


รายงานสืบเนื่อง 
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย 

ระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 2 

“การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” 
 “Teachers Competency Building to the New Normal Future” 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
จัดโดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ก 

คำนำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้โดยจัดเวทใีห้แก่
นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักวิจัย ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้สนใจทุกท่าน ได้นำผลงาน
สร้างสรรค์ด้านการวิจัย มาเผยแพร่และนำเสนองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการสนับสนุนและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็น
การตอบสนองต่อพันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในหัวข้อ  
“การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” “Teachers Competency Building to the  
New Normal Future” ในวนัที ่25 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นีข้ึ้น  

ในการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และ
เป็นการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากบุคลากร 
ทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ดังปรากฏเป็นผลงานวิจัยในเล่ม 

การดำเนินงานจะประสบความสำเร็จมิได้ หากปราศจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมาจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทั้ง คณะครศุาสตร์  
บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ และงานอาคารสถานที ่รวมถึงฝ่ายต่าง ๆ 
ที่ไม่ได้กล่าวไว้ ณ ที่นี ้จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือของทุกฝ่าย ทั้งในส่วนผู้จัดงาน
ประชุมวิชาการและผู้เข้าร่วมงานที่ได้เสียสละกำลังกาย ความคิด เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ  
เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของชาติ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของการวิจัย  
และร่วมเป็นสว่นหนึ่งของการสรรค์สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ 
(New Normal)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประมวลบทความวิจัย สืบเนื่องจาก 
การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” เล่มนี้ 
จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางการศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์ 
แก่การศึกษาของผู้ที่สนใจไดต้ามสมควรสืบไป 

คณะครุศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยัและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ข 

สารจาก 
คณบดีคณะครุศาสตร์ ผูอ้ำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนายการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ได้จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  
ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม”่ “Teachers Competency Building to 
the New Normal Future” ในวันที่ 25 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ครูและบคุลากรทางการศึกษา รวมถึง นักศึกษา นอกจากนั้น  
ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา 
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ได้ให้เกียรตมิาเป็นประธานในพิธีเปิด 
การประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติใหม่” รวมถึงผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทั้งจากคนไทยและต่างประเทศทั้ง 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี, Dr. Wang 
Yanyan Kunming Medical University Yunnan China, Prof. Dr. Dwi Sulisworo Ahmad 
Dahlan University ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวขอ้ “การสร้างสมรรถนะครูสู่อนาคตในยุคปกติ
ใหม่” ซึ่งเป็นการจุดประกายความคิดใหม ่ๆ ให้กับผู้เข้ารว่มการประชุมในครั้งน้ี ได้ตระหนกัถึง 
การจัดการศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน ใหม้ีคุณภาพเหมาะสมตามแนววิถีใหม่ (New Normal)  
มากที่สุด และขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒทิี่ให้ความกรุณาพิจารณาและประเมินบทความที่นำเสนอ
ในการประชุมทางวิชาการให้มีคุณภาพ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้าร่วม 
การประชุมวิชาการในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเอง สถาบัน และสังคมต่อไป ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายทีม่ีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ด้วยดี ทำให้การจัดประชุมวิชาการและการนำเสนอ
ผลงานวิจัยครั้งนี้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

 
 
 

(รศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร) 
คณบดีคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(รศ.ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์) 
ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(รศ.วาสนา เกษมสินธ์) 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



ค 

ผู้จัดทำรวมบทความวิจัยจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิ
“การสร้างสมรรถนะครสูู่อนาคตในยุคปกติใหม”่  

“Teachers Competency Building to the New Normal Future” 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

ที่ปรึกษา 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรดร จั้นวันดี 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย บุคลากรคณะครุศาสตร์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กองบรรณาธิการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร   คณบดคีณะครุศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
รองศาสตราจารย์วาสนา เกษมสินธ ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพสิฐ บรบิูรณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาษาและวิเทศสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธ์ พิชญ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.ธีระ ภูดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

เจ้าของ 
คณะครุศาสตร ์บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ออกแบบปก นายบุญเกื้อ ครุธคำ  

สำนักงานกองบรรณาธิการ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680 ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 
โทรศัพท์ 042-970026 โทรสาร 042-743793 เว็บไซต์ https://edu.snru.ac.th/ 

หมายเหตุ: ทัศนะ แนวคิด และข้อความที่นำเสนอในบทความของเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมนี้             
เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียน 



ง 

คณะกรรมการพิจารณาบทความวิจัย (ระดับชาติ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร สมปราชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชฎ สุวรรณกูฎ มหาวิทยาลัยนครพนม 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วรรณวัลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุหลาบ ปุริสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ญวนกระโทก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วายุ กาญจนศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
12. อาจารย์ ดร.มาริยา เถาอินปาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
13. อาจารย์ ดร.อัจฉราพรรณ กนัสุยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

Development of Instructional Packages on the Development 
of Dairy Products in the Career Learning Substance Group  

for Grade 11 Students 
 วิภารัตน์ พรหมโคตร1 

          สรชา ผูกพันธ์2 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัยไว้ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดการเรยีนการสอน 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ดัชนี
ประสิทธิผลมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 3) เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการพฒันาผลิตภัณฑ์โคนม 
ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน 4) เพื่อเปรียบเทียบทักษะ
ปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนเรื่อง การพัฒนาผลติภัณฑ์
โคนม กับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัต ิ
ครบ 50 ปี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ 1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑโ์คนม 3) แบบประเมินทักษะปฏิบตัิการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการเรียน โดยใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
การทดสอบค่า t-test ชนิด dependent samples 

ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลได้ดังนี้ 1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสทิธิภาพเท่ากับ 85.53/94.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
75/75 2) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 70.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ดัชนีประสิทธิผลเทา่กับ
รอ้ยละ 50 3) นักเรียนทีเ่รียนด้วยชุดการเรยีนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม มีความรู้เกีย่วกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียน 

1สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม มีทักษะปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
เท่ากับร้อยละ 98.40 ซึ่งสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคญัที่ทางสถิติทีร่ะดับ .01 5) นกัเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอน 
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม อยู่ในระดับมากที่สุด  

