึษาต่อ

ทางด้านใด หรือ ต่อคณะสาขาใด  

   2.2 ครูเปิดคลปิวดิีโอ เร่ืองจบ ม.6 เรียนต่ออะไรดี ในโปรแกรม YouTube  

   2.3 ครูให้นักเรียนทำใบงาน การตัดสินใจศึกษาต่อของฉัน (My choice)  

   2.4 ครูสุ่มเรียกนักเรียนให้รายงานการทำใบงาน เร่ืองการตัดสินใจศึกษาต่อ 

ของฉัน (My choice) ให้เพื่อนฟัง  

3. ขั้นสรุป  

   3.1 ครูให้นักเรียนช่วยสรุปข้อคิด และประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม การ

ตัดสนิใจศกึษาต่อของฉัน (My choice)  
 

กิจกรรมท่ี 6 

ไทม์ไลน์ชวีติ 

(L : Life 

Timelime )  
 

1. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก

การวางแผนชวีติใน

ตนเอง  

2. เพื่อให้นักเรียนได้มี

เส้นทางในการเดินทาง

ชวีติอย่างจรงิจัง  

1. ขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม  

   1.1 คุณครูพูดคุยกับนักเรียนถึงเร่ืองของการวางแผนชีวิตของตนเองท่ีผ่านมา 

พูดคุยและซักถามถึงการวางแผนในอนาคตของแต่ละคน  

2. ขั้นดำเนนิกิจกรรม  

   2.1 คุณครูให้นักเรียนทำใบงานเร่ือง TIMELINE ชวีติของฉัน  

   2.2 คุณครูสุ่มให้นักเรียน 3-5 คน ออกมาเล่า TIMELINE ชวีติของฉันให้เพื่อนๆ ฟัง  

3. ขั้นสรุปกิจกรรม  

   3.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปข้อคิดและประโยชน์ท่ีได้รับจากการทำกิจกรรม 

TIMELINE ชวีติของฉัน  



108 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

 

4. เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการรับรู้

ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจศกึษาต่อ ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 (Post-Test)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์

ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนน

เฉลี่ยการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจศกึษาต่อ ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชส้ถิตทีิ

เกี่ยวข้อง (dependent t- test) 
 

ผลการศึกษา  

ตอนที่ 1 ผลคะแนนค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจ

ศึกษาต่อก่อนและหลังการใช้ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ PCTFML แสดงตามตาราง ดังนี 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อก่อนและหลัง

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML 

ข้อคำถาม ก่อน หลัง สรุปผลการตอบ

แบบสอบถาม  
 S.D.  S.D. 

1. ฉันรู้ว่าฉันชอบเรียน

สาขาใด 

4.60 1.17 5.25 0.95 หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน  

2. ฉันสามารถระบุ

สาขาวิชาหรอือาชพีใหม่

ได้ หากฉันผิดหวงักับการ

เลอืกคร้ังแรก 

4.39 1.19 5.18 0.98 

3. ฉันรู้แนวโน้มการจ้าง

งานในอีก 10 ปีขา้งหน้า 

3.86 1.10 4.48 0.79 

4. ฉันสามารถตัดสนิได้

ว่าอะไรท่ีฉันให้คณุค่า

มากที่สุดในอาชีพหนึ่ง 

4.65 0.94 5.27 0.95 

5. ฉันสามารถตัดสินใจ

เลอืกสาขาวิชาได ้และ 

จะไม่กังวลถึงแม้ว่า

สาขาวิชาที่เลอืกจะถกู

หรือผิด 

4.41 1.13 4.79 0.94 

6. ฉันสามารถกำหนด

ขั้นตอนท่ีต้องปฏบัิติ

เพื่อให้ประสบ

ความสำเร็จในการเรียน

ในสาขาที่ตนเองเลอืก 

4.48 0.96 5.39 0.76 
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ข้อคำถาม ก่อน หลัง สรุปผลการตอบ

แบบสอบถาม  
 S.D.  S.D. 

7. ฉันสามารถค้นหา

สารสนเทศเกี่ยวกับ

สาขาวิชาทีส่นใจจาก

ห้องสมุดหรือจาก

อนิเทอร์เน็ต 

4.88 1.31 5.04 0.61 

8. ฉันสามารถหาข้อมูล

เกี่ยวกับโรงเรียนท่ีจะ

ศกึษาต่อและฉันสามารถ

จัดการกับกระบวนการ

สมัครศึกษาต่อได ้

4.58 1.21 5.02 0.63 

9. ฉันสามารถอธิบาย

รูปแบบชวีติท่ีฉันชอบได้ 

5.06 1.05 5.09 0.81 

10. ฉันสามารถหาข้อมูล

รายได้เฉลี่ยของอาชพีๆ

หนึ่งท่ีฉันสนใจได ้

4.69 1.14 4.67 0.91 หลังเรียนต่ำกว่า 

ก่อนเรียน  

 

11. ฉันสามารถเปลี่ยน

สาขาวิชาได ้ถ้าฉันไม่พงึ

พอใจในสาขาวชิาท่ีเรียน 

4.27 1.05 4.25 0.97 

12. ฉันสามารถเลอืก

สาขาวิชาหรอือาชพีท่ี

เหมาะกับความสนใจ 

ของฉนั 

5.04 0.89 4.90 0.78 

 13. ฉันสามารถเลอืก

สาขาวิชาจากรายการ

สาขาวิชาที่สนใจ 

4.97 0.91 5.04 0.75 หลังเรียนสูงกว่า 

ก่อนเรียน  

14. ฉันสามารถเลอืก

สาขาวิชาที่จะเหมาะสม

กับรูปแบบชวีติของฉัน 

4.67 1.08 4.79 0.74 

15. ฉันสามารถระบุ 

หน่วยงาน และสถาบัน  

ท่ีเกี่ยวกับสาขาท่ีฉันจะ

ศกึษาต่อได ้

4.53 1.22 4.58 0.85 

รวม 4.61 0.72 4.9 0.49  
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ผลการศึกษาพบว่า ข้อคำถามท่ี 1-9, 13-15 ผลค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตอบแบบสอบถามหลัง

เรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตข่้อคำถามท่ี 10-12 นักเรียนมีผลค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตอบแบบสอบถามหลัง

เรียนต่ำกว่าก่อนเรียน 
 

ตอนที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อของกลุ่ม

ตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง แสดงผลตามตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการตัดสนิใจศึกษาต่อ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและ

หลังการทดลอง (n=43)  

 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมคี่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสนิใจศกึษาต่อ

ในการจัดกิจกรรมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML ก่อนทดลองเท่ากับ 4.61 และภายหลังได้รับการจัดกิจกรรม

โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML มีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ

เท่ากับ 4.92 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมโดยใชชุ้ดกิจกรรม

การเรียนรู้ PCTFML พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อ 

ภายหลังได้รับกิจกรรมสูงกวา่ก่อนได้รับกิจกรรมอย่างมนีัยสำคัญทางสถิติ .05  
 

สรุปผลและอธิปรายผล 
จากผลการวจิัยมปีระเด็นการอภปิราย ดังนี้ 

นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 มคีะแนนการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อหลังการใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML สูงกว่าก่อนการใชชุ้ดกิจกรรม PCTFML เนื่องจากชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึน้เป็นชุดกิจการ

รมการเรียนรู้ท่ีมเีนื้อหาเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับการศกึษาและอาชพี และพัฒนาตามแนวคิดรูปแบบทฤษฎกีารเรียนรู้

ทางสังคมด้านอาชีพ มาจากพื้นฐานแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองของบันดูรา (Bandura, 1977; 1977)  

ซึ่งว่าด้วยการมีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลพฤติกรรมของบุคคล และสภาพแวดล้อม ทฤษฎีการเรียนรู้ทาง

สังคมด้านอาชีพ ประกอบด้วย 3 ตัวแปลหลักได้แก่ การรับรู้ความสามารถของตน (Self-Efficacy) ผลลัพธ์ท่ีคาดหวัง 

(Outcome Expectation) และเป้าหมายของบุคคล (Personal Goals) โดยท้ังสามตัวแปรหลักในการอธิบายเกี่ยวกับ  

1) พัฒนาการเกี่ยวกับความสนใจด้านการศึกษาและอาชีพ 2) บุคคลเลือกศึกษาต่อและอาชีพอย่างไร และ  

3) ความสามารถด้านการศึกษาและอาชีพ (Lent, & Brown, & Hackett, 2002; Lent, 2005) และทฤษฎีการตัดสินใจ

เลือกอาชีพ เป็นการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ท่ีบุคคลคนพยายามท่ีจะจัดการกับสาระสนเทศของ

ทางเลือกต่างๆ อย่างรอบคอบ เลือกทางใดทางหนึ่งทางเลือกหนึ่ง (Harren, 1979; อ้างถึงใน Gati, & Tal, 2008)  

โดยการใชก้ารตัดสินใจก็ตามบุคคลอยู่ในสถานการณ์ท่ีตอ้งมีการตัดสินใจโดยมีลักษณะของสถานการณ์คือ 1) บุคคล

ตอ้งการการตัดสนิใจ 2) มทีางเลอืกในการตัดสนิใจมากกว่า 1 ทางเลือก 3) มีปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีบุคคลนำมาใช้ในการ

เปรียบเทียบทางเลอืกต่างๆ 4) ความจำเป็นในการหาข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะกรณีท่ีอยู่ในสถานการณ์

ตัวแปร  S.D. t P - value 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง ในการ

ตัดสนิใจศึกษาต่อ 

    

    ก่อนทดลอง 4.61 .72 -2.97 .05 

    หลังทดลอง 4.92 .49   
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ท่ีไม่แน่นอน (Gati, et al., 1996; Gati, & Tal, 2008) และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังมีความครอบคลุมการจัดกิจกรรม

แนะแนวด้านการศึกษาต่อ ช่วยให้นักเรียนทราบถึงบุคลิกภาพของตนเองท่ีสอดคล้องกับอาชีพ เกิดการสำรวจ

บุคลิกภาพ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของแต่ละอาชพีเพื่อท่ีนักเรียนจะได้ศึกษาข้อมูลของแต่ละอาชีพว่ามี

ความสำคัญมากนอ้ยเพยีงใด มีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละอาชีพ ช่วยให้นักเรียนทราบถึงอาชพีในปัจจุบัน

ในอนาคต เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกของอาชีพในอนาคต และการพัฒนาตนเองตามทักษะทางอาชีพท่ีตนเองได้เลือกไว้ 

และชุดกิจกรรม PCTFML ยังช่วยให้นักเรียนตัดสินใจในการวางแผนชีวิตทางด้านการศึกษาต่อ และช่วยให้นักเรียน

รู้ทันโลกทางการศึกษา ตามลำดับขั้นของกิจกรรม สร้างสะดวกแก่ครูผู้สอนและนักเรียน ในการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง

ครูผู้สอนสามารถสังเกตและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เข้าใจอย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งชุดกิจกรรม PCTFML ยังมี

ลักษณะท่ีส่งเสริมประสบการณ์ท่ีประสบผลสำเร็จ (Mastery Experiences) เป็นการทำกิจกรรม แบบทดสอบ ใบงาน 

หรือแบบฝึกหัด ที่สามารถเป็นแบบอย่างในการสร้างประสบการณ์ท่ีประสบผลสำเร็จให้ผู้เรียน โดยวิธีการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ สอดคล้องกับ Bandura and McCleland (1990; อ้างถึงในกาญจนา คำสมบัติ, 2562) ที่กล่าวถึง วิธีการ

สอนท่ีส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเอง จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการรับรู้ 

ความสามารถตนเองของผู้เรียน ให้สามารถวางแผนงาน สามารถแก้ปัญหาและการมีความพยายามในการแก้ปัญหา

ให้ ประสบผลสำเร็จ หรือถ้าไม่ประสบผลสำเร็จก็สามารถคิดหาวิธีการในการต่อสู้ปัญหานั้นใหม่หรือมีแนวคิดท่ีดีต่อ

การไม่ประสบผลสำเร็จหาข้อบกพร่องของการไม่ประสบผลสำเร็จ มากกว่าท่ีจะโทษอย่างอื่นหรือหาข้อตำหนิในทาง

ลบกับแนวคิดหรือความคิดท่ีไม่ดีต่อการไม่ประสบผลสำเร็จ นอกจากนี้ ชุดกิจกรรม PCTFML เป็นชุดท่ีประกอบไป

ด้วย คำแนะนำหรับ การใชบ้ทเรียน วัตถุประสงค์การเรียน กิจกรรมการเรียน พร้อมท้ังสื่อการสอน แบบทดสอบหลัง

เรียนบรรจุไว้ ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการวิเคราะห์ระบบ สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน  

แต่ละคน โดยนำหลักการทางจิตวิทยามาใช้ในการออกแบบเพื่อส่งเสริมให้การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้เป็นไป

อย่างมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น Chaicharoen (2011, p.197) สอดคล้องกับการศึกษาของ เกศินี อินถา (2558, 132-141)  

ท่ีทำการศึกษา เร่ือง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง “มหัศจรรย์ยางพารา” โดยใชแ้นวทางการสอน STEM กับ

การพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติท่ี 0.5 และการศึกษาของ นฤมล วัฒนวิกกิจ (2559 , 1595-

1601) ทำการศึกษา เร่ือง ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองสารและสมบัติของสารและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ท่ีเรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนปกตอิย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ สูงกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีลำดับ 

.01 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องยึดหลักการเรียนรู้ทางจิตวิทยา ดังท่ี ทิศนา แขมมณี (2556 , 51) กล่าวไว้ว่า 

การเรียนรู้ต้องยึดหลักทฤษฎีการเรียนรู้ ได้แก่ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ เกี่ยวกับกฎแห่งการฝึกหัด คือสิ่งใดก็

ตามท่ีมีการฝึกหัดหรือ กระทำบ่อยๆย่อมทำให้ผู้ฝึกมคีวามคล่องแคล่วและสามารถทำได้ดี ในทางตรงกันข้าม สิ่งใดท่ี

ไม่ได้รับการฝึกหัดย่อมจะทำได้ไม่ดี ความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรคำนึงถึงว่านักเรียนแต่ละคนมีความรู้ ความ

ถนัด ความสามารถ และความสนใจ ดังนั้นในการสร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสม การจูงใจนักเรียน 

โดยการจัดแบบฝึกจากง่ายไปยาก เพราะเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียน ซึ่งจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการฝึก 

ใช้แบบฝึกสั้นๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบ่ือหน่าย (ศุภชัย สมพงษ์ และ ประภาศ ปานเจี้ยง , 2563, หนา้ 995 ) อย่างไรก็

ตาม เมื่อพิจารณาแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยข้อคำถามที่ 1-9, 13-15 ผลค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตอบ
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แบบสอบถามหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ PCTFML มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น แต่ข้อคำถามท่ี  10-12 

นักเรียนมผีลค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตอบแบบสอบถามหลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน ซึ่งขอ้คำถามท่ี 10 และ 

11 ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อคำถามในการทำแบบสอบถามท่ีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การเรยีนรู้ ทำให้ผลการตอบแบบสอบถาม

หลังเรียนต่ำกว่าก่อนเรียน และส่วนข้อคำถามท่ี 12 ผลค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการตอบแบบสอบถามหลัง

เรียนต่ำกว่าก่อนเรียน เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างนวัตกรรมขึน้มาไม่ครอบคลุมและชัดเจนในเร่ืองของการเลอืกสาขาวิชา

และอาชีพท่ีจะศกึษาต่อเมื่อจบการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1. ในการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML ไปใช้ หากครูไม่จบแนะแนวโดยตรง ควรศึกษาทำความเข้าใจ

คู่มอืชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML อย่างละเอียดก่อนการนำไปใช้  

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ PCTFML เป็นชุดกิจกรรมท่ีเน้นเนื้อหาด้านอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีท่ี 6 ซึ่งสามารถนำไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกอาชีพและ

การศึกษาต่อ  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป  

1. การวิจัยคร้ังต่อไปควรท่ีจะเลือกข้อคำถามในการสร้างแบบสอบถามให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย 

และสร้างนวัตกรรมให้ครอบคลุมและชัดเจนในเร่ืองของการเลอืกสาขาวิชาและอาชพีท่ีจะศกึษาต่อเมื่อจบการศึกษา  

2. การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองในการตัดสินใจศกึษาต่อคร้ังนี้มีการทดสอบแค่ระยะก่อนและ

หลังการทดลอง ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงท่ีนักเรียนยังไม่ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงควรมีการติดตามผลในระยะยาวว่า

นักเรียนในกลุ่มทดลองมกีารตัดสินใจเลอืกอาชพีและการศึกษาต่ออย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ี

ภาคใต้ และ 2) หาความพึงพอใจของครูผู้สอน ท่ีมีต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ

ด้านการวจิัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างท่ีใชส้ำหรับ

การวิจัยในคร้ังนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ 

ท้ังหมด 30 คน โดยใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เคร่ืองมือวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกหัดระหว่างเรียนและ 

แบบทดสอบหลังเรียนของแต่ละบทเรียนโมดูล  รวมท้ังแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับครูผู้สอน  สถิติท่ีใชใ้นการ

วเิคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ ได้แก่ สถิติการหาประสิทธิภาพ E1/E2 สถิติสำหรับ

การวเิคราะห์ค่าความพงึพอใจของครูผู้สอน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1)  บทเรียนโมดูลท้ังหมด 4 โมดูล สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อ

เสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 75/75 ได้แก่ โมดูลท่ี1 การเขียนโครงร่างการวจิัย มีประสิทธิภาพ 84/81 

โมดูลท่ี2 การดำเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล มปีระสิทธิภาพ 86/85  โมดูลท่ี3 การเขียนรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 84/82 และโมดูลท่ี 4 การเขียนบทความวจิัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มปีระสิทธิภาพ 89/85    

2) ครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 คน ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ี

ภาคใต ้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57  SD =0.52) 
 

คำสำคัญ: หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์, ทักษะดา้นการวจิัย, ครูผู้สอน 

 

 
1 สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ีมทร.ศรีวชิัย จังหวัดสงขลา 90000 
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* Corresponding author : Bussarakam.t@rmutsv.ac.th 



116 

 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

Abstract 
 The Effectiveness of Online Training Courses to Enhance Research Skills for Teachers Affiliated Under 

the Office of Vocational Education Commission in the Southern Region has the following purposes: 1) To find out 

the effectiveness of the module lessons for online training courses to enhance research skills for teacher affiliated 

under the Office of Vocational Education Commission in the Southern Region, and 2) To find the teacher’s 

satisfaction that using online training courses to enhance research skills for teachers affiliated under the Office of 

Vocational Education Commission in the Southern Region. The sample group used for this research consisted of 

30 teachers of educational institutions affiliated with the Office of Vocational Education Commission in the 

Southern Region by using a specific sample group method. Research instruments include exercises during class 

and Post-testing of each module lesson, including a satisfaction questionnaire for the teacher’s part. The 

statistics used to analyze the effectiveness of online training courses were E1/E2 performance statistics. On the 

other hand, the statistics for teacher satisfaction analysis were mean and standard deviation.  

 The results were summarized as follows: 1) A total of 4 module lessons for online training courses to 

enhance research skills for teachers affiliated with the Office of Vocational Education Commission in the Southern 

Region outperforms 75/75 of the benchmark, such as; module 1: writing a research proposal has effective 

84/81, module 2: conducting research and data collection has effective 86/85, module 3: writing a complete 

research report has efficient 84/82, and module 4: writing research papers for publication has efficient 89/85; 2) 

A total of 30 teachers who attended the training were satisfied with the use of online training courses to 

enhance research skills for teacher affiliated under the Office of Vocational Education Commission in the Southern 

Region by overall, it is at the highest level (  = 4.57, S.D. = 0.52)  
 

Keywords: Online training courses, Research skill, Teacher 
 

1. บทนำ 
 ครู  หมายถึง บุคคลซึ่งประกอบวิชาชพีหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ด้วยวธีิการต่าง ๆ ในสถานศกึษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน [1] และครู

ในทุก ๆ ระดับ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อให้ครูมีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการทำ

หน้าท่ีปฏิบัติการสอนในห้องเรียนและหน้าท่ีอื่นๆท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสมรรถนะท่ีจะขอ

กล่าวถึงในที่นี้ได้แก่สมรรถนะด้านการวจิัยของครูผู้สอน ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่นการทำวจิัยในชัน้เรียนของ

ครูผู้สอนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนท่ีสูงขึ้น และปัจจุบันถือว่าเป็นยุคดิจิทัล เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และระบบเครอืข่ายก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้รูปแบบการพัฒนาครูมีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยขึ้น

สอดรับกับเทคโนโลยีท่ีก้าวหนา้ในปัจจุบัน มีการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมอืช่วยสำหรับการพัฒนาครู เช่น 

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยสำหรับการพัฒนาครู [2] [3] และในการวจิัยในคร้ัง

นี้เป็นการพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในเขตพื้นท่ีภาคใต ้ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะ

ด้านการวิจัยผ่านเคร่ืองมือช่วยท่ีทันยุค ทันสมัย เหมาะสมกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ครูผู้สอนสามารถเข้าเรียนเพื่อ

พัฒนาตนเองแบบออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้อย่างสะดวก และง่ายดายผ่านระบบเครือข่าย
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อินเทอร์เน็ต และเคร่ืองมือช่วยดังกล่าวได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัย

สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในพืน้ท่ีภาคใต้ 

 หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ.2564 และพัฒนาขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคมาแล้วอย่างถี่ถ้วน โดยหลักสูตรหลักสูตร

ฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน 4 โมดูล ได้แก่ โมดูลท่ี 1 เร่ืองการเขียนโครงร่างการวิจัย 

โมดูลท่ี 2 เร่ืองการดำเนนิการวิจัย  และการเก็บรวบรวมขอ้มูล โมดูลท่ี 3 เร่ืองการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

และโมดูลท่ี 4 เร่ืองการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ โดยเนื้อหาท้ัง 4 โมดูลจะนำเสนอเป็นวีดีโอมัลติมีเดีย

ท้ังหมด อีกท้ังในระบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ ก็มรีะบบพี่เลีย้งให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวจิัยจาก

เครอืข่ายสถาบันผลิตครูในพื้นท่ี และเครอืข่ายสถาบันผลิตครูช่างอุตสาหกรรมอกีด้วย ซึ่งการวจิัยในครัง้นี้จะนำระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัย  ไปทดลองใช้กับครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ เพื่อเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ 

และเป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการใชง้านหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ 

 
ภาพที่ 1 หลกัสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวจิัยสำหรับครูผู้สอน สงักัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชวีศึกษาในพื้นท่ีภาคใต ้ท่ีพัฒนาขึ้น 
 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ โดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเสริมสร้างทักษะด้าน

การวิจัยให้กับครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนจะเกิดความสะดวก ง่ายต่อการพัฒนาตนเอง และง่ายต่อการเข้าถึงระบบ

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ในทุกท่ี ทุกเวลาด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และยังมีระบบพี่เลี้ยงจากสถาบัน

ผลิตครูคอยให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง และท่ีสำคัญท่ีสุดจะทำให้การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนมีประสิทธิภาพ 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิท่ีดขีึน้จากการท่ีครูผู้สอนได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน 
 

2. วัตถุประสงคก์ารวจิัย 
2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการ

วจิัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในพืน้ท่ีภาคใต้  

2.2 หาความพึงพอใจของครูผู้สอน ท่ีมีต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะ

ด้านการวจิัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต ้
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3. สมมติฐานการวจิัย 
3.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการ

วิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้  มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานร้อยละ 75/75 

3.2 ครผูู้สอนมคีวามพงึพอใจต่อการใชง้านหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะดา้นการวจิัย

สำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในพืน้ท่ีภาคใต้ ไม่ต่ำกว่าระดับมาก 
 

4. วิธีดำเนินการวจิัย 
 ผู้วิจัยได้ดำเนนิการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

 4.1  จัดเตรียมระบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวจัิยสำหรับครูในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้  

  เร่ิมจากผู้วิจัยดำเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลของระบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะ

การวิจัยให้พร้อม และนำระบบฯ Upload ไปยัง Host Server ท่ีเช่าไว้ และจดโดเมน เพื่อเข้าถึงหลักสูตรฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์ เป็นช่ือ https://trainingreserch.com 

 4.2 ทดลองใช้หลักสูตรฝกึอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูล 

  เร่ิมจากนำระบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ ทดลองใช้กับครูผู้สอนในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ท้ังหมด 30 คน โดยเป็นการเลือกครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่ง

เป็นครูผู้สอนท่ีปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี จากท้ังหมด 14 สถานศึกษา ได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่      

2) วทิยาลัยเทคนคิสงขลา  3) วทิยาลัยเทคนิคจะนะ 4) วทิยาลัยการอาชีพนาทว ี5) วทิยาลัยการอาชพีหลวงประธาน

ราษฎร์นิกร 6) วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี  7) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 8 ) วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก                

9) วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 10) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 11) วิทยาลัยเทคนิคตรัง 12) วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน         

13) วิทยาลัยการอาชีพตรัง และ 14) วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี ซึ่งได้มีการจัดอบรมแบบออนไลน์เพื่อเป็นการแนะนำการ

ใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ ในวันท่ี 5 สิงหาคม 2565 และครูผู้สอนใช้เวลาท้ังหมด 2 เดือน สำหรับการ

เรียนในหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน ของบทเรียนท้ัง 4 โมดูล จากฐานข้อมูลของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ และได้เก็บข้อมูล

ความพงึพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบ

ออนไลน์หลังจากท่ีครูผู้สอนได้เรียนในหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ จบสิน้แล้ว 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  บรรยากาศการจัดอบรมแบบออนไลน์ เพื่อแนะนำการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ 

ด้านทักษะการวจิัย สำหรับครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง 
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 4.3 วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล 

  ผู้วิจัยนำคะแนนท่ีครูผู้สอนทำได้จากแบบฝึกหัดระหว่างเรียนของบทเรียนท้ังหมด 4 โมดูล และ

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนจากบทเรียนท้ังหมด 4 โมดูล เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของ

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ โดยใช้สถิติการประหาสิทธิภาพระหว่างใช้(E1) และประสิทธิภาพหลังใช้ (E2) และ

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีมีต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ โดยใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากนั้นนำค่าเฉลี่ยท่ีได้เทียบกับเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ ดังนี้  มากท่ีสุด

(4.50 –5.00)  มาก(3.50–4.49) ปานกลาง(2.50–3.49) น้อย(1.50–2.49) น้อยท่ีสุด (1.00 – 1.49) [4]      
 

5. ผลการวจิัย 

5.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูล สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อ

เสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นที่ภาคใต้  

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัยสำหรับครูผู้สอน สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียนท้ังหมด 4 โมดูล ได้แก่ 1) การเขียนโครง

ร่างการวิจัย 2) การดำเนินการวิจัย  และการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ         

4) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์

ด้านทักษะการวจิัย มีรายละเอยีดดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ดา้นทักษะการวจิัย 

โมดูลท่ี บทเรียนโมดูล ประสิทธิภาพระหว่างใช ้
(E1) 

ประสิทธิภาพหลังใช้ 
(E2) 

1 การเขียนโครงร่างการวจิัย 84 81 
2 การดำเนนิการวิจัย  และการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 86 85 

3 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 84 82 

4 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 89 85 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บทเรียนโมดูลของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัย

สำหรับครูผู้สอน โดยภาพรวมเนื้อหาบทเรียนท้ัง 4 โมดูล มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ตามท่ีกำหนด

ไว้ในสมมติฐานการวิจัย และบทเรียนโมดูลท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดได้แก่ โมดูลท่ี 4 เร่ืองการเขียนบทความวิจัยเพื่อ

ตีพิมพ์เผยแพร่ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีประสิทธิภาพ 89/85  รองลงมาได้แก่ โมดูลท่ี 2 เร่ืองการดำเนินการวิจัย และ

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ซึ่งผลการวจิัยพบว่ามีประสิทธิภาพ 86/85 
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5.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอน ที่มีต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการวิจัย  
 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูผู้สอนท่ีเข้ารับการฝึกอบรม ท่ีมีต่อการใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์ดา้นทักษะการวจิัย  

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

1) ดา้นตวัอักษรและสีพื้นหลังของระบบหลักสูตรออนไลน ์

  1.1 ขนาดตัวอักษรท่ีใช ้อ่านง่ายและชัดเจน 4.58 0.54 มากที่สุด 

  1.2 รูปแบบของตัวอักษรมคีวามเหมาะสม 4.63 0.58 มากที่สุด 

  1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและสีพืน้หลังท่ีใช้ 4.65 0.48 มากที่สุด 

  1.4 ความเหมาะสมของการจดัวางตัวอักษรในแตล่ะหนา้จอ 4.65 0.53 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 1 4.63 0.53 มากทีสุ่ด 

2) ดา้นสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ VDO ประกอบการนำเสนอเนื้อหา 

   2.1 วดีีโอประกอบเนื้อหามีความชัดเจน และคมชัด 4.49 0.51 มาก 

   2.2 เสียงในวดีีโอ มคีวามชัดเจน 4.53 0.50 มากที่สุด 

   2.3 วดิีโอมกีารนำเสนอเนื้อหาอย่างน่าสนใจ ชวนตดิตาม 4.53 0.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 2 4.52 0.50 มากที่สุด 

3) ดา้นแบบทดสอบ 

3.1 มคีำชีแ้จงให้ผู้เรียนทราบก่อนทำแบบทดสอบอย่างชัดเจน 4.53 0.55 มากที่สุด 

3 .2  มกีารสรุปผลคะแนนให้ผู้เรียนทราบหลังจากทำแบบทดสอบอย่างชัดเจน 4.58 0.50 มากที่สุด 

3.3  ข้อคำถามของข้อสอบ มีความชัดเจน อ่านแลว้เข้าใจง่าย 4.53 0.55 มากที่สุด 

3.4  ข้อสอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน 4.63 0.49 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 3 4.57 0.52 มากทีสุ่ด 

4) ดา้นปฏิสัมพันธใ์นบทเรียน 

  4.1 ระบบถูกออกแบบให้ใชง้านได้ง่าย 4.49 0.55 มาก 

  4.2 ระบบถูกออกแบบให้มีการปฏสิัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนอย่าง 4.51 0.55 มากที่สุด 
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จากตารางท่ี 2 พบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 คน ท่ีเข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัย มีความพึงพอใจต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=4.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.52) และด้านท่ีมีความพึงพอใจสูงกว่าด้านอื่นๆ 

ได้แก่ ด้านตัวอักษรและสีพื้นหลังของระบบหลักสูตรออนไลน์ฯ ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย=

4.63  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.53) รองลงมาได้แก่ด้านคุณค่าและประโยชน์ของเนื้อหาในหลักสูตร ต่อครูผู้สอนใน

สังกัด สอศ. ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด(ค่าเฉลี่ย=4.60  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.51) นอกจากนั้นยัง

พบว่ารายการประเมินด้านอ่ืนๆ ครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่าง ก็มีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน 
 

6. สรุปผลและอธิปรายผล 

6.1 สรุปผลการวิจัย 

 6.1.1 บทเรียนโมดูลท้ังหมด 4 โมดูล ของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัย มี

ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ตามท่ีกำหนดไว้ในสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ โมดูลท่ี 1 เร่ืองการเขียน

โครงร่างการวิจัย  มีประสิทธิภาพ 84/81 โมดูลท่ี 2 เร่ืองการดำเนินการวิจัย  และการเก็บรวบรวมข้อมูล  มี

ประสิทธิภาพ 86/85 โมดูลท่ี 3 เร่ืองการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 84/82 และ โมดูลท่ี 4 

เร่ืองการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ มปีระสิทธิภาพ 89/85  

รายการ ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 

เหมาะสม 

  4.3 การเชื่อมโยงบทเรียนไปยังส่วนต่างๆ ถูกต้องและเหมาะสม 4.51 0.55 มากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 4 4.50 0.55 มากทีสุ่ด 

5. ดา้นคณุค่าและประโยชน์ของเนื้อหาในหลักสูตร ต่อครูผูส้อนในสังกดั สอศ. 