คำสำคญั:  การพัฒนาชุดการเรียนการสอน  ผลิตภัณฑ์โคนม 
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Abstract 
This research has the following objectives: 1) to develop and monitor the 

effectiveness of the Instructional packages on the development of dairy products in the 
Career learning substance group for grade 11 students according to the performance criteria 
75/75 2) to check the effectiveness of the Instructional packages on the development of 
dairy products in the Career learning substance group for grade 11 students according to 
the effectiveness index criteria greater than or equal to 50 percent 3) To compare knowledge 
about dairy product development of students between pre and post classes with the 
Instructional packages 4) To compare students' dairy product development practice skills 
who study with the Instructional packages on the development of dairy products with 
the criteria of 75% of the full score and 5) to study the students’ satisfaction with the 
Instructional packages on the development of dairy products. The sample group used in 
this research were grade 11 students who study in School His Majesty the King 50th Anniversary 
of His Majesty the King's accession to the Throne School, Office of Secondary Education 
Service Area, Sakon Nakhon District 1, Semester 1, Academic Year 2020, totaling 10 persons 
were obtained by Cluster Random Sampling. Research Instruments were 1) the Instructional 
packages on the development of dairy products 2) A knowledge test about the development 
of dairy products 3) Dairy Product Development Practice Skills Assessment Form and  
4) Student satisfaction questionnaire. The statistics were used to analyze the data such
as percentage, mean, standard deviation and dependent samples t-test

The research results on the instructional packages on the development of dairy 
products for grade 11 students can be summarized as follows: 1) The efficiency of the 
Instructional packages on the development of dairy products in the Career learning 
substance group for grade 11 students was 85.53/94.80, which was higher than the set 
criteria of 75/75. 2) The effectiveness of the Instructional packages on the development 
of dairy products in the Career learning substance group for grade 11 students was 70.25 
percent, which was higher than the criterion set at the effectiveness index of 50 percent. 
3) Students who studied with the instructional packages about the development of dairy
products had knowledge of dairy product development after classes was significantly
higher than before at the .01 level. 4) Students who studied with the instructional packages
about the development of dairy products had practical skills in dairy product development
were 98.40%, which was significantly higher than the threshold set at 75% at the statistical
level of .01 5) Students who study with who studied with the instructional packages about
the development of dairy products had satisfied with the instructional packages about
the development of dairy products is at the highest level.

Keywords:  Development of a learning package,  Dairy products 
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1. บทนำ
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมคีวามรู้

ความเข้าใจ มทีักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้
เกี่ยวกับการดำรงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
และแข่งขันในสังคมไทยและสากลได้เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพรักการทำงานและมีเจตคติทีด่ีต่อ
การทำงาน สามารถดำรงชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข โดยมีสาระสำคัญ คือ งานบ้าน 
งานเกษตร งานช่างงานประดิษฐ์ ลักษณะของกิจกรรมมีการใช้ทักษะปฏิบัติ มีการวางแผนการทำงาน 
ตามขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกวัสดุ การออกแบบ การเตรียม และการดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ มีทักษะ
ในทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และปรับปรงุงานอยู่เสมอ ซึ่งจะนำไปสู่การ
ดำรงชีวิตที่ดี และเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ เรียกวา สื่อประสม (บญุชม ศรีสะอาด, 2537)  
ที่สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นชุดการเรียน 
การสอนยังมีประโยชนอีกหลากหลายตามที่ วิภาภรณ เตโชชัยวุฒิ (2533) ไดส้รุปคุณคาของชุดการเรียน
การสอนไววา ช่วยใหผู้เรียนประสบความสำเร็จไดด้้วยตนเองตามความสามารถของตนอย่างเหมาะสม  
โดยไม่จํากัดเวลาหรือสถานทีเ่รียน ผู้เรียนมโีอกาสในการฝกทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรดู้วยตนเอง  
มีความรับผิดชอบในตนเอง และในดานของครผูู้สอน ชุดการเรียนการสอนจะช่วยลดบทบาทภาระของครู
ตลอดจนสามารถแกไขปญหาทางการเรียนการสอนได้ เชน การขาดแคลนครูหรือความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

การเลี้ยงโคนม เป็นหนึ่งในอาชีพพระราชทานจากสายพระเนตรอันยาวไกลในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระราชประสงค์ใหเ้กษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคง และด้วย 
พระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ที่ส่งผลให้เกิดอาชีพเลี้ยงโคนมขึ้นมาในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย 
จนกลายเป็นอุตสาหกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศ (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
เพื่อสถาบันอาหาร, 2559) โดยอุตสาหกรรมโคนมไม่เพียงสร้างรายได้ให้เกษตรกรเท่านั้น แต่ยังพัฒนา 
ก้าวไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยมีผลิตภัณฑ์นมแปรรูปที่สำคัญ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่ม  
(นมโรงเรียน และนมพาณิชย์) ผลิตภัณฑ์นมผลสำหรับเด็กและทารก และผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบอื่น ๆ 
เช่น โยเกริต์ และนมเปรี้ยว (อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร, 2559) 

เพื่อสนองพระราชโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน
แห่งแรกของประเทศไทย ส่งเสริมฟาร์มโคนมขนาดเล็กในโรงเรียน ในหลักสูตร “ห้องเรียนศาสตร์
พระราชา” สอนวิชาการผลิตโคนมในโรงเรียน โดยหวังให้เด็กนักเรียนได้สัมผัสกระบวนการเลี้ยงและ 
รีดน้ำนมโคแบบครบวงจร มุ่งสืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทานของรัชกาลที่ 9 ให้มี 
ความยั่งยืนตลอดไป ทางโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จงัหวัดสกลนคร ได้ส่งเสริมโคนม
อาชีพพระราชทานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่น
สู่รุ่นโดยการสร้างเยาวชนให้มีความสนใจและภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน 
เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตรและเพื่อให้เด็กรุ่นหลังได้รับการเรียน การสอน และการปลูกฝังอาชีพการเลี้ยงโคนมจากโรงเรียน 
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จากเหตผุลดงักล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภณัฑ์
โคนม ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน สื่อการสอนหนังสือความรู้วัตถุดิบ อุปกรณ์ที่ใช้ใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม หนังสือการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม (สแกน QR Code) และภาคปฏิบัติ 
ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม และมีทักษะปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม เพื่อนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี ้
 2.1 เพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรือ่ง การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาะ 75/75 
 2.2 เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน เรือ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 

2.3 เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม ของนักเรียนระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมที่พัฒนาขึ้น 

 2.4 เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม ของนักเรียนที่เรียน 
ด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

 2.5 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนมที่พัฒนาขึ้น 

3. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังน้ี 

 ตัวแปรตาม          ตัวแปรอิสระ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

การเรียนด้วยชุดการเรียน
การสอน เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โคนม  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

1. ประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน
เรือ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
2. ประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
3. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
4. ทักษะปฏิบตักิารพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
5. ความพึงพอใจของนักเรียน
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4. วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี ้
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากร คือ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรยีนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี จังหวัดสกลนคร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 26 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัต ิครบ 50 ปี สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห้องเรียน  
ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 10 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

1) ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม ชุดการเรียนการสอน
จำนวน 8 ชุด ชุดละ 2 ชั่วโมง รวมเป็น 16 ชั่วโมง ไม่นับรวมเวลาทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ดังน้ี 