  5.1 มปีระโยชน์ต่อการทำงานวจิัยของครูผู้สอน   4.63 0.54 มากที่สุด 

  5.2 สามารถนำความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง 4.58 0.50 มากที่สุด 

  5 .3 สามารถนำความรู้ท่ีได ้เพื่อประยกุต์ใชใ้นการทำผลงานวชิาการเพื่อ

ความก้าวหนา้ในวชิาชีพ 
4.53 0.50 มากที่สุด 

  5.4 โดยภาพรวมสำหรับการจดัโครงการในครัง้นี้ ทำใหผู้้เข้าอบรมได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้น 
4.65 0.48 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านที่ 5 4.60 0.51 มากทีสุ่ด 

เฉลี่ยรวมทุกๆด้าน 4.57 0.52 มากทีสุ่ด 
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6.1.2 ครูผู้สอนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 30 คน ท่ีเข้ารับการฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรฝึกอบรมแบบ

ออนไลน์ด้านทักษะการวิจัย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ อยู่ในระดับ

มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.52) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวจิัยท่ีกำหนดไว้ 

6.2 อภิปรายผล 

 6.2.1 จากการสรุปผลการวจิัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ดา้นทักษะ

การวิจัย จะพบว่าบทเรียนท้ัง 4 โมดูล ได้แก่ 1) การเขียนโครงร่างการวิจัย 2) การดำเนินการวิจัย  และการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 3) การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ 4) การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่  จะมี

ประสิทธิภาพระหว่างใช้ (E1) สูงกว่าประสิทธิภาพหลังใช้(E2) ทั้ง 4 โมดูล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการเรียนเนื้อหาด้วย

สื่อวดีีโอมัลติมีเดียแล้วทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียนทันทีหลังจากเรียนรู้เนื้อหา จะทำให้ผู้เรียนยังจดจำเนื้อหาได้ดี  อีก

ท้ังเนื้อหาสื่อวีดีโอมัลติมีเดียถูกพัฒนาขึ้นตามหลักทางวิชาการ และท่ีสำคัญสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียท่ีพัฒนาขึ้นมี

เนื้อหาน่าสนใจ ชวนตดิตาม และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาแลว้เป็นอย่างด ี  

 6.2.2  จากการสรุปผลการวิจัยจะพบว่า โดยภาพรวมครูผู้สอนท่ีเข้า รับการฝึกอบรม โดยใช้

หลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัยโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของผู้เรียน  มีความพึงพอใจต่อการใชง้านหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.57  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.52)  ท้ังนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้เข้าฝึกอบรมเห็นว่าหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ฯ ท่ี

พัฒนาขึ้นมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แก่ ประโยชน์ต่อ

การทำงานวจิัยของครูผู้สอน ซึ่งมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.63  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.54)  

รวมถึงการนำความรู้ท่ีได้เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าในวชิาชพี ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่

ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.53  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน=0.50)  เช่นกัน 
      

7. ข้อเสนอแนะ 
หากจะนำระบบหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัยสำหรับครูในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในพื้นท่ีภาคใต้ ไปใช้จริงกับผู้เข้าฝึกอบรมต่อไป และทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น 

ครูผู้สอนท่ีเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรฝึกอบรมแบบออนไลน์ด้านทักษะการวิจัย จะต้องเตรียมความพร้อม

เกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง เนื่องจากเนื้อหาในระบบฯ เป็นเนื้อหามัลติมีเดียแบบวดีีโอท้ังหมด จึงมี

ความจำเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งาน

สื่อมัลตมิเีดียได้ดี 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) ท่ีสนับสนุน

งบประมาณสำหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ภายใต้โครงการวิจัย-กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) 
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Measurement and evaluation of education for open and distance learning: 

format and fhallenges  
  

Kunchon Jeotee1* and Piyanart Sittirit1 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ

การวัดและการประเมนิผลการศกึษาของ มสธ. 2) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) การวัด

และการประเมินผลการศึกษาของ มสธ. 3) เพื่อศึกษาทิศทางของระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาของ 

มสธ. 4) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาที่ท้าทายของ มสธ. และ 5) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบ

การวัดและประเมินผลการศึกษาที่ท้าทายของมหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่ง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิง

สำรวจ คือ คณาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 148 คน  โดย

วธีิการเลอืกแบบบังเอญิ และกลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วยผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัด

และประเมินผลการศึกษาสำหรับการศึกษาระบบเปิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งภายนอกและภายใน

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำนวน 19 คน โดยวธีิการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือท่ีใช ้ได้แก่ แบบสอบถาม

ปลายเปิดการวเิคราะห์ข้อมูลโดยการใชว้ธีิการวิเคราะห์เนื้อหาและการสรุปผลจากการสนทนากลุ่ม 

ผลการวจิัยสรุปได้ดังนี้ 1) ข้อสอบปรนัยเหมาะสำหรับผู้สอบจำนวนมาก ข้อสอบอัตนัยเหมาะสำหรับการวัด

การคิดวิเคราะห์ กิจกรรมท้ายเรื่องควรมีความหลากหลาย รูปแบบการจัดสอบที่สนามสอบอาจปรับมาเป็นการสอบ

ออนไลน์หรือสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และควรจัดตามความพร้อม ส่วนเกณฑ์การตัดสินผลสอบควรเป็นสากล  

2) จ ุดอ ่อน จ ุดแข ็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของระบบการว ัดและการประเม ินผลการศ ึกษาของ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยมีาประยุกต์ใช้ 3) ทศิทางของระบบการวัด

และการประเมินผลการศึกษาของ มสธ. จะมีการสอบผ่านระบบออนไลน์ และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการสอบ 4) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควรปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และ

นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบวัดและประเมินผลให้มากขึ้น และ 5) มหาวิทยาลัยเปิด 5 แห่ง มีแนวโน้มจะนำ

เทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้นการวัดและการประเมินผลการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น   
 

คำสำคัญ : การวัดและประเมินผลการศึกษา, การศึกษาระบบเปิด, รูปแบบและความทา้ทาย  
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Abstract 
This research aimed to 1) study opinions on educational measurement and evaluation format for Sukhothai 

Thammathirat Open University: STOU, 2) analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: SWOT, of 

measurement and evaluation format for STOU, 3) study the direction of the STOU's measurement and evaluation 

format, 4) synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for STOU, and 5) synthesize 

challenges and educational measurement and evaluation format for 5 Open Universities in ASEAN; the University 

of the Philippines Open University, Open University Malaysia, Sukhothai Thammathirat Open University, 

Universitas Terbuka, and Hanoi Open University: OU5. The 148 participants who involved in evaluation practices 

of STOU were selected by accidental sampling, and 19 experts on evaluation practices for open and distance 

learning were selected by purposive sampling. Open-ended questionnaires were used to collect the data, and 

focus group techniques were used to synthesize challenges and educational measurement and evaluation format.   

The results showed that 1) the multiple-choice exams suited for the examination by a large number of 

examinees. Meanwhile an essay exam suited for the measurement of analytical thinking and a small number of 

examinees for STOU, 2) the SWOT of the measurement and evaluation format of STOU were related to the use 

of technology, 3) the direction of the educational measurement and evaluation format for STOU would be an 

online exam and there is no limit on the number of times for taking the exam, 4) STOU should adjust the 

educational measurement and evaluation format to be in line with the current social situation, and apply more 

technology to the measurement and evaluation systems, and 5) OU5 should use greater technology in the 

educational measurement and evaluation systems. 
 

Keywords: Measurement and evaluation, Open and distance learning, Format and challenges 
 

Introduction 
There are various meanings of evaluation in the context of education, including "the systematic 

investigation of the worth or merit of some object." Its primary function is to rank and categorize students in order 

to separate the successful students from the unsuccessful ones. Likewise, Volder (1996) said “The objects of 

evaluation are the programme aspects about which decision-makers want to collect information.” These meaning 

of evaluation have been employed for formal organizations in Britain since the late 1950s and early 1960s with 

the introduction of new curriculum, teaching strategies, and programs for those who lack educational opportunities. 

Due to the scope of these educational advances, there is now a greater need for evaluation, which has increased 

the number of professional assessors. There is a hard endeavor for evaluation of education at the moment, so 

educational evaluation has its own associations, journals, conferences, and theorists. However, as in any other 

field, evaluation has been discussed. There are disagreements and arguments over the best objectives, 

approaches, ideas, etc. It would take a lot more space to discuss and analyze the benefits of each of the different 

paradigms in any depth. (Woodley and Kirkwood, 1988) 

While there are discussing about evaluation in conventional teaching methods, distance education has 

allowed for the creation of various distance education applications because to advancements in ICT. Between 



126 
 

-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

these applications, assessments and evaluations of the current state of education as it relates to innovations in 

online education take place. To ascertain how much students have learnt as a result of their education, assessment 

processes are crucial for both students and distant education as well as all other institutions. (Karala, Çebib, and 

Pekúenc, 2010) 

Sukhothai Thammathirat Open University (STOU) is a state open university where were established in 

1978 to provide teaching and learning by using the distance education system. It aims to expand educational 

opportunities at the higher education level for all people in all areas throughout the country, especially those who 

are already working and those who do not have the opportunity to study in general system tertiary institutions. 

For these people to have the opportunity to develop knowledge and experience in teaching and learning by the 

distance education system, the instructors will transfer knowledge and experiences to students through a variety 

of media that learners can study on their own at home or at work without having to travel to university to attend 

classes. The media used by university to convey knowledge is mixed media which consists of many types of 

teaching materials. In the early stages of teaching and learning, the university uses printed books as the main 

medium and has a radio broadcast, television programs, audio tapes, CDs, and VCDs. In the later period, the 

university has increasingly used electronic media both offline and online such as the use of e-learning.  

Similar to other open universities in all regions of the world, knowledge and experiences are conveyed 

to students through various media, providing education to a big group of learners. And the target groups are 

diverse in terms of age, occupation, interests, knowledge base. Therefore, all aspects of operation must be 

systematic and conducive to a large number of learners. STOU focuses on the quality of educational management, 

like other general universities, in order to ensure that the outcomes or outputs of educational management are 

quality. Therefore, the university has to regularly monitor its operations in order to develop the entire educational 

management system both in terms of courses in accordance with the needs of the labor market and society. The 

media for transferring knowledge is up-to-date and most beneficial to self-study learners. In the development of 

the educational management system, if there is a study compared to other open universities that are in the same 

region or in a similar context, for example, open university of Malaysia, open university of the Philippines, open 

university of Vietnam, open university of Indonesia will inevitably learn and be able to bring knowledge and 

experience obtained as a guideline for further development of the university's educational management system. 

From the foregoing, it can be seen that open university education is another channel to open up 

educational opportunities for students who may not have the chance to attend a general university system. 

However, the quality of education must be maintained at a standard that is accepted in society both within and 

outside the country. And one of the important elements in effective education management is a quality and 

standardized educational measurement system that is reliable and accepted in society both within and outside the 

country as well. 

STOU is taking into account the importance of educational measurement as well. The university's 

education has been measured and evaluated since the university's inception. But over the past 45 years, there 

have been many changes. The results of education are measured by test scores, activity scores, and practice. 

Nowadays, the exam production management systems or test quality analysis have become easier. There may 
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be more avenues for organizing the exam at the same time in everywhere. While many universities are facing 

the problem of declining student numbers, STOU is also facing the same problem, therefore, universities have to 

consider various problems, such as the problem of break-even point in organizing the exam. While the university 

has examination fields spread to every province to facilitate students, the number of students in each testing 

centre is declining, it may not be a suitable approach anymore. Or the opening of a large number of courses but 

fewer people registering for the exam will increase the cost of preparing the test per edition. These issues should 

be formatted to suit the current situation of the university. 

Therefore, the research team is interested in clearly studying the educational evaluation format currently 

used by STOU. It should be the most effective. And the researchers were interested in the strengths and 

weaknesses of the format currently being used. To improve or encourage the evaluation format to be more 

effective, the researchers are interested in studying the opportunities and obstacles or threats that this format of 

evaluation may have or have been exposed to which will have to find a way to prevent or reduce the likelihood 

of it happening. And the results of this research will be used to synthesize data together with the University of 

the Philippines Open University, Open University Malaysia, Universitas Terbuka, and Hanoi Open University to be 

more widely beneficial in ASEAN countries.  
 

Research objectives 
1. To study opinions on educational measurement and evaluation format for STOU.  

2. To analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: SWOT, of measurement and evaluation format for STOU. 

3. To study the direction of the STOU's measurement and evaluation format. 

4. To synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for STOU. 

5. To synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for OU5. 
 

Conceptual framework   
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Related work 
The researchers have studied the related documents such as the SWOT analysis and methods of 

measurement and evaluation.  
 

SWOT analysis 

Humphrey (2005) is known for initiating the idea by showing the technique at a seminar at Stanford 

University. The main principle of SWOT is the analysis by surveying two aspects of the situation: the internal 

situation and the external situation. Therefore, SWOT analysis can be called situation analysis which is an analysis 

of strengths and weaknesses for self-awareness and analyze opportunities and obstacles. Whereas the analysis 

of various factors both outside and inside the organization will help the management of the organization to be 

aware of the various changes that occur outside the organization, what has already happened and the trend of 

future changes including the impact of these changes on the business organization, and the strengths, weaknesses 

and capabilities which the organization has. This information will be very useful in formulating a vision. 

(Ketudomsap, B., Pongpinyoopas, S., & Nitakorn, R. 2022) 

Components of SWOT, ‘S’ stands for Strengths, meaning strengths or advantages. This is an advantage 

arising from the internal environment of the company, such as financial strength, manufacturing strengths, human 

resources strengths. Companies must take advantage of their strengths in formulating marketing strategies. ‘W’ 

stands for Weaknesses, meaning weaknesses or drawbacks caused by the internal environment of the company 

which the company must find a way to solve the problem. ‘O’ stands for Opportunities. Opportunities that the 

external environment of the company favors or enhances the operations of the organization. Opportunity differs 

from strength in that opportunity is the result of external circumstances. But the strength comes from the internal 

environment. A good marketer must always seek out opportunities and take advantage of such opportunities, such 

as politics, governance, law, oil prices, competitors, etc. ‘T’ stands for threats which means obstacles, constraints 

arising from the external environment. Sometimes it is difficult to identify opportunities and obstacles. Because 

both of these things can change. The change may turn the situation that used to be an opportunity to become an 

obstacle, such as the currency, competitors, etc. (Akapin, S. 2019) 
 

         Methods of measurement and evaluation 

Methods of measurement and evaluation of STOU (2014) classified by time of execution can be divided 

into 3 types: 1) self-measurement and evaluation before and after learning, 2) measurement and evaluation 

during learning, and 3) final exam. Due to the university manages teaching in the distance system, as a result, 

teachers cannot directly assess the students' progress. An indirect evaluation is required where learners are self-

assessed both before and after each unit of learning by using the measurement method for each time period as follows. 

1. Self-measurement and evaluation before and after learning 

The pre- and post-study self-measurement and evaluation are intended for students to assess themselves 

on the level of knowledge in the unit they are studying. The university will deliver a self-evaluation both before 

and after learning and at the same time, provide students who register for learning with teaching materials for 
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every set of courses. The pre- and post-study self-evaluation is a multiple choice, 5-choice, 10-item exam with 

answers at the end of every unit evaluation in the teaching material. The pre- and post-study self-evaluation 

must be a parallel test. The evaluation method involves students taking a self-evaluation before learning and 

checking their answers to determine how much knowledge they have before reading the document. After reading, 

do a self-evaluation after studying and check the answers to evaluate themself again if they understand or can 

learn more or not. If found that the answer is still wrong, the students will review the point that they do not 

understand again. 

2. Measurement and evaluation during learning 

The university has designed the measurement and evaluation during learning which is divided into 2 

types: activities at the end of the chapter and inter-semester activities. The details are as follows. 

1) Activities at the end of the chapter are unit-level activities that are defined at the end of 

every subject of every unit in the teaching material. It is designed to enable students to check whether they 

have the knowledge set forth in the objectives or not. If they are still not familiar with it, they need to review 

it until the objectives are met. 

2) Inter-semester activities will assign students to do it during the semester. The format of the 

activities depends on the curriculum committee to design in accordance with the nature, focus, and objectives 

of the course that students want to learn. 

3. Final exam 

Final measurement and evaluation are the exam at the end of semester. The objective is to check the 

students' knowledge and abilities in each of the 15 chapters by using a five-choice multiple-choice test or a mixed 

essay and multiple-choice exam depending on the requirements of each course. Most of the exams will consist 

of 120 questions and take the exam time of 3 hours. One-item multiple-choice test takes 1.5 minutes to complete. 

In addition, STOU has arranged an examination according to the readiness of individual students with a 

computer (Walk-in Exam) to increase the chances of taking the exam for students who are ready after studying 

the teaching materials already by holding the exam only for the final semester and opening the exam one month 

before the normal exam. Students who take the exam by this system will know the result as soon as the exam 

is finished. If it is a subject series with essay exams, the results will be known within 2 weeks. If students fail the 

exam, they can go to the regular examination site. 
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Methodology   
This research has the purposes 1) to study opinions on educational measurement and evaluation format 

for STOU, 2) to analyse Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats: SWOT, of measurement and 

evaluation format for STOU, 3) to study the direction of the STOU's measurement and evaluation format, 4) to 

synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for STOU, 5) to synthesize challenges 

and educational measurement and evaluation format for OU5. The following research methods were implemented. 

1. Population and participants 

The population used in this survey towards the educational measurement and evaluation system for this 

distance education of STOU were the faculty members, personnel, and students of STOU. The participants used 

in this research consisted of 148 people; comprising 15 lecturers in the school of study, 3 evaluators, 56 students, 

58 proctor committees at the exam site, 5 publishers, and 11 personnel involved in the examination (evaluation 

staff, examination officer, and research and development centre staff). And a group discussion (Focus Group) 

consists of 19 executives or experts in educational measurement and evaluation for the open education system of 

STOU, both outside and inside the university.  

2. Data collection   

The researchers collected the data by coordinating with the relevant parties, and bringing the created 

questionnaire to the professors from 12 disciplines who issued the tests at STOU, evaluators, test makers, 

publishing personnel, examination committees who are school teachers at examination centres in provinces, and 

students. The collected questionnaire was carried out to check the validity and completeness for further analysis 

of the data. 

3. Research instrument 

The instrument used in this research was open-ended questionnaire which applied SWOT analysis 

principles (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) to survey opinions on educational measurement 

and evaluation for distance education of STOU. The instrument creation processes were: 

1) Created questionnaires according to each group and appropriate for each group of informants. 

2) Verified that the questionnaire created is measurable and meets the objectives by 3 experts to find 

the index of Item – Objective Congruence (IOC) value with various issues to be asked and adjust the questions 

according to the expert advice. The validity, IOC’s value of each item is higher than .05. 

3) Trialled of 36 questionnaires for the ambiguity of the open-ended questions. 

4) Developed and improved questionnaires. 

4. Conducting research and data analysis   

This research has collected the data by the open-ended questionnaires from 148 participants who 

involved in the measurement and evaluation system of STOU then 1) analyzed the answers from the questionnaire 

to study opinions on educational measurement and evaluation format for STOU, and 2) analyzed SWOT of 

measurement and evaluation format for STOU. After that a focus group has created to 3) study the direction of 

the STOU educational measurement and evaluation system, and 4) synthesis the challenges and educational 
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measurement and evaluation format. Therefore, objective 3 and objective 4, the challenges, of this research have 

the following steps: 

1) Made an invitation letter for qualified persons by attaching a report on the results of the survey. 

2) Convened a meeting at the meeting room in the STOU for 1 day. 

3) Summarized the direction and format of educational evaluation those were suited, and the challenges 

for STOU. 

For the last, objective 5, after summarizing the direction and format of educational evaluation those were 

suited and the challenges for STOU, then researchers applied the results from the part of STOU with other 

universities in OU5, researchers from OU5 have met in Vietnam and discussed to synthesize the challenges and 

educational measurement and evaluation format of OU5.  

1) Used the conclusions of the challenges and format of STOU as data to synthesize challenges and 

format for OU5. 

2) Summarized and considered the appropriate challenges and format of OU5 and reported the results 

together.   
  

Results  
The results of the analysis can be presented as five objectives: 1) to study opinions on educational 

measurement and evaluation format for STOU, 2) to analyse SWOT of measurement and evaluation format for 

STOU, 3) to study the direction of the STOU's measurement and evaluation format, 4) to synthesize challenges 

and educational measurement and evaluation format for STOU, 5) to synthesize challenges and educational 

measurement and evaluation format for OU5.  

1. The results of the study opinions on educational measurement and evaluation format for STOU. 

From those involved in the measurement and evaluation of the STOU's education, it was found that 

1. Using multiple-choice exams to measure results is a suitable method for courses with a large number of 

enrolled students because it is easy to check, convenient, and quick to judge the results. 

2. Using essay exams to measure results is a suitable method for courses that want to measure students' 

analytical thinking. 

3. The use of activities at the end of the chapter in teaching materials for measurement and evaluation 

during learning should be diversified, such as online activities. 

4. Examination decision criteria should be adjusted to be like a general university because the criteria 

currently used do not satisfy the students' use in further education. 

5. The format of the examination at the examination site currently, the number of students is less may be 

converted to an online exam or test by computer. 

6. Examination should be conducted according to the readiness of the learners, and cover the set of courses 

offered. 
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2. The results of the analyze SWOT of measurement and evaluation format for STOU. 

There is a high probability that technology will be used in the evaluation system whether it is a multiple-

choice exam system, subjective, including the Walk-in Exam system, and the use of various forms of activities, 

or not the scoring and collecting points should be diverse for the convenience of the test takers and the 

management of the exams that STOU has to prepare because it can respond to the idea that wherever they are, 

they can study. And the obstacle (Threat) is the security that must be tighter. With the technology system becoming 

more and more modern, copying answers or disclosing exams can be done easily. Therefore, the measurement 

and evaluation format of STOU should be the use of technology for maximum benefit to measure and evaluate 

results that student can easily access. But it must be done in a strict manner so that there will be no wrongdoing 

such as copying answers or disclosing exams. And to support the expansion that will increase in the future and 

for the flexibility of working both in terms of security of exams and other methods of organizing exams, the 

examination can be done with a computer system, such as shuffling the answer, designing exams that must have 

animations, or colors, etc. 

3. The results of the study the direction of the STOU's measurement and evaluation format. 

A study of the direction of the educational measurement and evaluation system of STOU by organizing 

a group discussion session to brainstorm opinions on the direction of the educational measurement and evaluation 

system. The direction can be summarized as follows. 

1. Unlimited number of times in the exam. The direction of STOU exam in the future is seen as there is 

no limit on the number of times that the exam can be taken, meaning students can take the test as many times 

as they want until they pass the criteria. 

2. There is an online exam. The exam system will have directions as an online exam. There will be any 

exam system that STOU can apply. This may be to create a program or system to use by themself or it can be 

used by other service providers. 

3. There are activities to collect points through the online system. The past educational activities in STOU 

are activities that most of them are done in paper and then assign students to send it by post; however, with 

technology that can do so much more, grading activities can be carried out much more efficiently online. 

4. Technology is used to manage exams. As said technology has advanced greatly. This advancement 

can be well applied to exam management. 

5. Grades are adjusted accordingly with most educational institutions. Currently, the grade system of 

STOU is H S U, meaning in the number system is 4, 2.3 and 0, respectively which comparable to the grades of 

other educational institutions is difficult. This research indicates that the direction of the H S U grade system should 

be adjusted to be consistent with most educational institutions. 

6. The number of exams will be reduced. The number of exams for the most part of the STOU is 120 

multiple-choice questions which the future direction considers the number of exams may be smaller. But the 

efficiency of the study measurements was still the same. 
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4. The results of the synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for 

STOU. 

Challenges and educational measurement and evaluation of STOU requires the use of modern technology 

to measure and assess educational results at every stage from teaching and learning. Technology should be used 

more by organizing online courses. Provide more modern teaching and learning in e-learning and other formats. 

When issuing exams, teachers can submit exams to the exam library at any time and review them so that the 

exams are always available online. It can be seen that the use of technology in the examination is very important 

because in today's society, learners are more ready to use technology. Therefore, the examination may be 

conducted in the form of an online exam, such as a computerized exam, or taking the exam on mobile by allowing 

students to take the exam when they are ready and can take the exam anytime, anywhere, and so, can take 

the exam immediately. 

5. The results of the synthesize challenges and educational measurement and evaluation format for 

OU5.  

The represents of the researchers in five open universities that call themselves OU5 are 1) Prof. Dr. 

Melinda F. Lumanta (UPOU) 2) Prof. Dr. Widad Binti Othman (OUM) 3) Dr. Kristanti Ambar Puspitasari (UT) 4) 

Assist. Prof. Dr. Kunchon Jeotee (STOU) and 5) Dr. Nguyen Thi Thuy Hong (HOU) have met in Hanoi, Vietnam to 

synthesize challenges and educational measurement and evaluation format. They were agreeing with the following 

conclusions. 

Table 1. Challenges and educational measurement and evaluation format 

 Traditional Distance 

Education 

Technology-Mediated Distance 

Education 

Graduate ● Essay 

● Task-Based Assignment 

● Preceptorship/Practicum 

● Automated Multiple Choices 

● Faculty Marked Assignment 

● E-portfolio 

● e-Journal  

Undergraduate ● Multiple Choices 

● Essay 

● Task-Based Assignment 

● Preceptorship/Practicum 

● Automated Multiple Choices 

● Faculty Marked Assignment 

● E-portfolio 

● e-Journal 

Non-Degree ● Portfolio 

● Multiple Choices 

● Essay  

● Automated MCQ 
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Discussion 
The results of the research reveal that participants have an understanding of the STOU's educational 

measurement and evaluation format that is close to what most people understand and in accordance with the 

concept or principles for measuring and evaluating educational results, for example, the sample group understood 

that the use of multiple-choice exams is a suitable method for courses with a large number of enrolled students 

because it is easy to check, convenient, and quick to judge the results. The use of essay exams is a suitable 

method for courses that want to measure students' analytical thinking, etc. In line with Sirirungphan (2016), stated 

that multiple-choice exams are difficult to create but easy to check, and essay exams are easy to create but 

difficult to examine. And the implementation should consider the nature of the course content whether analytical 

thinking is required or not, and consider the number of examinees as well. The use of activities at the end of the 

chapter in teaching materials for measuring and evaluating the result of learning should be diversified and up-to-

date, such as online activities. The format of the examination at the examination site should be adjusted to the 

online examination or computerized exams because the number of students is not too much nowadays and should 

arrange an examination according to readiness of the learners, and cover all courses offered. As for the 

examination criteria (H, S, U) that currently do not meet the student's application for further study, it should be 

adjusted to be like a general university or use commonly accepted criteria. 

On the one hand, SWOT analysis on measurement and evaluation of the STOU study, the strength of the 

educational measurement and evaluation of STOU is the systematic method of organizing the exam both the use 

of multiple-choice and essay exams by having an evaluator to review the quality of the test before its 

implementation. In addition, the test quality is analyzed after use to improve the quality. Then use it in the exam 

repository system that has a computerized exam called Walk-in Exam, which is convenient according to the 

readiness of the students. Graduate Studies Standard Promotion Department, Sukhothai Thammathirat Open 

University (2011) suggested ‘This is an exam system that is beneficial for students who are ready to take the 

exam in the course that they are enrolled in without having to wait for the annual examination. This exam format 

is called ‘Examination according to the readiness of individual learners with a computer’ or Walk-in Exam’. In the 

mean times, the weakness of the STOU's measurement and evaluation also is the use of multiple-choice and 

essay test because there is no diversity, including still using the old exam format, for example, paper-based 

exams. This is in line with Buathong (2017), who said, “Measurement and evaluation of learning skills in the 21st 

century must be a qualitative evaluation. Emphasis on practicality integrated evaluation methods and use a variety 

of measuring instruments, create and develop student portfolio system, use technology to measure and evaluate, 

and use the benefits of the feedback from learners to improve their work.” Other methods of evaluation include 

the use of pre- and post-learning evaluations, activities at the end of the chapter in teaching materials, using the 

course activities to measure and evaluate, the use of intensive teaching activities, the use of practice or other 

activities is only a supplementary activity. Therefore, it is the weakness of the university's educational 

measurement and evaluation system that does not allow all students to be assessed equally. As for the opportunity 

of measuring and evaluating education at STOU, it is the use of advances in IT to develop exam-checking systems, 
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filling in the scores of essay exams. This makes the exam process faster. For example, students who take the 

Walk-in Exam will take the exam about 1 month before the final exam and will know the results of that series of 

exams immediately upon completion. In the case of a series of subjects with multiple-choice exams combined 

with essay exams will know the results of the exam within 15 days (Sukhothai Thammathirat Open University, 

2019) and use technology to help attract students to study such as LINE application, Google form to create surveys, 

or other programs used in the measurement and evaluation of education, etc. And nevertheless, an obstacle to 

measuring and evaluating education at STOU is that the examinations must be held with high security, it is costly 

to assure the test results that there will be no fraud, or the exam is correct, or it is fair for all students. While 

exams with a large number of questions, such as 120 questions and taking too long (3:00 hrs.), will cause students 

to become fatigued in taking the exam and may be able to guess the answer. For the measurement and evaluation 

of education by other methods, such as the use of intensive extra-teaching activities, the use of practice activities, 

also creates difficulties and inconveniences for students because they have to pay extra money or have to travel 

for evaluation to a place far away from their place of residence. 

In terms of the direction of the STOU educational measurement and evaluation system, by organizing a 

group discussion meeting, it was found that the direction of the STOU's examination in the future was seen as 

there is no limit on the number of times the exam can be taken, meaning students can take the test as many 

times as they want until they pass the criteria. And the exam system will have directions as an online exam. 

There will be any exam system that the STOU can apply. This may be to create a program or system to use by 

themself. Or it can be a service of other service providers. In addition, there will be more activities to collect points 

through the online system with more potential technology. Grading activities can be carried out much more 

efficiently online. In terms of the direction of the system of measurement and evaluation of this study, Chancharoen 

(2019) said, “Measurement and evaluation of learning for Thai Education 4.0 should be an evaluation during 

learning according to the actual conditions that emphasizes practice and evaluation from the portfolio which reflects 

the current working conditions and what the learners have done to produce creative results from the use of 

complex thinking skills which must give students the opportunity to demonstrate their knowledge in a variety of 

ways in order to see the progress of the students. Measuring and evaluating in this manner requires a wide 

variety of data, workpieces, instruments and methods as well as bringing digital technology to integrate”. And at 

the same time, STOU should adjust the grade to be in line with most educational institutions. Currently, the grade 

system of STOU is H S U, meaning in the numerical system is 4, 2.3 and 0, respectively. Therefore, to make 

comparisons transfer or comparable with other educational institutions' grades, it is a difficult thing to do because 

of inconsistent. 