ชุดที่ 1 ความรูเ้กี่ยวกับอุปกรณ์ทำขนมเบื้องต้น  
ชุดที่ 2 การชั่ง ตวง วัตถุดิบ, การคิดคำนวณต้นทุนกำไรการผลิต 
ชุดที่ 3 นมยูเอชที (UHT) นมสเตอริไลซ์ (Sterilized milk)  
ชุดที่ 4 พาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurization of milk)  
ชุดที่ 5 คุกกี้ไอศครีม  
ชุดที่ 6 บลูเบอรี่ชีสพาย  
ชุดที่ 7 เค้กนมชมพูหน้าน่ิม  
ชุดที่ 8 การพฒันาผลิตภัณฑ์โคนม  

2) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 
4.3 วิธีรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างโดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ดังนี้ 

1) ก่อนการทดลอง ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนเรียน (Pre-test) ผู้วิจยัได้ทำ
การทดสอบความรู ้เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม โดยใหน้ักเรียนทำแบบทดสอบความรู้ จำนวน 20 ข้อ 
ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
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2) ดำเนินการทดลองใช้ชุดการเรียนการสอน จำนวน 8 ชุด เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 16 ชั่วโมง โดยที่ระหว่างการทดลองผู้วิจัยได้มีการทดสอบทักษะย่อย ๆ และ
แบบทดสอบย่อย ๆ แล้วนำมาหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (E1)  

3) หลังการทดลอง ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังเรียน (Post-test) ผู้วจิัยได้ทำ
การทดสอบความรู้ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม โดยใชแ้บบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนการทดลอง  
และทักษะภาคปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม โดยให้นักเรียนเลือกประเภทขนมมงคล กลุ่มละ 1 ประเภท 
ตามความสนใจ แล้วนำมาหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม (E2) 

4.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) วิเคราะห์ความเหมาะสมของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โคนม ตามเกณฑ์  

2) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โคนม ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 75/75 

3) วิเคราะห์หาประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
โคนม ตามเกณฑ์ดัชนีประสิทธิผลมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 

4) วิเคราะห์เปรียบเทียบการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีน โดยใช้สถิติ t-test ชนิด dependent Samples 

5) วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม โดยเทียบกับเกณฑ์
ร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 

6) วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน
เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 

วิเคราะห์ความพึงพอใจโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การแปล
ความหมาย ดังนี้ 

              ค่าเฉลี่ย  ระดับความพึงพอใจ 
            1.00 - 1.50   น้อยที่สุด 
            1.51 - 2.50   น้อย  
            2.51 - 3.50   ปานกลาง 

   3.51 – 4.50               มาก  
4.51 - 5.00    มากทีสุ่ด 

4.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติพื้นฐาน ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

1) สถิติตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1.1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
1.2) ค่าดัชนีความยากง่าย (p)
1.3) ค่าอำนาจจำแนก (r)
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2) ค่าความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR20 ของคูเตอร-์ริชาร์ดสัน
2.1) สถิติในการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์โคนม E1/E2 
2.2) สถิติการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.)
2.3) สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

และการทดสอบค่า t-test ที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน 

5. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สรุปผลได้ดังนี้  
 5.1 ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.53/94.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  
 5.2 ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 70.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับร้อยละ 50  

 5.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม หลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 

 5.4 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม เท่ากับร้อยละ 
98.4 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .01 

 5.5 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โคนม อยู่ในระดับมากที่สุด  

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัการพัฒนาชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 สามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
 6.1 ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.53/94.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75 ซึ่งอาจเป็น
เพราะว่า ชุดการเรียนการสอนมีการจัดลำดับเนื้อหาการเรียนรู้จากง่ายไปยาก จึงส่งผลให้นักเรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ได้ง่าย และในการปฏิบัติผลิตภัณฑ์โคนมนั้น มีการไลล่ำดับจากเมนูที่เป็นขัน้พื้นฐาน 
ไปถึงเมนูขั้นสูง ซึ่งความละเอียดประณีตมากกว่า ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ที่ควรเริ่มจาก 
สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีของกาเย่ ที่กล่าว ว่า การเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหายากนั้น  
เมื่อมนุษย์ประสบความสำเร็จในขั้นต้นแล้วจะเกิดความพึงพอใจในการทำสิ่งที่ยากขึ้น และเกิดแรงจงูใจ 
ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน (ทิศนา แขมมณ,ี 2552) และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
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นภัสชนันท์พร สันติวสุธา (2551, หน้า 493-507) ได้ทำการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การห่อ
ขนมไทย ภูมิปญัญาในท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลม 
สุวรรณาราม (วัฒนรวมวิทยา) สังกัดเทศบาลนคร สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ประสิทธิภาพ
ของชุดการสอนสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดเนื้อหาสาระ การเรียนรู้ 
จากเนื้อหาง่ายไปยาก โดยกิจกรรมการเรียนรู้ใน 3 ชุดแรกเป็นเนื้อหาที่ง่าย แล้วค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้น 
ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเช่นกัน และมีวิธีการปฏิบัติที่ไม่ยุ่งยาก 

 6.2 ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิผลเท่ากับร้อยละ 70.25 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านการ
เรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 70.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ดัชนีประสิทธิผลเทา่กับร้อยละ 50 เนื่องจากนักเรียน
สามารถเรียนรูเ้รื่อง ผลิตภัณฑ์โคนม ได้ตามความสนใจและความสะดวก สามารถเรียนได้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับวิภาภรณ เตโชชัยวุฒิ (2533) ที่ไดส้รปุคุณคาของชุดการเรยีนการสอน
ไววา ช่วยใหผู้เรียนประสบความสำเร็จไดด้้วยตนเองตามความสามารถของตนอย่างเหมาะสม โดยไมจ่ํากัด
เวลาหรือสถานที่เรียน ผู้เรียนมีโอกาสในการฝกทักษะต่าง ๆ ในการเรียนรูด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ 
ในตนเอง 

6.3 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม หลังเรยีน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากชุดการสอนนี้มีเนื้อหาที่กระชับ 
และเข้าใจงา่ย จึงทำให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ประกอบกับชุดการเรียนการสอนมีกิจกรรมที่ให้
นักเรียนลงมือปฏิบัติที่มีการเรียงลำดับ เนื้อหาจากง่ายไปหายาก และสามารถเรียนรู้และลงปฏิบัตไิด้ง่าย
ด้วยตนเอง ดังนั้นนักเรียนจึงมีความรู้เก่ียวกับการพัฒนาผลติภัณฑ์โคนมหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของสมถวิล เชสูงเนิน และพจนีย ์เสงี่ยมจิตต์ (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง งานเกษตรคู่บ้าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ รวิพัชร์ นิลพัฒน, ดุสิต ขาวเหลือง, สิราวรรณ จรัสรววีัฒน และมานพ แจ่มกระจ่าง (2563) ได้ทำการ
วิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้าน 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวจิัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  6.4 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรือ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีทักษะปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม เท่ากับร้อยละ 
98.4 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญที่ทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากการเรียนการสอน 
ด้วยชุดการเรียนการสอนได้จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก 
ผลิตภัณฑ์โคนมที่ผู้วิจัยใชใ้นการทดลองมีความหลากหลายและเป็นเมนทูี่คุ้นเคย สามารถซื้อรับประทานได้
ตามท้องตลาดทั่วไป อีกทั้งนักเรียนสามารถตกแต่งให้สวยงามหลากหลายได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ทำให้
เกิดความน่าสนใจในการเรียน ในแต่ละสัปดาห ์เนื้ออหาการจดัการเรยีนการสอนจะต่อเนื่องกัน เริ่มต้น 
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จากง่ายไปยากตามลำดับ ผู้เรียนได้มปีฏิสัมพนัธกั์บเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ได้ช่วยเหลือกันในการทำผลิตภัณฑ์
โคนม เกิดความภาคภูมิใจต่อผลงานของตนเอง อีกทั้งยังสามารถต่อยอดความรูไ้ปประกอบเป็นอาชีพหลัก
หรืออาชีพเสริมในอนาคตได้ สอดคล้องกับ สิริพร วัยสุวรรณ (2549, หนา้ 89) ที่ได้พัฒนาชุดการสอน 
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพงานประดิษฐ์ใบตอง ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า จากการสอนโดยใช้ชุด
การสอนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดิษฐ์ใบตองหลังการเรียนสงูกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตมุข ไชยศิริ และ
น้ำมนต์ เรืองฤทธ์ิ (2561) เรื่อง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
เรื่องการร้อยลูกปัด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) ซึ่งพบว่า มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ที่มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  6.5 นักเรียนท่ีเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โคนม อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องมาจากเมนผูลิตภัณฑ์โคนมที่เลือกมาใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
คุกกี ้ชีสพาย และเค้กหน้านิม่ เป็นเมนูที่พบได้ทั่วไปตามท้องตลาด นักเรียนมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี  
และนักเรียนทกุคนมีส่วนร่วมได้ลงมือศึกษาและปฏิบัติด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
ตลอดเวลา อีกทั้งนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุม่กับเพื่อน เป็นการฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
ช่วยให้นักเรียนมีความสุข กล้าแสดงออก และมีความมั่นใจ สอดคล้องกับสอดคล้องกับแนวคิดของ  
สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549) กล่าวว่า การมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและ
ดำเนินการให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามขั้นตอน ผู้เรียนจะสามารถแสดงออกโดยการอภิปราย
และวิจารณ์ผลการทำกิจกรรมของเพื่อนได้ จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดทศันคติที่ดีต่อการเรียน 

7. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ควรนำการสร้างชุดการเรียนการสอนคิวอาร์โค้ด ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและลักษณะของรายวิชาที่นำไปปรับใช้  
เพื่อช่วยใช้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้ และเข้าถึง
ข้อมูลได้ตลอดเวลา 

2. ครูผู้สอนควรมีพื้นฐานความรู้ของเนื้อหาที่จะสอน เข้าใจในชุดการเรียนการสอน เรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม เพื่อให้การเตรียมเน้ือหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมีความพร้อม
และความมั่นใจ ลดอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึน้ในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 

3. ครูผู้สอนควรเตรียมการสอนให้มีความพรอ้ม และจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดการเรียนการสอน ตามที่ได้กำหนดไว้ ให้บรรลุวัตถปุระสงค์ ส่งเสริม
สนับสนุนโดยกระตุ้นให้นักเรียนกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถของนักเรียน  
เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และควร
บันทึกผลหลังการสอนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อที่จะได้ทราบปัญหาให้ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และทำให้แก้ปญัหาได้อย่างตรงจุด 
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการเปรียบเทียบการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม

ของนักเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน เรื่อง  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม กับนักเรียนที่ไม่ใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคนม 
หรือนักเรียนทีใ่ช้การจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วยเทคนิค วิธีการ นวัตกรรมอื่น ๆ 

2. ควรพัฒนาชุดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังออนไลน์
ใน Wordwall ที่มีหลายรูปแบบในการสร้างแบบทดสอบ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาชุดการเรียนการสอน  
ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นักเรียนเกิดความตื่นเต้นและให้ความสนใจสำหรับการจัดเรียนการสอนและ
การทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction and 
our life โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียง  

โฟนิกส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
Developing English Language Achievement on Social Interaction 
and our life by CLT learning management, supplemented by the 

Phonics reading practice of Grade 3 students  
มัณฑนา บุญประคม1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง 

Social Interaction and our life ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการ
เรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์  2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์  
โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 21 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
โดยใช้แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู ้
วิชาภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CLT 2) แบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3  
3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction and our life
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความยากง่าย .38-.75 ค่าความเชื่อมั่น 0.83 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง .44-.63
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ CLT
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ร้อยละ คา่เฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสำคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 2) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูแ้บบ CLT เสรมิด้วยแบบฝึก
การอ่านออกเสียงโฟนิกส์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคญั:  การจัดการเรียนรู้แบบ CLT  แบบฝึกการอ่านออกเสียง โฟนิกส ์
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

1นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต 



14 

Abstract 
The objectives of this research were 1) to compare the English language learning 

achievement on Social Interaction and our life of Grade 3 students before and after the 
CLT learning management supplemented by the Phonics reading practice. 2) to study the 
satisfaction of Grade 3 students towards the CLT learning management, supplemented 
by the Phonics reading practice. The sample consisted of 21 students in Grade3, at Ban 
Phu Pra Non Phak Wan School, in the second semester of the academic year 2021, by 
purposive sampling. 

This research is an experimental research using a single group model to test 
before and after learning. The research instruments were 1) English language learning 
management plan using CLT teaching method. 2) Phonics reading practice for Grade 3 
students. 3) The English language learning achievement test, titled Social Interaction and 
our life for Grade 3 students, had difficulty values at .38-.75, confidence values at 0.83, 
power of discrimination at .44-.63 and 4) The satisfaction questionnaire of Grade 3 students 
towards the CLT learning management. It has 5-levels estimation scale. The data was 
analyzed by finding percentage, mean standard deviation and t-test for dependent 
samples. The results showed that 1) Achievement in English subjects of Grade 3 students 
after learning was significantly higher than before learning at the .01 level 2) The students' 
satisfaction with the CLT learning management supplemented with the Phonics reading 
practice. Overall, it was at the highest level. 