A synthesis on challenges and educational measurement and evaluation format of STOU. From the group 

discussion, it was found that STOU should adjust the measurement and evaluation format in accordance with 

social conditions. At present which is a technology society, technology should be applied to more measurement 

and evaluation systems such as computerized exams. Using the online system to help with various activities 

related to studying and collecting points. And the exam should be divided into several rounds so that students can 

divide their time to study because it will be useful in terms of learners. Exam results allow students to learn their 
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own weaknesses or find a shortcoming that should be corrected. It can be compared with criteria or groups to tell 

students' abilities. (Sukhothai Thammathirat Open University, 2019) 

Synthesis of OU5's challenges and educational measurement and evaluation format, it can be concluded 

that OU5's challenges and educational measurement and evaluation format is the application of technology to 

measurement and evaluation. 1) Use images, audio, or video to assess learning outcomes. 2) Convenient remote 

testing or abroad. 3) It is convenient for testing in case of wanting to use different tests. 4) Able to check the test 

automatically for example; essay test. 5) Overall, it is more cost-effective than traditional exams. Examples of 

measurement and evaluation methods are automated multiple choices, faculty marked assignment, e-portfolio, 

and e-Journal. 
 

Recommendations 
This research found that the use of technology plays an increasingly important role in the measurement 

and evaluation of studies. And the Thai government encourages the use of technology in every work (Thailand 

4.0). The research team would like to propose the next research as follows. 

Suggestions for applying the research results 

1. The pick-up and delivery of activities should be done online. 

2. Intensive tutoring should use electronic media and watch online. 

3. Discontinue the traditional supplementary teaching. 

4. Case studies in professional experience courses should be up-to-date. 

5. Post-study evaluations should be presented online. If the student answers incorrectly, suggestions will 

be displayed immediately. 

6. Let school becomes an examination centre according to the availability of individual students with 

computers. 

7. Organize online exams from anywhere. 
 

Suggestions for further research 

1. Research should be done to determine the appropriate number of questions in an exam. 

2. Provide funds to develop a program to convey exams that can be uploaded to the treasury. 

3. Conducting a research on an automated writing exam. 
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Assessment of the teacher development project in creative media to keep up 

with education 4.0 
 

สายฝน ไทยกรรณ์1* 

Sayfon Thaikan1* 
   

บทคัดย่อ 

การศึกษาจากการประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทัน

การศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST ประชากรท่ีใช้ใน

การประเมินครัง้นี้  จำนวน 1,127 คน  เครื่องมือท่ีใชใ้นการประเมนิ  มจีำนวนท้ังหมด 5 ฉบับ  ประกอบด้วย ฉบับท่ี 1 

ด้านบริบท ฉบับที ่ 2 ด้านปัจจัย และฉบับที ่ 3 ด้านกระบวนการ ฉบับที ่ 4/1 ด้านผลผลิตของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลผลิตของครู รวมทั้งด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล  ด้านความยั่งยืน  ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ และ

ฉบับที่ 4/2 ด้านผลผลิตของนักเรียน โดยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับการประเมิน

โครงการพัฒนาครูดา้นสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้จังหวัดลำพูน เก็บรวบรวมข้อมูล

จากประชากร นำมาวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิตบิรรยายด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาจากการประเมิน พบว่า ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านกระทบ ด้าน

ประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน ด้านการถ่ายทอดส่งต่อของโครงการมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และภาพรวม

ของการศึกษาจากการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน มผีลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 

คำสำคัญ: การประเมินโครงการ, การพัฒนาครู, สื่อสร้างสรรค์, การศึกษา 4.0      
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Abstract 

   The purpose of this assessment was to assess the teacher development project in creative media, keeping 

pace with education 4.0, Pratoolee Municipal School, Lamphun Province by applying the CIPPIEST assessment 

model. The population used in this assessment was 1,127 people. assessment There are a total of 5 issues, 

consisting of Issue 1 on Context, Issue 2 on Factors, and Issue 3 on Process, Issue 4/1 on Productivity of Information 

Technology Systems, Teacher Productivity, and Impacts. Productivity Sustainability in the aspect of the transfer 

and the 4/2 issue, on the productivity of students. The questionnaire was a checklist form about the assessment 

of teacher development projects in creative media, keeping pace with education 4.0 at Pratoolee Municipal School, 

Lamphun Province. The results were analyzed using descriptive statistics with percentage, mean and standard 

deviation. 

The evaluation results found that the project context assessment, the assessment of project factors, the 

evaluation of the project process, the project's productivity assessment, the impact assessment of the project, the 

evaluation of the effectiveness of the project, the sustainability assessment of the project and the evaluation of 

the transfer of the project was at the highest level. The overall picture of the assessment of teacher development 

projects in creative media, keeping pace with education 4 .0 , Pratoolee Municipal School, Lamphun Province had 

the highest evaluation results. considered to pass the assessment criteria. 
 

Keywords: Project evaluation, Teacher development, Creative media, Education 4.0 
 

บทนำ 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่3) พ.ศ. 

2553 มาตรา 24 (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรียน และอำนวยความ

สะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนและมีความรอบรู้ จากสื่อการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรฐาน

การศกึษาของชาติ พ.ศ.2561 มจีุดมุ่งหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ท่ีพึง

ประสงค์ของการศึกษา โดยให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักจากสำเร็จการศึกษาซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ

ของคนไทยยุค 4.0 ที่สามารถสร้างสรรค์ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประเทศ ซึ่งคุณลักษณะมี 3 ด้านผู้เรียนรู้เพื่อ

สร้างงานและคุณภาพชีวิตท่ีด ี ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสังคมท่ีม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน พลเมืองท่ีเข้มแข็งเพื่อสันติ

สุข ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ตรงกับการศึกษาศตวรรษที่ 21การจัดการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการ

เรียนการสอนทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ครูผู้สอนควรให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม  คิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มวีจิารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสาร เต็มใจร่วมมอื ทักษะสารสนเทศ 

สื่อ เทคโนโลยี อัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันสื่อ รอบรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ฉลาดสื่อสาร ทักษะชีวิตและอาชีพ 

มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้

ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาต่างๆที่หลากหลาย โดยควรเน้นที่การจัดการเรียนการสอนตามทักษะและ

สมรรถนะ  (competency-based approach) นำวิธีการและนวัตกรรมการเรียนรู้โดยการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ท่ีสำคัญ 
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(inquiry- and problem-based approaches) กระตุ้นและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการระดมสรรพกำลังและ

ทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชนมาสนับสนุนการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำเป็นอย่างยิ่งท่ี

ครูผู้สอนต้องสร้างการเรียนรู้ท่ีเนน้การลงมือปฏิบัตจิรงิให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การ

เรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นต้น และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ โดยการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเพื่อนครูเพื่อบูรณาการทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในบริบทห้องเรียนนำ

เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การเรียนรู้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียน การออกแบบการจัดเรียนการสอนให้มีความ

หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้แบบรายบุคคล แบบกลุ่มและแบบทีม สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน

ทรัพยากรและช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและการเรียนรู้แบบออนไลน์ และจัดให้มีการเชื่อมต่อ

การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรู้ในประเทศและระหว่างประเทศ นั้นมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้สื่อ

ประกอบเรียนการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและได้ฝึกทักษะที่ถูกต้อง อีกทั้ งยังเป็นการ

ส่งเสริม และพัฒนาครูให้มคีวามรู้ ความสามารถในการผลิตสื่อครูในศตวรรษท่ี 21 ตอ้งมีความคิดท่ีกวา้งไกลมีการใช้

สื่อเทคโนโลยใีนการสอน และควรคำนึงถึงวัยของผู้เรียนและความเข้าใจในสื่อท่ีจะนำมาถ่ายทอด อย่างเช่นสื่อสำหรับ

เด็กอนุบาลก็ควรจะต้องมีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจ เพราะเด็กจะมีสมาธิสั้นก็ควรจะมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวหรือการ์ตูน

ต่างๆ เพื่อให้เด็กมีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สำหรับเด็กประถมก็ควรจะหาสื่อการเรียนการสอนที่ยากมาอีกหน่อย 

อย่างเช่นเกมส์ และเด็กในวัยนี้สามารถเรียนการใชค้อมพิวเตอร์เบือ้งต้นได้ และเด็กมัธยมตน้ก็ควรจะหาสื่อท่ียากกว่า

นี้คอื อาทิเช่น ใบความรู้ สื่อสนับสนุนการสอน สื่อสามมิติและสื่อประเภทอื่น ๆ ท่ีหลากหลาย และสามารถนำมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ด้วยเหตุน้ี สถานศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมกีารจัดหาสื่อนวัตกรรมต่าง ๆ 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในศตวรรษที่ 21 และเพื่อที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ ่งขึ้น รวมถึงยัง

ส่งเสริมให้ครูได้มีการพัฒนาสื่อและนำสื่อที่ได้พัฒนาแล้วนั้นสามารถนำมาใช้ในการวิจัย เพื่อพัฒนาให้เป็นสื่อที่ได้

คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาสื่อในการ

จัดการเรียนการสอนของครูยุค 4.0 จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้ครูพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรียน

เป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีสื่อสร้างสรรค์ตรงตามหน่วยการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดั บ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในการศึกษายุค 4.0 

จากการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแผนพัฒนาการศึกษา (โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ,2562) พบว่า ปัญหาของ

นักเรียนในโรงเรียนนักเรียนทักษะการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ที่ไม่มีความจำที่ไม่มั่นคง สามารถจำได้เพียงสั้นๆ   ขาด

ความคิดสร้างสรรค์ ไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านเทคโนโลยี รวมถึงคณะครูมีปัญหา ครูใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อยมาก ครูไม่ใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน อุปกรณ์สื่อไม่เพยีงพอ ขาดการนเิทศติดตาม ส่งผลทำให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิต่ำ ทางโรงเรียนเทศบาลประตู

ลีจ้ึงได้ดำเนินการพัฒนาครูนำไปสู่การพัฒนานักเรียนตามโครงการพัฒนาครูด้านส่ือสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา

2563 ถึงปีการศึกษา 2565 โดยมีการดำเนินการ วางแผนจัดทำกิจกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ การประชุมครูสร้างความเข้าใจและทักษะในการจัดทำและใช้สื่อ

สร้างสรรค์ โดยให้ครูมีการผลิตและใช้สื่อสร้างสรรค์ของครูตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้จากนั้น

นำมาประกวดสื่อสร้างสรรค์ การสื่อท่ีผลิตมาเผยแพร่เป็นนวัตกรรมต่อยอดให้กับเพื่อนครูท้ังในและนอกโรงเรียน 
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ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี ้สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมอืงลำพูน จังหวัดลำพูน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST คือ 

ส่วนปรับขยายของรูปแบบการประเมิน CIPP โดยปรับขยายการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ออกเป็นการ

ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) การประเมินประสิทธิผล (Effective Evaluation) การประเมินความยั ่งยืน 

(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transport Evaluation) ของสิ่งที่ได้รับการประเมินซึ่ง

ได้แก่โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ โดยส่วนขยายของมติกิารประเมินท่ีเพิ่มขึน้นี้มีความหมายครอบคลุม

รวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผลลัพธ์นั่นเอง ท้ังน้ีความหมายของมติกิารประเมินท่ีเพิ่มขึ้น พิจารณา

ได้จากการตั้งคำถามการประเมิน (Evaluation Questions) แต่ละมิติ (มาเรียม นิลพันธุ์. 2553 : 31-32)  ซึ่งมีการ

ประเมินเพิ่ม 4 ด้าน คือ 1.I (Impact) การประเมินผลกระทบ 2. E (Effectiveness) การประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้น 3. 

S (Sustainability) การประเมินความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น 4. T (Transportation) การประเมินผลที่สามารถถ่ายทอด

ขยายผลต่อเนื่องได้มาประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้ครูพัฒนาการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคการศึกษา 4.0 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการใช้สื่อ

สร้างสรรค์และใชเ้ทคโนโลย ีสารสนเทศและแหล่งข้อมูลต่างและมีสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย    

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้จังหวัดลำพูน จึงมคีวามสนใจท่ีจะศกึษา

โครงการการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน 

อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อให้ทราบว่าโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จหรือไม่เพียงใด มีปัญหาและ

อุปสรรคอย่างไร มีงบประมาณเพียงพอกับการดำเนินการหรือไม่ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมกีาร

ประเมินโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อสนเทศทันเวลาต่อการแก้ไขปรับปรุงโครงการ อีกทั้งเป็นการกำกับให้มีการดำเนิน

โครงการตามแผนหรือโครงการที่วางไว้และผลการวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องไปใช้

เป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัด

ลำพูน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมิน CIPPIEST  
 

วิธีดำเนินการศึกษา 
 การประเมินโครงการครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPPIEST Model  โดยประยุกต์จากแนวคิดของ 

Daniel L. Stufflebeam et.al  เนื่องจากต้องการให้มีความครอบคลุม  เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการ

ตัดสินใจทางเลือกต่าง ๆ ของผู้บริหาร  ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน  ตามลำดับของการดำเนินงานตาม

โครงการ 3 ระยะ  คือ 1. การประเมินก่อนเร่ิมดำเนนิงานโครงการ  ทำการประเมินใน 2 ส่วน  คือ  การประเมินบริบท 

ได้แก่  การประเมินความต้องการความจำเป็น  และความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทัน

การศกึษา 4.0  และการประเมนิปัจจัย เป็นการประเมนิความพร้อมของทรัพยากร  และการประเมนิการจัดการทรัพยากร 

2. การประเมนิระหว่างดำเนนิงานโครงการ เป็นการประเมนิกระบวนการ  จำนวน 4  กิจกรรม  คือ   
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 2) การจัดการประชุมครูสร้าง

ความเข้าใจและทักษะในการจัดทำและใชส้ื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศกึษา 4.0 3) การผลิตและประกวดสื่อสร้างสรรค์ก้าว

ทันการศึกษา 4.0 ของครูตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 4) การใช้สื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 

ตามหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ครูพัฒนาขึ้น และ 3. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ เป็นการ

ประเมินผลผลิตในด้านผลผลิต จำนวน 7 ด้าน คือ  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ด้านคุณภาพครู ด้าน

คุณภาพนักเรียน ด้านผลกระทบ  ด้านประสิทธิผล  ด้านความยั่งยนื  และด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 

 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้  จำนวน 1,127 คน  ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ใน

การประเมินและการบริหารโครงการมาไม่น้อยกว่า 10 ปี  จำนวน 9 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 

คน  รองผู้อำนวยการสถานศกึษา จำนวน 2 คน ครโูรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จำนวน 54 คน นักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 4 ถึงชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 3  จำนวน 544 คน และผู้ปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

จำนวน 505 คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมิน  มีจำนวนทั ้งหมด 5 ฉบับ  ประกอบด้วย ฉบับที ่ 1 ด้านบริบท 

(ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 2 ด้านปัจจัย และฉบับที่ 3 ด้านกระบวนการ (สำหรับกรรมการ

สถานศกึษา รองผู้อำนวยการสถานศกึษาและครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับท่ี 4/1ด้านผลผลิตของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผลผลิตของครู และผลผลิตของนักเรียน รวมทั้งด้านผลกระทบ ด้านประสิทธิผล  ด้านความยั่งยืน  ด้าน

การถ่ายทอดส่งต่อ (สำหรับกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศกึษาและครูเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับ

ที่ 4/2 ด้านผลผลิตของนักเรียน (สำหรับกรรมการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียนและ

ผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม)  โดยแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับการ

ประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื ่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ จังหวัดลำพูน  

เก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากร นำมาวิเคราะห์ผลโดยใชส้ถิติ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาจากการประเมินทั้ง 8 ด้าน  คือ  ด้านบริบท  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้าน

ผลกระทบ ด้านประสิทธิผล ด้านความยั่งยืนและการถ่ายทอดส่งต่อ มีผลการศกึษาจากการประเมินดังนี้    
 

ตาราง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม  

ประเด็นการประเมนิ/ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน      

การประเมิน 

แปลผล ผลการ

ประเมนิ (%) 

บริบทของโครงการ  
    

1 .  ความต ้องการและความจำเป ็นของ

โครงการ 

5 4.59 มากที่สุด ผ่าน 

2. ความเป็นไปได้ของโครงการ 5 4.65 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 2 ตัวชี้วัด 10 9.24 มากที่สุด ผ่าน 

ปัจจัยของโครงการ  
    

1. ความพร้อมของทรัพยากร 5 4.74 มากที่สุด ผ่าน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ประเด็นการประเมนิ/ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน      

การประเมิน 

แปลผล ผลการ

ประเมนิ (%) 

2. การจัดการทรัพยากร 5 4.8 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 2 ตัวชี้วัด 10 9.54 มากที่สุด ผ่าน 

กระบวนการของโครงการ   
    

1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

ใชใ้นการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

7 6.69 มากที่สุด ผ่าน 

2. การจัดการประชุมครูสร้างความเข้าใจและ

ทักษะในการจัดทำและใช้สื่อสร้างสรรค์ก้าว

ทันการศึกษา4.0 

7 6.73 มากที่สุด ผ่าน 

3. การผลิตและประกวดสื่อสร้างสรรค์ก้าว

ทันการศึกษา4.0 ของครูตามหน่วยการ

เรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

8 7.66 มากที่สุด ผ่าน 

4. การใช้สื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 

ของครูตามหน่วยการเรียนรู ้และแผนการ

จัดการเรียนรู้ท่ีครูพัฒนาขึ้น 

8 7.7 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 5 ตัวชี้วัด 30 28.78 มากที่สุด ผ่าน 

 

ผลผลิตของโครงการ   

    

ระบบสารสนเทศที่มีคุณภาพ 
    

1. ระดับของคุณภาพของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศการบริหารจัดการ 

5 4.82 มากที่สุด ผ่าน 

2. คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการเรียนรู้ 

5 4.75 มากที่สุด ผ่าน 

คุณภาพครู 
    

1 .ค ุณภาพของส ื ่อสร ้างสรรค ์ก ้าวทัน

การศึกษา 4.0 ตามหน่วยการเรียนรู ้และ

แผนการเรียนรู้ท่ีครูผลิตขึน้ 

5 4.77 มากที่สุด ผ่าน 

2. ค ุณภาพของส ื ่ อสร ้างสรรค ์ก ้าวทัน

การศึกษา 4.0 ตามหน่วยการเรียนรู ้และ

แผนการเรียนรู้ ท่ีครูส่งเข้าร่วมประกวด 

5 4.77 มากที่สุด ผ่าน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

ประเด็นการประเมนิ/ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน      

การประเมิน 

แปลผล ผลการ

ประเมนิ (%) 

3. คุณภาพของครูในการใช้สื ่อสร้างสรรค์

ก้าวทันการศึกษา4.0 

5 4.7 มากที่สุด ผ่าน 

คุณภาพนักเรียน 
    

1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามสื่อ

สร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา4.0ท่ีครูผลิตขึน้ 

7 4.76 มากที่สุด ผ่าน 

2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยสื่อสร้างสรรค์

ก้าวทันการศึกษา4.0ท่ีครูผลิตขึน้ 

8 4.82 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 7 ตัวชี้วัด 40 33.39 มากที่สุด ผ่าน 

ด้านผลกระทบ 
    

1. โรงเร ียนม ีภาค ี เคร ือข ่ายร ่วมพ ัฒนา

คุณภาพสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 

1 0.95 มากที่สุด ผ่าน 

2. โรงเรียนได้รับความยอมรับและเชื่อมั่นใน

การจัดการศกึษา 

1 0.93 มากที่สุด ผ่าน 

3. ครูได้รับการยอมรับและเชื ่อมั ่นในการ

จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 

1 0.93 มากที่สุด ผ่าน 

4. นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่

โรงเรียนกำหนด 

1 0.94 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 4 ตัวชี้วัด 4 3.75 มากที่สุด ผ่าน 

 

ด้านประสิทธิผล 

    

1.  ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นคุณค่าต่อการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 0.96 มากที่สุด ผ่าน 

2.   กิจกรรมของโครงการสามารถพัฒนา

คุณภาพการศึกษาได้จริง 

1 0.95 มากที่สุด ผ่าน 

รวม 2 ตัวชี้วัด 2 1.91 มากที่สุด ผ่าน 

 

ด้านความย่ังยนื 
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ประเด็นการประเมนิ/ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน      

การประเมิน 

แปลผล ผลการ

ประเมนิ (%) 

1 .ผู้บริหารทุกระดับเห็นความสำคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพ การศึกษา 

1 0.96 มากที่สุด ผ่าน 

2. โรงเรียนมีความพร้อมในการดำเนินงานสู่

ความสำเร็จต่อไป 

1 0.96 มากที่สุด ผ่าน 

       รวม 2 ตัวชี้วัด 2 1.92 มากที่สุด ผ่าน 

ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ 
    

1. ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  มีความภูมิใจที่

ได้ถ่ายทอดความรู้แลประสบการณ์ต่อเพื่อน

ร่วมวิชาการชพี 

1 0.95 มากที่สุด ผ่าน 

2. โครงการสามารถเป็นแบบอย่างขยายผล

ให้กับโรงเรียนอ่ืนได้ 

1 0.96 มากที่สุด ผ่าน 

    รวม 2 ตัวชี้วัด 2 1.91 มากที่สุด ผ่าน 

รวมตัวชี้วัดทั้งหมด 25 ตัวชี้วัด 100 90.44 มากที่สุด ผ่าน 

 

 จากตาราง ผลการศึกษาจากการประเมนิของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยภาพรวม  พบว่า  มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด  ถือว่าผ่านเกณฑ์

การประเมิน  ซึ่งได้คะแนนรวม 90.44 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  และเมื่อพิจารณารายละเอียดของการ

ประเมิน  ผลการประเมินท้ัง 8 ด้าน  คือ  ด้านบริบท  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ  ด้านผลผลิต ด้านผลกระทบ ด้าน

ประสิทธิผล ด้านความยั่งยืน และการถ่ายทอดส่งต่อ  ผ่านเกณฑ์การประเมิน   โดยทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับมากที่สุด  และเมื่อจำแนก ผลการประเมินตามตัวชี้วัดทั้ง 25 ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 25 

ตัวช้ีวัดโดยมผีลการปนะเมนิอยู่ในระดับมากที่สุด 25 ตัวช้ีวัด   
 

วิจารณ์และสรุปผล 

    วิจารณ์ 

 ผลการศึกษาจากการประเมินภาพรวมของผลการประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทัน

การศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้จังหวัดลำพูน มีประเด็นท่ีน่าสนใจ  นำมาวจิารณ์ได้ดังนี้ 

    1. ผลการประเมินบริบทของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศกึษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า  เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุก

ตัวชี้วัด  และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดทำโครงการ

พัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูนที่คำนึงถึงนโยบายของ

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นและความจำเป็นความต้องการของโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกด้าน จึงส่งผลให้มีผลการประเมิน

ตามตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินของนพดล  เล็กบาง (2563) ที่ประเมิ น
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบว่า ผลการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของโครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 

เขต 2 ปกีารศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคลอ้งกับผลการวจิัยของนิตยา เอ่ียมแดง (2564)  

ที่ประเมินโครงการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ของโครงการ

การพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา สำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษาพจิิตร มีความสอดคล้องโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

    2. การประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า เมื่อพจิารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด  

และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ได้

เตรียมการทั้งบุคลากร งบประมาณ สื่อ อุปกรณ์ และการบริหารจัดการให้มีความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนา

ครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศกึษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน จึงส่งผลให้มผีลการประเมินตามตัวชี้วัด

และภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินของนพดล  เล็กบาง (2563) ที่ประเมินโครงการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 

พบว่า ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริม

คุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับมิรินทร์ พนมอุปการ(2562) ที่ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model พบว่า ผลการประเมินด้าน

ปัจจัยนำเข้า พบว่า ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดาหลา มีความคิดเห็นว่า ปัจจัยนำเข้าที่เกี่ยวกับ

งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ อาคาร สถานท่ี ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มคีวามเหมาะสมและความเพยีงพอในระดับมากท่ีสุด 

    3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรี ยน

เทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกตัวชี้วัด  และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมี

การดำเนินงานในทุกกิจกรรมของโครงการผ่านกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพ (PDCA) มีการนำผลการประเมิน

มาใช้พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้มีผลการประเมินตามตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้อง

กับนพดล  เล็กบาง(2563) ที่ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกั ด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563  พบว่า ผลการประเมินด้าน

กระบวนการดำเนินงาน (Process Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่ง

มะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี ที่ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีสว่น

ร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model พบว่า ขั้นการวางแผน ขั้นการดำเนนิการ ขั้นตดิตาม

และประเมินผล มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
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    4. การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน  ประเด็นการประเมินด้านผลผลิต พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 7 

ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด  และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผลจากการดำเนินงานตวามกระบวนการคุณภาพ (PDCA) อย่างเป็นระบบ มีการแก้ไขปรับปรุง พัฒนา

อย่างต่อเนื่องมีการนำผลการประเมินทั้งด้านผลผลิตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลผลิตของครู ผลผลิตของ

นักเรียน ผ่านการพัฒนาตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนด จึงส่งผลให้มีผลการประเมินตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด สอดคล้องกับผลการประเมินของมนิต เพชรสุวรรณ (2554) พบว่า ผลการประเมินผลผลิตโดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับนพดล  เล็กบาง (2563) ที่ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพ

นักเรียนวัดทุ่งมะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปกีารศึกษา 2563 พบว่า ผล

การประเมินด้านผลผลิต(Product Evaluation) ของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมคุณภาพนักเรียนวัดทุ่ง

มะกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด 

    5. การประเมินกระทบของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี ้จังหวัดลำพูน    พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประเมินจำนวน 4 ตัวชีว้ัด ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวช้ีวัด  และ

มีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ได้พัฒนา

โรงเรียนให้คุณภาพต่อผู้เรียน ครู และโรงเรียน จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนโรงเรียน

ยังมีนโยบายในการดำเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งโรงเรียนในเขตเทศบาลและโรงเรียนสังกัด

อื่นๆ ได้เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายกับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ยังได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตลอดจนสถาบันพระปกเกล้า จึงได้รับความร่วมมือด้วยดียิ่ง ซึ่งสอดคล้อง

กับผลการประเมินของธีระพันธ์ ยั่งยืนทว ี(2562) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model พบว่า ผลกระทบเชิงบวกต่อผู้เรียน ชุมชน และ

โรงเรียน โดยนักเรียนมีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ชุมชนได้มีโอกาสใช้สถานที่ของโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆ 

และนักเรียนมคีวามสุขกับการเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียน ครูมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมปีระสิทธิภาพ เนื่องจากมี

แหล่งเรียนรู้ และ โรงเรียนได้รับรางวัลจากการประเมิน ประกวด แข่งขันระดับต่างๆ และสอดคลอ้งกับผลการประเมิน

ของมิรินทร์ พนมอุปการ (2562) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลย ีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช ้CIPPIEST Model พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มคีวามพงึพอใจต่อการบริหารจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยท่ีีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวมในระดับพึงพอใจมาก 

    6. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน ด้านประสิทธิผล พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินทุกตัวชี้วัด  และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน

เทศบาลประตูลี้สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญและร่วมมือกันในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ โดยเฉพาะกิจกรรมของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทัน

การศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน ที่ส่งผลต่อคุณภาพครู นักเรียน และโรงเรียนได้จริง ซึ่ง
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

สอดคล้องกับผลการประเมินของมิรินทร์ พนมอุปการ (2562) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model พบว่า 

ครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียน มีความเห็นว่า ระดับปฏิบัติและผลสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยท่ีีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวมมีการดำเนินงานในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การ

ประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นการพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนเพื่อการให้บริการ 

    7. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน  ด้านความยั่งยืน  พบว่า เมื่อพจิารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวชี้วัด  ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทุกตัวชี้วัด  และมผีลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนเทศบาลประตู

ลีไ้ด้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้บริหารทุกระดับได้ร่วมมือกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยฉพาะการทำงาน

ตามโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน โดยโรงเรียน

เทศบาลประตูลี้ได้จัดให้มีความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดให้มีสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองรับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดให้มีระบบเทคโนโลยี ระบบอินเทอร์เน็ตรองรับการเข้าถึงได้ทุกที่ในบริเวณโรงเรียน และ

ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผล

การประเมินของธีระพันธ์ ยั่งยนืทว ี(2562) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง การประเมนิโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model พบว่า ผู้บริหารปฏิบัติงานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

และมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษา และสอดคล้องกับผลการประเมินของมิรินทร์ พนม

อุปการ (2562) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน มี

ความเห็นต่อระดับปฏิบัติและผลสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ

โรงเรียนบ้านดาหลา โดยภาพรวมในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผู้บริหารปฏิบัตงิานด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ัง

ในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

    8. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน  ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด จำนวน 2 ตัวช้ีวัด  ผ่านเกณฑ์

การประเมินทุกตัวชี้วัด  และมีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

โครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน สามารถเป็น

แบบอย่างได้ ตลอดจนผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลประตูลี้มีความภูมิใจที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูในโรงเรียน และกับเพื่อนครูในโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือที่ได้มาศึกษา

และดูงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของของธีระพันธ์ ยั่งยืนทวี (2562) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การ

ประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วยรูปแบบ TEAM Model 

พบว่า โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานด้านแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนได้สร้างเครือข่ายการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่น และมี

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงานที่โรงเรียน และสอดคล้องกับผลการประเมินของมิรินทร์ พนมอุปการ 

(2562) ทีไ่ด้ศึกษา เร่ือง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ

โรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model พบว่า ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็น

ต่อระดับปฏบัิตแิละผลสำเร็จของการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยท่ีีเอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน 
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-หนังสือรวมบทความวจิัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ด้านการศึกษา)- 

โดยภาพรวมในระดับมาก ผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนนิงานตามโครงการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านดาหลา เป็นโรงเรียนท่ีมี

สภาพแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก โรงเรียนมกีารจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงาน ข้อมูลสารสนเทศ

ด้านแหล่งเรียนรู้แก่ครู และสถานศกึษาอื่น 

    9. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน  ในภาพรวม พบว่า มีผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ

การดำเนนิงานตามโครงการพัฒนาครูดา้นสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้จังหวัดลำพูน  

โรงเรียนได้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) มีการ

ประเมินตรวจสอบและนำผลการประเมินตรวจสอบไปใช้ในการพัฒนาตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึง

ส่งผลให้ทุกตัวช้ีวัดและภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการประเมินของธีระพันธ์ ยั่งยนืทว ี(2562) 

ที่ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียนบ้านทรายขาว ด้วย

รูปแบบ TEAM Model พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผลการประเมิน

ของมิรินทร์ พนมอุปการ (2562) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านดาหลา โดยใช้ CIPPIEST Model พบว่า ผลการประเมินในภาพรวม มี