Keywords:  CLT learning management,  Phonics reading practice, 
English language achievement
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1. บทนำ
ภาษาอังกฤษจัดได้ว่าเป็นภาษาสากล ที่จำเป็นและมีผู้นิยมใช้ทั่วโลก เปน็ภาษาที่นำมาใช้ 

ไม่ว่าจะเป็นภาษาทางราชการ ภาษาประจำชาติ หรือภาษาที่ใช้พูดคุยในการติดต่อสื่อสารกับคนต่างภาษา 
ต่างวัฒนธรรม ทุกคนจึงจำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและตอ้งมีการพัฒนาการเรียนรู้และ 
การใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องย่อม
ได้เปรียบในการดำเนินชีวิตในสังคมยุค 4.0 อันจะเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูล
ความรู้ ความคิด การแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ (จิราวดี รัตนไพฑูรย์ชัย, 2554, หน้า 1) ในสังคมโลก
ปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตประจำวัน เนื่องจาก
ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้เพื่อการสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ 
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกตา่งของภาษาและวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศนใ์นการดำเนินชีวิต 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 1)

สำหรับการศึกษาในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
ของภาษาอังกฤษ จึงได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามกระแสของสังคม
โดยหลักสูตรภาษาอังกฤษ พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดใหเ้รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่1 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของคนไทย และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับติดต่อสื่อสารได้โดยสามารถ
รับและส่งสาร และมีความรู้ความเข้าใจสารสนเทศต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความรู้ความสามารถ 
ของผู้เรียนด้านวัฒนธรรมและทักษะเพ่ือการสื่อสาร (Communicative approach) ให้สอดคล้องกบั 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยปรับการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้โดยเน้นการสื่อสาร ที่เริ่มจากการฟัง  
ตามด้วยการพูด การอ่าน และการเขียน (สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หน้า 3)  

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT)  
เป็นแนวคิดในการสอนภาษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ใน 
การสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง มีการจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียน
ซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษาและความสามารถในการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษา
ไปใช้ในการสื่อสาร ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ให้ความสำคญั กับการใช้ภาษา
เพื่อการสื่อสารต้ังแต่เริ่มต้น แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องความสำคัญทางไวยากรณ์และ
สถานการณ์ในการใช้ภาษา (Richard, 2006) นอกจากนี้ กิ่งแก้ว รัชอินทร์ (2553) ไดก้ล่าวถึง การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารว่า เป็นแนวการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง ที่มีโอกาสพบในชีวิตประจำวันและยังให้ความสำคญักับ
โครงสร้างไวยากรณ์ แนวการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารให้ความสำคัญกับการใช้ภาษา (Use) 
มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage) นอกจากนี้ยังให้ความสำคญัในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) 
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และความถูกตอ้งของการใช้ภาษา (Accuracy) สอดคล้องกบั เสาวลักษณ ์รัตนวิชช์ (2531, หน้า 148) 
กล่าวไว้ว่าการสอนภาษาควรเน้นการให้ปฏิบัติจริงเพ่ือให้การสื่อสารเป็นจริงตามความต้องการของผู้เรียน 
นอกจากนี้จากการศึกษาคู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตามกรอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference 
for Languages) ระดับชั้นประถมศึกษา ได้กำหนดแนวการสอนภาษาอังกฤษ ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
ได้มีความรู้ในการใช้ภาษาและการรู้จักกระบวนการเรียนรู้ภาษาตามความต้องการและความสนใจ 
ของผู้เรียนในรูปแบบการเรียนรู้ในห้อง (Information instruction Manner) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Directed Manner) จะช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านการใช้ภาษาได้ดีและมีความคงทน 
ของความรู้เป็นอย่างดี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557, หน้า 37) 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทยยังมีปัญหา เห็นได้จาก 
ผลการทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประเทศปีการศึกษา 2562  
มีค่าเฉลี่ย 33.25 และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีค่าเฉลี่ย 32.98 ซึ่งอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อพิจารณา
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.25 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไวค้ือร้อยละ 50 และจากประสบการณ์สอน 
ของผู้วิจัย พบปัญหาคือนักเรียนไม่กล้าแสดงออกและไม่กล้าสื่อสารแม้ในประโยคทักทายง่าย ๆ รวมถึง
ขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน มีเจตคตทิี่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนขาด
ความมั่นใจในการสื่อสาร เนือ่งจากขาดทักษะด้านการฟัง การพูด ซึ่งอาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนของครูไม่สอดคล้องกบัการเรียนรู้ภาษาตามธรรมชาติ ที่เริ่มจากใหผู้้เรียนได้ฝึกการฟัง
ก่อนแล้วตามด้วยให้ฝึกการพูด (โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวานปีการศึกษา, 2563) นอกจากนี้งานวิจัย
ของ ฤทธิไกร ไชยงาม (2561) ที่ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียน 
พบปัญหา 1) พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่จำคำศัพทพ์ื้นฐาน 2) ไมส่นใจ ไม่ให้ความร่วมมือ  
3) ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก 4) ไม่สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง และ 5) ไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และได้เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา คือ 1) เพิ่มการเรียนรู้คำศัพท์ ด้วยเทคนิคต่าง ๆ 2) จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนเหน็ความสำคัญและมีเป้าหมายในการเรียนภาษาอังกฤษ 3) ครูเป็นแบบอย่างในการใช้
ภาษาอังกฤษ 4) บูรณาการการเรียนกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเน้นการออกเสียงอย่างถูกต้อง
และ 5) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เช่น งานวิจัยของ 
กองวิจัยทางการศึกษา (2542, หน้า 84) พบว่า การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
สื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้สอนจำเปน็ต้องจัดกิจกรรมทางภาษาขึ้นภายในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน 
มีโอกาสฝึกใชภ้าษาอังกฤษอย่างมีความหมาย เกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาและช่วยให้การเรียนภาษา
เป็นไปอย่างธรรมชาติช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการรู้ สามารถสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กันระหว่างผู้เรียนกับผูส้อนและผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งจะสามารถทำให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ในด้านการฟัง พูด สูงกว่าการสอนปกติสอดคล้องกับ วิจิตรา การกลาง (2546, หน้า 42) และพันธณยี์ 
วิหคโต (2546, หน้า 25) ได้ทำการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะ 
การสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพูดของผู้เรียน คือ ผู้เรียนไม่กล้า
แสดงออกและขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา นอกจากนี้ผู้สอนยังใช้ภาษาไทยในการสอนเป็นส่วนใหญ ่
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และขาดวิธีการสอนหรือเทคนิคที่เหมาะสมในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการพูด การฟัง 
ดังที่ มนทิพย์ สุคนธมาน (2548, หน้า 5) ได้กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษที่ควบคู่ไปกับกิจกรรมทางภาษา
เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในวิชาที่เรียนก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน อีกทั้งการเสริมแรงบวก ในลักษณะ
ที่เป็นภาษาพูดหรือภาษาท่าทาง ได้แก่ คำชมเชย การยิม้ การให้ความสนใจ การยอมรบั ควรให้ทันท ี
ที่นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ ซึ่งงานวิจัยยังพบว่าการสอนภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมฝึกให้เด็กออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกการพูดสื่อสารอย่างมีความหมายสอดคล้องกับ
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร CLT (Communicative Language Teaching) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษา
สื่อสารได้ เข้าใจตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องการมีการส่งเสริมให้มีการแสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์
ต่าง ๆ เข้าช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  

การสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้นัน้จำเป็นที่ผู้เรียนต้องออกเสียงคำได้ถูกต้อง  
ซึ่งแนวทางหนึ่งทีส่ามารถนำมาใช้ในการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา 
การออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจน ได้ถูกต้องคือ วิธีสอนแบบโฟนิกส์ ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้
ความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสียงของตัวอักษร เป็นการสอนการอ่านออกเสียงที่มักใช้ในระดับเบื้องต้น 
(Harris & Hodge, 1995) และงานวิจัยของ จิราภรณ์ เสืออินทร์ (2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะ 
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษโดยการสอนแบบโฟนิกส์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มทดลองทุกคนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เช่นเดียวกับงานวิจัย
ของ ณัฐพล สุริยมณฑล (2561) ที่ได้ศึกษาการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่า หลังนักเรียนได้รับการสอน
ด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี่ยม นักเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี่ยม  

จากความเปน็มาและความสำคัญของปญัหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนแบบ CLT (Communicative Language Teaching)  
เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ โดยสอนเนื้อหาเรื่อง Social Interaction and our life  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการปูพื้นฐานในการพัฒนาทักษะ
การสื่อสารให้ได้มากขึ้น ตลอดทั้งให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานและมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษและ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยศึกษากับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นช้ันที่ผู้วิจัยปฏิบัติการสอน 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction and 

our life ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วย 
แบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ 
CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

พุทธศักราช 2551  
3.1.1 เรียนรู้อะไรในภาษาตา่งประเทศ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 

สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 
ในระดับที่สูงขึน้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถา่ยทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วย
สาระสำคัญ ดงันี ้

1) ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟงั-พูด-อ่าน-เขียน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   

2) ภาษาและวฒันธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใชอ้ย่างเหมาะสม 

3) ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลก
ทัศน์ของตน 

4) ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในหอ้งเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครือ่งมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลีย่นเรียนรู้กับสังคมโลก 

3.1.2 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู้ 
 หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กำหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตคีวามเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ 

และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร

แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอ และความคิดเห็น 

ในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน 
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของ

ภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 



19 

สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้อื่น และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 

 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับสังคมโลก 

3.2 แนวคิด หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบ CLT 
(Communicative Language Teaching) 

3.2.1 ความหมายการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching-CLT) 

เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งในด้านรูปแบบทางภาษาและการนำภาษา
ไปใช้ในสถานการณ์และบริบทต่าง ๆ ซึ่งมีนกัวิชาการหลายท่าน ให้ความหมายไว้ โดยสรุปการสอนภาษา
เพื่อสื่อสาร หมายถึง การสอนภาษาที่ผู้สอนกำหนดสถานการณ์การเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ทีส่มจริง 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใชภ้าษาในการสื่อสารจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสื่อ 
ผู้เรียนกับผู้สอน หรือผู้เรียนกับผู้คนนอกหอ้งเรียน โดยให้ความสำคัญกับหน้าที่ของภาษา บริบททาง
ภาษาศาสตร์ และบริบททางสังคมหรือสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมการสื่อสาร 
ที่สมจริง สำหรับการวิจัยครั้งนี้ การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ที่ผู้สอนกำหนดสถานการณ์การเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ที่สมจริง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ใชภ้าษาในการสื่อสารจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับสื่อ ผู้เรียนกับ
ผู้สอน โดยให้ความสำคัญกับหน้าที่ของภาษา บริบททางภาษาศาสตร์ และบริบททางสังคมหรือสถานการณ์ 
ทั้งนี้เพ่ือให้การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมการสื่อสารที่สมจริง มุ่งเน้นกจิกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน (กุลยา เบญจกาญจน,์ 2530, หน้า 20; สุขุมาวดี ขาหิรัญ, 
2537; กิ่งแก้ว รัชอินทร์, 2553)  

3.2.2 แนวคิดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Teaching Approach) เป็นแนวคิด

ในการสอนภาษาที่มุ่งเนน้ความสำคญัของผู้เรียน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ได้จริง มีการจัดลำดับการเรียนรู้เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้เรียนเช่ือมระหว่างความรู้
ทางภาษา ทักษะทางภาษาและความสามารถในการสื่อสารเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้
ในการสื่อสาร และยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ให้ความสำคญักับการใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage) นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรือ่ง
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy) เป็นแนวคิดใน
การสอนภาษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของผู้เรยีนดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูผูส้อนต้องให้ผู้เรียนได้
สื่อสารในชีวิตจริง กิจกรรมและภาระงานต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจริง ครูผู้สอนไม่ควรขัดจังหวะ 
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โดยการแก้ไขให้ถูกต้องทันที ควรแก้ไขเมื่อความผิดพลาดน้ันทำให้เกิดความไม่เข้าใจหรอืสื่อสารไม่ประสบ
ความสำเร็จเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Richard, 
2002) 

3.2.3 แนวการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร 
 แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Teaching Approach)  

เป็นแนวการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ภาษาใน
สถานการณ์จรงิที่มีโอกาสพบในชีวิตประจำวัน และยังให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ แนวการเรียน
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ความสำคัญกับการใช้ภาษา (Use) มากกว่าวิธีใช้ภาษา (Usage) นอกจากนี้ 
ยังให้ความสำคัญในเรื่องความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) และความถูกต้องของการใช้ภาษา 
(Accuracy) การจัดการเรียนการสอนจึงเน้นหลักสำคญัดังต่อไปน้ี 

1. ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้ว่ากำลังทำอะไร เพื่ออะไร ผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึง
ความมุ่งหมายของการเรียนและการฝึกใช้ภาษา เพื่อให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน 

2. การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วน ๆ ไม่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้การใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
ได้ดีเท่ากับการสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารจะต้องใช้ทักษะ
หลาย ๆ ทักษะ รวม ๆ กันไป ผู้เรียนควรจะได้ฝึกฝนและใช้ภาษาในภาพรวม 

3. ต้องให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้ภาษา ที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจำวันให้
มากที่สุด 

4. ต้องให้ผู้เรียนฝึกการใช้ภาษามาก ๆ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ ให้มากที่สุดที่จะเป็นไปได้ 

5. ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด
 Jack C. Richard (2002) ได้เสนอวิธีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารอีก 2 วิธี  

ที่เน้นกระบวนการ คือ แนวการสอนภาษาโดยใช้เน้ือหาเป็นฐาน Content-Based Approach (CBI) 
และแนวการสอนที่ยึดภาระงานเป็นฐาน Task-Based Instruction (TBI) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวการสอนภาษาโดยใช้เนื้อหาเป็นฐาน (Content-Based Approach)
เป็นแนวการสอนที่เน้นเนื้อหาสาระการเรียนรู้มาบูรณาการกับจุดหมายของการสอนภาษา กล่าวคือ  
ให้ผู้เรียนใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และในขณะเดียวกันก็พัฒนาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ไปด้วย ดังนั้น การคัดเลือกเนื้อหาที่นำมาให้ผู้เรียนได้เรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเนื้อหาที่คัดเลือก
มาจะต้องเอื้อต่อการบูรณาการการสอนภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน นอกจากนี ้ยังช่วยให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ์สามารถติดตาม ประเมินข้อมูลของเรื่อง และพัฒนา 
การเขียนเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ได ้ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ภาษาในลักษณะองค์รวม 
(Whole Language Learning) 

2. แนวการสอนที่ยึดภาระงานเป็นฐาน (Task-Based Approach) เป็นการเรียนรู้
ภาษาที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ในขณะที่ทำภาระงานให้สำเร็จ ความรู้ด้านคำศัพท์และโครงสร้างจะเป็น
ผลได้จากการฝึกการใช้ภาษาในขณะทำกิจกรรม นิยมนำแนวคิดนี้ไปใช้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 
เพราะเช่ือว่าการเรียนรู้ภาษาเกิดจากกระบวนการที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจนลุล่วงตามจุดมุ่งหมาย 
ที่กำหนดไว ้ 
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3.2.4 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำขั้นตอนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักวิชาการหลาย

ท่านมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจยัเป็น 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. ขั้นนำ/นำเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นการเตรียมตัวผู้เรียนก่อนเริ่มเรียน

โดยการกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียนให้มีต่อบทเรียน ทำใหผู้้เรียนมีความพร้อมและความกระตือรือร้น
ที่จะเรียน ใหผู้้เรียนฝึกอ่านออกเสียงโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ เลม่ 1-4 

2. ขั้นสอน/นำเสนอ (Presentation) เป็นขัน้ที่ผู้สอนให้ความรู้เนื้อหาของบทเรียน
อย่างละเอียด ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งผู้สอนใช้เทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ กิจกรรมประกอบ 
การสอน และสื่อการสอน มาประกอบในการอธิบายเน้ือหาให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้
ชัดเจนและง่ายขึ้น รวมทั้งเกิดความสนุกสนานในการเรียน  

3. ขั้นฝึก (Practice) เป็นขั้นที่ผู้เรียนได้ฝึกใช้ความรู ้(ภาษา) ที่เรียนมาแล้ว
ในขั้นสอน (นำเสนอ) การฝึกเป็นฝึกทั้งชั้น เป็นกลุ่ม เป็นคู ่หรือรายบุคคล ขึ้นอยู่กับเนือ้หาและทักษะ 
ที่นักเรียนฝึกในขั้นนี้ครูจะแก้ไขข้อผิดพลาดของนักเรียนในการใช้ภาษา  

4. ขั้นการใช้ภาษา (Production) เป็นขั้นทีผู่้เรียนนำความรู้เกี่ยวกับภาษาที่ฝึก
มาแล้วไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและเกิด
ความสนุกสนาน เป็นขัน้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นผู้ทำกิจกรรม ผูส้อนคอยให้ความช่วยเหลือ เช่น การเล่นเกม  
การทำช้ินงาน การทำแบบฝึก การนำเสนอผลงาน  

5. ขั้นสรุป (Wrap up) เป็นขัน้สุดท้ายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในแต่ละชั่วโมง จุดประสงค์คอื เพื่อสรุปสิ่งที่ได้เรียนไปแลว้ ซึ่งกิจกรรมที่ผู้สอนกำหนดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
อาจจะเป็นการนำเสนอรายงานของกลุ่ม ทำแบบฝึกหัดเพื่อสรุปความรู้ หรือเล่นเกมเพ่ือทดสอบสิ่งที่เรียน
มาแล้ว รวมทั้งการที่ผู้สอนอาจจะสรุปสาระการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วยตนเองหรือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมสรุป
สาระการเรียนรู้ด้วยกัน 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction and 

our life โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพประกอบ 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
  การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction 

and our life โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CLT  
เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์  

1. ขั้นนำ/นำเข้าสู่บทเรียน (Warm up)
2. ขั้นสอน/นำเสนอ (Presentation)
3. ขั้นฝึก (Practice)
4. ขั้นการใช้ภาษา (Production)
5. ขั้นสรุป (Wrap up)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ CLT

ภาพประกอบ กรอบแนวคิดการวิจัย
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษานากลาง 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 ห้อง จำนวนนักเรียน 188 คน 
 5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียน 21 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบแผนกลุ่มเดียวทดสอบก่อนหลัง 

(One-Group Pretest–Posttest Design)  
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก ่

5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนแบบ CLT เรื่อง Social

Interaction and our life จำนวน 18 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง และมีช่ัวโมง 
ทำการทดสอบอีก 2 ชั่วโมง   

2) แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 4 เล่ม 

5.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก ่
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Social interaction

and our life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
มีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.38–0.75 และค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.44–0.63 และค่าความเชื่อมั่น 
0.83 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การจัดการ
เรียนรู้แบบ CLT เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคริ์ท 
(Likert Scales) คือ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2560, หน้า 121) 
จำนวน 10 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 ถึง 1.00 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 ชีแ้จงจุดประสงค์การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนเข้าใจ 
 5.4.2 ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ 

จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 
 5.4.3 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ CLT 

เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอา่นออกเสียงภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์ ตั้งแต่แผนที่ 1 ถึงแผนที่ 18  
5.4.4 ดำเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ จำนวน 30 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดิมกับทดสอบก่อนเรียน 
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 5.4.5 สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ ที่สร้างขึ้น จำนวน 10 ข้อ 

 5.4.6 นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลทางสถิติต่อไป 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
ดังนี ้

 5.5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Social Interaction 
and our life ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ CLT  
เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส ์โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for 
Dependent Samples)  

 5.5.2 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  
ที่มีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบ CLT เสรมิด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนกิส์ โดยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 

5.6.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ IOC
2) หาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
3) หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

5.6.2 สถิติพื้นฐาน ได้แก ่
1) ร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) ของคะแนน
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนทดสอบก่อนและ

หลังเรียน 
5.6.3 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน 

การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลัง

การจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝกึการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ โดยการทดสอบค่าทีแบบไม่เปน็
อิสระจากกัน (t-test for Dependent Samples) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตาราง 