ค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก 
 

 สรุปผล 

 ผลการศึกษาจากการประเมินโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี ้จังหวัดลำพูน สรุปผลได้ดังนี้ 

 1.  การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาครูดา้นสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0โรงเรียนเทศบาลประตู

ลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดทั้ง 2 

ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน    

 2. การประเมินปัจจัยของโครงการพัฒนาครูดา้นสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตู

ลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดทั้ง 2 

ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     

 3. การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาครูด้านสื ่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียน

เทศบาลประตูลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละ

ตัวช้ีวัดท้ัง 4 ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     

 4. การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน ประเด็นการประเมินด้านผลผลิต พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ

พจิารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดท้ัง 7 ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     

 5. การประเมินกระทบของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาล

ประตูลี้ จังหวัดลำพูน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วดัทั้ง 

4 ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     
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 6. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดทั้ง 2 

ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     

    7. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน ด้านความยั่งยืน พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมินแต่ละ

ตัวช้ีวัดท้ัง 2 ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน     

    8. การประเมินของโครงการพัฒนาครูด้านสื่อสร้างสรรค์ก้าวทันการศึกษา 4.0 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 

จังหวัดลำพูน ด้านการถ่ายทอดส่งต่อ พบว่า มผีลการประเมินอยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อพิจารณาผลการประเมิน

แต่ละตัวชี้วัดท้ัง 4 ตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์การประเมิน    
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การวิเคราะห์กรอบคิดด้านการวจิัยของนิสติคร ู

Analysis of research mindset among student teachers 
 

วิภาวี ศริิลักษณ์1* และ วสันต์ สรรพสุข2 

Wipawee Siriluk1* and Wasan Sapphasuk2  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจ ัยนี ้  ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ว ิเคราะห์ล ักษณะของกรอบคิดด้านการวิจ ัยของนิส ิตครู  และ  

2) เปรียบเทียบกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครูระหว่างเพศ และกลุ่มสาขาวิชา ทำการเก็บรวบรวมขอ้มูลกับนิสิตครู 

วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 202 คนซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยแบบประเมินกรอบคิด 

ด้านการวิจ ัยของนิส ิตครู จากนั ้นว ิเคราะห์ข ้อมูลด้วยสถิต ิเช ิงบรรยาย ได้แก่ ความถี ่  ร ้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิตเิชงิอา้งอิง ได้แก่ สถิตทิดสอบที (independent sample t-test) ผลการวจิัย พบว่า  

 1. นสิิตครูมีกรอบคิดทางบวกด้านการวิจัยในภาพรวมและรายองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครู พบว่า ในภาพรวม นิสิตครูเพศชายและนิสิตครู 

เพศหญิง รวมถึงนิสิตครูที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนิสิตครูที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 

มีกรอบคิดด้านการวิจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแยกตามรายองค์ประกอบของ 

กรอบคิดดา้นการวจิัย พบว่า นิสติเพศชายมีความคิดท่ีมีต่อการวิจัยและพฤตกิรรมการวจิัยแตกต่างจากนสิิตเพศหญิง 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 และนสิิตท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดท่ีมีต่อการวิจัยแตกต่าง

จากนสิิตท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 

คำสำคัญ: กรอบคิดดา้นการวจิัย, การวิจัยในช้ันเรียน, นิสติครู  

 

Abstract  
  The study aimed to 1) analyze the research mindset among student teachers and 2) compare the research 

mindset among student teachers between gender and discipline groups. Two hundred and two student teachers 

from the School of Education, University of Phayao, were recruited using a simple random method. The research 

mindset of a student teacher scale was used to collect data. The data was analyzed using descriptive statistics 

including frequency, percentage, average, and standard deviation. The inferential statistic was tested using the 

independent sample t-test statistic. The research findings were as follows: 

 

 

 
1 การวัดและประเมินผลการศึกษา, วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2 หลักสูตรและการสอน, วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
1 Educational Measurement and Evaluation, School of Education, University of Phayao, Phayao, 56000 
2 Curriculum and Instruction, School of Education, University of Phayao, Phayao, 56000 
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 1. Student teachers had a positive research mindset at a high level in both the overall and each component. 

  2. The results of the comparison of research mindset among student teachers revealed that male and 

female students as well as those who studied in science and social science groups had no statistically different in 

overall of research mindset. Considering each component of the research mindset, this study found that male 

students had thoughts towards research and research behaviors significantly different from females at the level of 

.05. Students in science group had thoughts towards research significantly different from students in social science 

group at the level of .05. 
 

Keywords: Research mindset, Classroom action research, Student teachers 
 

บทนำ 

  การส่งเสริมให้ครูใชก้ระบวนการวจิัยเป็นฐานในการพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากจะช่วยทำให้การเรียน

การสอนมีคุณภาพ บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรด้วยกระบวนการที่มีระบบและแบบแผนแล้ว ยังช่วยเพิ่มศักยภาพ

ของครูอีกด้วย (มะยูตี ดือรามะ, 2555) การส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนถือเป็นแนวคิดสำคัญในการพัฒนา

การศึกษาและเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาวิชาชีพครู ด้วยลักษณะสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ( classroom 

research) ซึ ่งเป็นการวิจัยที ่ทำโดยครูผู ้สอนในชั ้นเรียนเพื ่อแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นในชั ้นเรียนและนำผลมาใช้  

ในการปรับปรุงการเรียนการสอนหรือมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการวิจัยที่ไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อนเน้นการดำเนินการอย่างรวดเร็วและนำผลไปใช้ทันที รวมถึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของ  

การทำงานปกติของครูและมีการสะท้อนข้อมูลในการวิจัยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อวิพากษ์ อภิปราย และแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการแก้ปัญหาของผู้เรียนที่สามารถ

ปฏบัิตไิด้จริงและทันท่วงที (สุวมิล ว่องวาณิช, 2559) การทำวิจัยในช้ันเรียนจึงถือเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของครู

และผู ้เรียนและช่วยส่งเสริมการปฏิบัติและพัฒนากระบวนการสอนของครู (Davis, Clayton, & Broome, 2017) 

นอกจากนี ้ หากครูเผยแพร่ข ้อค้นพบที ่ได้ร ับจากการวิจัยในชั ้นเร ียนออกไปจะเป็นการขยายองค์ความรู ้   

เป็นประโยชน์ต ่อการกำหนดนโยบายและปรับปรุงการปฏิบัต ิงานด้านการพัฒนาการศึกษา แ ละส่งเสริม 

การสร้างชุมชนทางวิชาชีพด้วย (Freeman, 1998) ที่ผ่านมาการพัฒนาครูให้สามารถทำวิจัยได้มักใช้รูปแบบ 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการนิเทศติดตาม รวมถึงการกำหนดให้มีที่ปรึกษาในการวิจัย เพื่อให้ครูเรียนรู้ผ่าน  

การปฏบัิต ิ(สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน, 2558) แต่ยังไม่พบการศึกษาถึงวิธีคดิเกี่ยวกับการทำวิจัยในช้ันเรียนของกลุ่มเป้าหมาย

ในการพัฒนาดังกล่าวจึงทำให้ผลงานวิจัยในอดีตซึ่งมุ่งแสวงหาวิธีการส่งเสริมการทำวิจัยนั้นประสบผลสำเร็จตาม

บริบทของตนแต่อาจมองข้ามตัวแปรคั่นกลาง (mediated variable) บางประการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทำวิจัย 

อย่างต่อเนื่องของครูอย่าง “กรอบคิดด้านการวจิัย” (research mindset) ไป (วภิาว ีศิริลักษณ์, 2561)  

  กรอบคิดด้านการวิจัย (research mindset) เป็นการรับรู้หรือความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถในการทำวิจัย

ของบุคคล (Taraban & Logue, 2012; Clark & Johnstone, 2018) ซึ ่งส่งผลต่อความกระตือรือร้นที ่จะมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมที ่ เก ี ่ยวข้องกับการวิจ ัย (Seider & Lemma, 2004; Taraban & Logue, 2012) ความมั ่นใจในตนเอง 

ในการทำวิจัย (Taraban & Logue, 2012) และความยึดมั่นผูกพันกับการวิจัย (McEachern & Horton, 2016) โดยมักจะ

ถูกกล่าวถึงในแง่ของกรอบคิดทางบวกซึ่งเป็นสิ่งที ่ต้องปลูกฝังให้เกิดแก่บุคคลโดยเฉพาะครูให้เป็นบุคคลที ่มี  

ชุดความคิดเหมือนนักวิจัย (McEachern & Horton, 2016) โดยครูที่มีกรอบคิดทางบวกด้านการวิจัย จะมีมุมมองว่า 

การมีทักษะการวิจัยมีความสำคัญต่อการทำงานของตน การทำวิจัยเป็นสิ่งที่เพลิดเพลิน (Davis, Clayton, & Broome, 
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2017) ครูกลุ่มนี้จะเชื่อในคุณค่าของการวิจัย มีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย และใช้ผลการวิจัยเปน็ฐาน

ในการปฏบัิตงิาน รวมถึงมกีารวางแผนที่จะทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง (Seider & Lemma , 2004)  

ทั้งนี้ นิสิตครูซึ่งจะจบไปเป็นครูในอนาคตมีความจำเป็นที่ต้องมีความรู้และทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียน 

รวมถึงต้องมีกรอบคิดทางบวกและทัศนคติที ่ด ีต ่อการทำวิจ ัยในชั ้นเร ียน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาผู ้ เร ียน  

การเรียนการสอน และการทำงานในวิชาชีพต่อไปในอนาคต ดังผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

การทำวิจัยในชั ้นเรียนของครูผู ้สอนระดับประถมศึกษาโดยใช้การประเมินความต้องการจำเป็นสมบูรณ์ของ  

ภณิตา ชูช่วยสุวรรณ (2562) ที่พบว่า ในการพัฒนาด้านความรู้ นอกจากควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้

แก่ครูและมีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องแล้ว หลักสูตรผลิตครูควรมุ่งเน้นเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนด้วย ซึ่งการสำรวจกรอบคิดของนักวิจัย ( researcher’s mindset) หรือความเชื่อเกี่ยวกับ 

การวิจัยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษา (Rahtikawati, Rusmana, Mursidi, Persada, 

& Kurnia, 2020) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Taraban and Logue (2012) ที ่ช ี ้ให้เห ็นว ่า กรอบคิดด้านการว ิจัย 

มีความสัมพันธ์ก ับประสบการณ์ด้านการวิจ ัยของนักศึกษา โดยความถี ่ในการเข ้าพบอาจารย์ที ่ปร ึกษา  

เวลาในการทำวิจัยและหน่วยกิตที่เรียนในรายวิชาที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัยที ่ผ่านมาเป็นปัจจัยที ่ส่งอิทธิพลต่อ  

ความกระตอืรือร้นในการทำวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

  จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า นิสิตครูมีลักษณะของกรอบคิดด้านการวิจัย  

อย่างไร และมีความแตกต่างกันตามปัจจัยด้านเพศและกลุ่มสาขาวิชาที่นิสิตสังกัดหรือไม่ โดยเลือกที่จะทำการศึกษา

กับนิสิตครูชั้นปีที่ 3 ซึ่งผ่านการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยแล้ว และอยู่ในกระบวนการที่จะออกฝึกปฏิบตัิ  

การสอนในสถานศกึษา เพื่อจะได้ขอ้มูลสำหรับการศกึษาต่อยอดและวางแผนพัฒนาการวจิัยในชั้นเรียนให้กับนิสิตครู

ผ่านการปลูกฝังกรอบคิดท่ีดเีกี่ยวกับการวิจัยต้ังแต่ก่อนเข้าสู่วชิาชีพครูต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
  1. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครู 

 2. เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครูระหว่างเพศ และกลุ่มสาขาวิชา 
 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
  การวจิัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเพื่อให้ผลการวจิัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

การวจิัย ผู้วิจัยดำเนินการวจิัยโดยมรีายละเอยีดดังนี้ 

1. ประชากร / ตัวอย่างวิจัย 

  ประชากร: นิสติครู ชั้นปีท่ี 3 วทิยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จำนวน 501 คน  

  ตัวอย่างวิจัย: นิสิตครู ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผู้วิจัยกำหนดขนาดตัวอย่าง 

โดยใช้โปรแกรม G*Power (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2555) โดยกำหนดขนาดอิทธิพล (effect size) ในระดับปานกลาง  

(ค่า .5) ค่าระดับนัยสำคัญ เป็น .05 และค่าอำนาจการทดสอบ (power) เป็น .95 จากผลการคำนวณได้ขนาดตัวอย่าง

ท้ังหมด (total sample size) จำนวน 176 คน และเพื่อชดเชยอัตราการตอบกลับและความไม่สมบูรณ์ของแบบประเมิน 

ผู้วิจัยจึงปรับขนาดตัวอย่างเป็น 250 คน ท้ังน้ี ผู้วิจัยใชว้ธีิการสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวอย่างวจิยั 

  เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ เป็นแบบประเมินกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจาก  

แบบประเมินกรอบคิดติดยึดด้านการวิจัยของครูของวิภาวี ศิริลักษณ์ (2561) ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า  
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5 ระดับ จัดเป็นชุดข้อคำถามจำนวน 12 ชุด ประกอบด้วย ข้อคำถามด้านความคิดที่มีต่อการวิจัย ความรู้สึกที่มีต่อ 

การวิจัย และพฤติกรรมการวิจัยอย่างละ 3 ข้อในแต่ละขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ ขั้นวางแผน ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นสังเกต

เก็บรวบรวมข้อมูล และขั้นสะท้อนผล รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 36 ข้อ ทั้งนี้ ข้อคำถามทุกข้อถูกออกแบบให้เป็น 

ข้อคำถามแบบพหุมิติภายในข้อคำถาม (multidimensional within item) คือ ใน 1 ข้อคำถามจะสามารถวัดได้ทั้ง 2 มิติ 

คือ มิติที่นิยามตามแนวคิดการวัดกรอบคิดผ่านความคิด (thought) ความรู้สึก (feeling) และพฤติกรรม (behavior) ที่

บ ุคคลแสดงออกมาเพื ่อตอบสนองต่อสถานการณ์ของ Dweck, Walton, and Cohen (2014) และมิต ิท ี ่น ิยาม 

ตามขั ้นตอนการวิจัยปฏิบัต ิการในชั ้นเร ียน ทั ้งนี ้ ข ้อคำถามโดยทั ่วไปเป็นข้อคำถามวัดกรอบคิดทางบวก 

ซึ่งหากได้คะแนนมาก แสดงว่า ผู้ตอบมกีรอบคิดทางบวกด้านการวิจัยในระดับมาก (วภิาว ีศิริลักษณ์, 2561)  

  ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงข้อคำถามให้เหมาะสมกับประเด็นวิจัยและระดับของผู้ตอบแบบประเมินในการวิจัย  

ครั้งนี้ซึ่งเป็นนิสิตครู จากนั้นนำแบบประเมินไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของ  

ข้อคำถาม รวมถึงความสอดคล้องระหว่างนิยามศัพท์กับข้อคำถาม แล้วคำนวณหาค่า Index Item of Congruence: 

IOC ซึ ่งจากการวิเคราะห์ พบว่า ค่า IOC ทั ้งฉบับมีค่าตั ้งแต่ .80-1.00 ซึ ่งถือได้ว ่า แบบประเมินมีคุณภาพ 

ด้านความตรงเชงิเนื้อหาและมีความเหมาะสมในการนำไปใชก้ับนิสิตครู นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบคุณภาพ 

ด้านความเที่ยงโดยนำแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับนิสิตที่มีลักษณะใกล้เคียงแต่ไม่ใช่ ตัวอย่างวิจัย 

จำนวน 30 คนแล้ววิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเที่ยงแบบสอดคล้องภายใน ( internal consistency) โดยการคำนวณ 

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ผลการตรวจสอบพบว่า แบบประเมินกรอบคิด

ด้านการวจิัยของนิสติครูมคี่าความเท่ียงอยู่ในระดับสูง (alpha = .90)  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู ้วิจัยนำแบบประเมินกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูไปเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ 

โดยทำการขออนุญาตเก็บข้อมูลกับคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา และขอความร่วมมือ ให้อาจารย์

ผู ้สอนแต่ละกลุ ่มเรียนเป็นผู ้ประสานงานให้ ทั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัยใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมาณ 2 เดือน  

ได้แบบประเมินกลับคืนมาจำนวน 202 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80.80 ของแบบประเมินท่ีส่งไปท้ังหมด โดยขอ้มูลท้ังหมด

ท่ีได้จากตัวอย่างวจิัยจะถูกเก็บเป็นความลับและผู้วิจัยจะนำเสนอผลในภาพรวมเท่านั้น 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยดำเนนิการวเิคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. วเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของตัวอย่างวจิัยโดยใชส้ถิตเิชงิบรรยาย ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ   

2. วิเคราะห์ลักษณะของกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

 3. วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูระหว่างเพศ และกลุ่มสาขาวิชา  โดยใช้สถิติ

เชงิอา้งอิง ได้แก่ สถิตทิดสอบที (independent sample t-test) 
 

ผลการศึกษา 
  1. ข้อมูลพืน้ฐานของตัวอย่างวจิัย 

    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินกรอบคิดด้านการวิจัยกับ 

ตัวอย่างวจิัยซึ่งเป็นนิสติครู ชัน้ปีท่ี 3 วิทยาลัยการศึกษา มหาวทิยาลัยพะเยา จำนวนท้ังสิ้น 202 คน ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 81.70) โดยเป็นนิสิตที่เรียน 
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ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 158 คน และเป็นนิสิตที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 44 คน  

ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ข้อมูลพืน้ฐานของตัวอย่างวจิัย 

 

กลุ่มสาขาวิชา 

วทิยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 10 22.70 27 18.30 37 18.30 

หญิง 34 77.30 131 81.70 165 81.70 

รวม 44 100.00 158 100.00 202 100.00 
 

2. ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครู พบว่า ในภาพรวม นิสิตครูมีกรอบคิด

ทางบวกด้านการวิจัยในระดับมาก (M = 3.69, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาแยกตามรายองค์ประกอบของกรอบคิด 

ด้านการวิจัย พบว่า นิสิตครูมีระดับความคิดที ่มีต่อการวิจัยสูงกว่าด้านอื ่นแต่ยังอยู่ในระดับมาก (M = 3.76,  

SD = 0.49) รองลงมา คือ พฤติกรรมการวิจัย (M = 3.71, SD = 0.49) และความรู้สึกที่มีต่อการวิจัย (M = 3.61,  

SD = 0.50) ดังรายละเอยีดในตาราง 2 

 

ตาราง 2 ระดับของกรอบคิดทางบวกด้านการวจิัยของนิสติครู  

ตัวแปร M SD แปลผล 

ความคดิที่มีต่อการวิจัย 3.76 0.49 มาก 

 ขั้นวางแผน 4.03 0.54 มาก 

 ขั้นลงมอืปฏบัิต ิ 3.67 0.66 มาก 

 ขั้นสังเกตเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.79 0.60 มาก 

 ขั้นสะทอ้นผล 3.54 0.65 มาก 

ความรูส้ึกที่มีต่อการวิจัย 3.61 0.50 มาก 

 ขั้นวางแผน 3.81 0.61 มาก 

 ขั้นลงมอืปฏบัิต ิ 3.55 0.62 มาก 

 ขั้นสังเกตเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.60 0.61 มาก 

 ขั้นสะทอ้นผล 3.50 0.66 มาก 

พฤตกิรรมการวิจัย 3.71 0.49 มาก 

 ขั้นวางแผน 3.87 0.57 มาก 

 ขั้นลงมอืปฏบัิต ิ 3.52 0.61 มาก 

 ขั้นสังเกตเก็บรวบรวมขอ้มูล 3.91 0.65 มาก 

 ขั้นสะทอ้นผล 3.54 0.66 มาก 

กรอบคดิทางบวกโดยรวม 3.69 0.47 มาก 
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 3. ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครู 

  3.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูระหว่างเพศ พบว่า ในภาพรวม 

นิสิตเพศชายและนิสิตเพศหญิงมีกรอบคิดด้านการวิจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแยก

ตามองค์ประกอบของกรอบคิดด้านการวิจัย พบว่า นิสิตเพศชายและนิสิตเพศหญิงมีความคิดที่มีต่อการวิจัยและ

พฤติกรรมการวิจัยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยด้านความคิดที่มีต่อการวิจัย นิสิตเพศชาย 

มีกรอบคิดด้านการวิจัย (M = 3.62, SD = 0.37) แตกต่างจากนิสิตเพศหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(M = 3.79, SD = 0.51), t(200) = -1.95, p = .05 และด้านพฤตกิรรมการวจิัย นสิิตเพศชายมีกรอบคิดด้านการวิจัย 

(M = 3.57, SD = 0.43) แตกต่างจากนิส ิตเพศหญิงอย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 (M = 3.74,  

SD = 0.50), t(200) = -2.03, p = .04 ดังรายละเอยีดในตาราง 3 
 

ตาราง 3 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครูระหว่างเพศ  

กรอบคิดดา้นการวจิัย 

เพศ 

t 
p 

(2-tailed) 
ชาย (n=37) หญิง (n=165) 

M SD M SD 

ความคิดท่ีมีต่อการวิจัย 3.62 0.37 3.79 0.51 -1.95 .05 

ความรู้สกึที่มตี่อการวจิัย 3.52 0.39 3.64 0.52 -1.34 .18 

พฤตกิรรมการวจิัย 3.57 0.43 3.74 0.50 -2.03 .04 

กรอบคดิทางบวกโดยรวม 3.57 0.37 3.72 0.48 -18.7 .06 
 

  3.2 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครูระหว่างกลุ่มสาขาวิชา  พบว่า 

ในภาพรวม นิสิตที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนิสิตที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีกรอบคิด 

ด้านการวจิัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิแต่เมื่อพิจารณาแยกรายองค์ประกอบของกรอบคิดดา้นการวิจัย 

พบว่า นสิิตท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวทิยาศาสตร์มคีวามคิดท่ีมีต่อการวจิัย (M = 3.88, SD = 0.46) แตกต่างจากนิสิต

ที่เรียนในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 (M = 3.72, SD = 0.49), t(200) = 

1.94, p = .05 ในขณะท่ีองค์ประกอบด้านความรู้สึกท่ีมีต่อการวจิัยและพฤตกิรรมการวจิัย นสิิตท้ังสองกลุ่มสาขาวิชา

มีกรอบคิดดา้นการวจิัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิดังรายละเอยีดในตาราง 4 

 

ตาราง 4 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบกรอบคิดดา้นการวจิัยของนิสติครูระหว่างกลุ่มสาขาวิชา  

กรอบคิดดา้นการวจิัย 

กลุ่มสาขาวิชา 

t 
p 

(2-tailed) 

วทิยาศาสตร์  

(n=44) 

สังคมศาสตร์  

(n=158) 

M SD M SD 

ความคิดท่ีมีต่อการวิจัย 3.88 0.46 3.72 0.49 1.94 .05 

ความรู้สกึที่มตี่อการวจิัย 3.70 0.51 3.59 0.49 1.27 .21 

พฤตกิรรมการวจิัย 3.83 0.50 3.68 0.48 1.79 .07 

กรอบคดิทางบวกโดยรวม 3.80 0.47 3.66 0.46 1.76 .08 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
ผลการศึกษากรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตครู ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน

ท้ังสิ้น 202 คน พบว่า  

1. นิสิตครูมีกรอบคิดทางบวกด้านการวิจัยในภาพรวมและรายองค์ประกอบในระดับมาก แม้ว่าจะยังไม่มี

เกณฑ์การจำแนกนิสิตครูที่มีกรอบคิดทางลบและนิสิตครูที่มีกรอบคิดทางบวกออกจากกันอย่างชัดเจน แต่เมื่อนำไป

เทียบกับเกณฑ์การแบ่งระดับครูเป็นผู้ที ่มีกรอบคิดทางลบและผู้ที ่มีกรอบคิดทางบวกโดยวิธีการกลุ่มรู ้ชัด ของ 

วิภาวี ศิริลักษณ์ (2561) ที ่ระบุว่า ผู ้ที ่มีคะแนนกรอบคิดทางบวกด้านการวิจัยตั ้งแต่ 3.67 ขึ ้นไปจึงจะถือว่า 

เป็นผู้ที่มีกรอบคิดทางบวก จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของกรอบคิดด้านการวิจัยในองค์ประกอบด้านความรู้สึกที่มีต่อ 

การวิจัยยังไม่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกตามรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่นิสิตครู  

มกีรอบคิดทางบวกน้อยท่ีสุด คือ ความรู้สกึที่มตี่อการวจิัย แสดงให้เห็นว่า นิสติครูยังคงมคีวามตระหนักในคุณค่าของ

การวิจัย รวมถึงรู้สึกอยากทำ และมีกำลังใจในการทำวิจัยในระดับไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านความคิด 

ที่มีต่อการวิจัย ซึ่งเป็นการรับรู้ว่า การวิจัยเป็นกระบวนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นำไปสู่การพัฒนา

ผู้เรียน และเชื่อว่า ความสามารถดา้นการวจิัยพัฒนาได้ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ความพยายาม และ

การใช้กลยุทธ์ที่ดีในการทำงานวิจัยให้สำเร็จ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการวิจัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความมุ่งมั่นในการทำวจิัยและนำผลการวจิัยมาใชเ้ป็นฐานในการปฏบัิตงิานเพื่อพัฒนาผู้เรียน การเสียสละเวลาทำวิจัย

อย่างต่อเนื ่อง รวมถึงพัฒนาตนเองด้านการวิจัยอยู่เสมอ (วิภาวี ศิริลักษณ์, 2561) แม้ว่าทั้ง 3 องค์ประกอบ 

จะมีความแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ก็นับเป็นประเด็นท้าทายอีกประการหนึ่งสำหรับผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

การวิจัยสำหรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่จะต้องออกไปเป็นครูในอนาคต  

ในการค้นหาวิธีการที ่จะส่งเสริมให้นิสิตครูมีกรอบคิดทางบวกในด้านความรู ้สึกที ่ดีต่อการวิจัย ควบคู ่ไปกับ

องค์ประกอบอื่นซึ่งอาจจะส่งผลต่อความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (Seider & 

Lemma, 2004; Taraban & Logue, 2012) ความม ั ่นใจในตนเองในการทำว ิจ ัย ( Taraban & Logue, 2012) และ 

ความยดึมัน่ผูกพันต่อการวจิัย (McEachern & Horton, 2016) ของนิสติในอนาคต ดังท่ีผลการวจิัยของ Davis, Clayton, 

and Broome (2017) ที ่พบว่า ประสบการณ์วิจ ัยโดยรวมเกี ่ยวกับการทำวิจัยปฏิบัติการตั ้งแต่การเรียนวิจัย 

ในสถาบันการศึกษา การได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัย

ในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะทำให้ครูมือใหม่  (novice teacher) มีความคิดและความรู ้สึกที ่ดี 

ต่อการวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับที่ Overall et al. (2011) กล่าวว่า การมีอาจารย์/ที่ปรึกษาซึ่งสนับสนุนให้นักศึกษาคิด 

และทำงานด้วยตนเองโดยการยอมรับมุมมองของนักศึกษา กระตุ ้นให้เปิดกว้างทางความคิด  และให้โอกาส 

ในการตัดสินใจด้วยตนเองจะทำให้นักศึกษามีระดับการรับรู้ความสามารถตนเองด้านการวิจัยที่สูงขึ้น แสดงให้เหน็ว่า 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำวิจัยในขณะศึกษาของนิสิตครูมีผลอย่างยิ่งต่อความยึดมั่นผูกพันต่อการวิจัยในอนาคต

ของนิสติ เพราะแรงจูงใจจะเป็นปัจจัยท่ีช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการท่ีจะทำงานวจิัยและทำวิจัยต่อเนื่อง (สุรศักดิ์ 

เก้าเอี้ยน, 2558) 
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 2. ในภาพรวม นสิิตครูเพศชายและนสิิตครเูพศหญิง รวมถึงนิสติครูท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ 

นิสิตที ่เรียนในกลุ ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์มีกรอบคิดด้านการวิจัยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ   

เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ วิภาวี ศิริลักษณ์ (2561) ที่พบว่า ผลการเปรียบเทียบกรอบคิดทางบวก 

ด้านการวิจัยของตัวอย่างครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวแปรภูมิหลังอย่างเพศ  

ระดับการศึกษา อายุ และสาขาวิชาที่จบนั้นไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แต่เมื่อพิจารณาแยกตามรายองค์ประกอบ 

ของกรอบคิดด้านการวิจัย พบว่า นิสิตหญิงมีความคิดที่มีต่อการวิจัยและพฤติกรรมการวิจัยสูงกว่านิสิตชาย สอดคล้อง

ก ับงานว ิจ ั ย เก ี ่ ยวก ับกรอบค ิดแบบเต ิบโต (growth mindseet)  ของ  Gutshall (2013) ท ี ่พบว ่ า คร ู เพศชาย 

มีกรอบคิดแบบฝังแน่น (fixed mindset) คือ มีแนวโน้มที่จะมองว่าความฉลาดและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 

มีความสัมพันธ์กันทางลบ คือ เชื ่อว่าความฉลาดและความสามารถเป็นสิ่งที ่ไม่สามารถเปลี ่ยนแปลงได้มากกว่า 

ครูเพศหญิง และเมื่อเปรียบเทียบกรอบคิดด้านการวิจัยของนิสิตที่เรียนต่างกลุ่มสาขาวิชาแยกตามรายองค์ประกอบ 

พบว่า นิสิตที ่เรียนในกลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์มีความคิดที ่มีต่อการวิจัยสูงกว่านิสิตที่เรียนในกลุ ่มสาขาวิชา

สังคมศาสตร์ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของรายวิชาท่ีนสิิตได้เรียนในหลักสูตรของกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะ

ของการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดคำนวณ และการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งมีความสัมพันธ์กับการวิจัยมากกว่าหลักสูตรดา้น

ส ั งคมศาสตร ์  ด ั งผลการว ิ จ ั ยของ  Taraban and Logue (2012) ท ี ่ ช ี ้ ให ้ เห ็ นว ่ า  กรอบค ิ ดด ้ านการว ิ จั ย 

มีความสัมพันธ ์ก ับประสบการณ์ด ้านการว ิจ ัยของนักศ ึกษา  โดยเวลาในการทำว ิจ ัยและหน่วยก ิตที ่ เร ียน 

ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยที่ผ่านมาเป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อความกระตือรือร้นในการทำวิจัยของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวจิัยไปใช้ 

  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำผลการวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนส่งเสริมกรอบคิด

ทางบวกด้านการวิจัยให้แก่นสิิตครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความรู้สกึที่ดีต่อการวิจัย 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

   2.1 ควรมีการวิจัยต่อยอดในส่วนของการสร้างเกณฑ์การจำแนกนิสิตครูที่มีกรอบคิดทางบวก 

ด้านการวจิัยกับนิสติครูท่ีกรอบคิดทางลบด้านการวจิัยออกจากกันอย่างชัดเจนและเหมาะสมมากขึ้น  

   2.2 ควรมีการวิจัยเพื ่อหาแนวทางที ่เหมาะสมในการพัฒนากรอบคิดทางบวกด้านการวิจัย

โดยเฉพาะองค์ประกอบด้านความรู้สกึที่มตี่อการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมการวิจัยสำหรับนิสิตครู

ต่อไปในอนาคต  
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