24 

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียนจัดการเรียนรู ้
  แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ 

การทดลอง N คะแนนเต็ม  S.D. t sig 
ก่อนเรียน 21 30 11.19 3.124 

25.546 .000** 
หลังเรียน 21 30 22.52 2.112 

** ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 

จากตาราง 1 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มตี่อการจัดการเรียนรูแ้บบ CLT  
เสริมด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส ์โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.91) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ในระดับมากทีสุ่ด คือ 1) บรรยากาศในการเรียนรู้ดี นักเรียนมีความสุข 2) กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 3) นักเรียนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4) ครูให้ความสนใจ 
แก่นักเรียนอย่างทั่วถึงขณะสอน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัทีพ่บ สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
 7.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียน 

สูงกว่าก่อนจัดการเรียนรู้แบบ CLT เสริมดว้ยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกทักษะตามการจัดการเรียนรู้แบบ CLT โดยได้ศึกษาหลักการ แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ศึกษาเทคนิคการสอนฟัง พูด อ่าน และเขยีนมาใช้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงให้มีทักษะด้านการสื่อสาร เนือ้หาเข้าใจง่าย และมีกิจกรรมที่หลากหลาย  
เร้าความสนใจของผู้เรียน ไมใ่ห้เกิดความเบื่อหน่ายและให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ เสริมด้วย
การใช้แบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ เพือ่ส่งเสริมการอ่านคำและออกเสียงคำศัพท์ในบทเรียน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ วราพรรณ จิตรมัย์ (2559) ได้ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการเรียนรู้เทคนิค CLT กลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3 จำนวน 38 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษโดยเรียนรู้เทคนิค CLT อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษา
ของณัชปภา โพธิ์พุ่ม, พระปรัชญา ถิ่นแถว และทองพูล ขุมคำ (2561) ได้พัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนในจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการทางทฤษฎี CLT กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 30 คน ผลการวิจยัพบว่า การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในจังหวัดสุรินทร์โดยใช้กระบวนการของทฤษฎี CLT หลังพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการฝึกทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ
ของทฤษฎี CLT อยู่ในระดับมาก และณัฐพล สุริยมณฑล (2561) ได้ศึกษาการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริม
การออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านแม่ละนา จำนวน 12 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนออกเสียง
ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในระดับดีเยี่ยม และเรยีนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
ในระดับดีเยี่ยมหลังได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบโฟนิกส์ 

 7.2 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
แบบ CLT เสรมิด้วยแบบฝึกการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.91)  
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ 1) บรรยากาศในการเรียนรู้ดี นักเรียนมีความสุข 2) กิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด 3) นักเรยีนชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
4) ครูให้ความสนใจแก่นักเรยีนอย่างทั่วถึงขณะสอน ทั้งนีเ้นื่องจากการจัดการเรียนการสอน CLT
เป็นการเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนรว่มในกระบวนการเรียนรู้ ส่วนครูเป็นผู้แนะแนวทางและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
แสดงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ ส่งเสรมิให้การเรียนรูด้ำเนินไปอย่างราบรื่นและเกดิความพึงพอใจ
สนใจในการเรียนด้วยความกระตือรือร้น สอดคล้องกับ ดวงใจ ตั้งสง่า (2554) ที่กล่าวว่า การเรียนโฟนิกส์
จะช่วยให้เด็ก ๆ ออกเสียงได้ถูกต้อง ทำให้พวกเขาสื่อสารภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านเขียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะสามารถสะกดคำศัพท์ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างคล่องแคล่วจากการรู้จักเสียง
ของตัวอักษรและเข้าใจหลักการผสมเสียง และ Schwartz (2003, p. 48 อ้างถึงใน Sriprasidh, 2009,
Online) ได้สรปุเกี่ยวกับประสบการณ์ การสอนของตนเองและกล่าวถึงประโยชน์ของการสอนโฟนิกส์ว่า
ผู้เรียนที่มีปญัหาในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมักมาจากการไม่รู้จักโครงสร้าง ของเสียงของภาษาอังกฤษ และ
ทักษะที่เกี่ยวกับการจัดการหน่วยเสียงภาษาอังกฤษ ที่สำคัญที่สุด คือ ทกัษะในการถอดรหัส (Decoding
Skills) จากตัวอักษรมาเป็นเสียง นั่นคือ การอ่านดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ผู้เรียนมคีวามเช่ือมั่นใน
ตัวเองในเรื่องต่าง ๆ สูงขึ้น

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนรู้แบบ CLT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
สูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้น ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย อีกทั้งแนวการสอน
ภาษาเพ่ือการสื่อสารด้วยเทคนิค CLT ให้เข้าใจ และนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิด
คุณภาพสูงสุดต่อผู้เรียน 

2. ผู้สอนควรทำความเข้าใจและฝึกออกเสียง โฟนิกส์ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อเป็นแบบอย่าง
ที่ถูกต้องแก่นักเรียน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาวิจัยโดยพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ CLT ร่วมกับการฝึกอ่านออกเสียง

แบบโฟนิกส์โดยศึกษาตัวแปรตามอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เช่น ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 

2. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงโฟนิกส์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนกิส์ 
เพื่อให้นักเรียนได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์และเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ตามความต้องการ 
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การพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
และหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิด 

การออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ 
The Development of Process Using Cognitive Diagnostic Tests on 
Addition Subtraction Multiplication and Division of Numeral for 

Pratomsuksa 4 Students Based on Evidence Centered Design 
นันทวรรณ แก้วอำนาจ1 

จตุภูมิ เขตจัตุรัส2

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรือ่ง การบวก ลบ คูณ 

และหารจำนวนนับ สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบ และ 3) พฒันา
กระบวนการใช้แบบสอบ โดยใช้แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ สร้างข้อสอบ
ตามเทคนิคการคิดออกเสียง (Think Aloud) และแผนผังการออกข้อสอบ (Q-Matrix) ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ข้อสอบ จำนวน 12 ข้อ กลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพ
ตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) จำนวน 30 คน ตามโมเดลวินิจฉัย DINA Model จำนวน 300 คน 
และพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบโดยสร้างคู่มือให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ จำนวน 3 คน จากนัน้ให้
ครูคณิตศาสตร ์จำนวน 5 คน นำคู่มือไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน จำนวน 50 คน ผลการวิจัยพบว่า  
แบบสอบความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความยาก (p) ตั้งแต ่0.40–0.87 ค่าอำนาจจําแนก (B-Index) มากกว่า 
0.2 ทกุข้อ ค่าการเดา (g) และค่าความสะเพร่า (s) ต่ำกว่า 0.5 ทุกข้อ มีค่าดัชนีอำนาจจำแนกเชิงวินิจฉัย
รายข้อ (IDI) ตั้งแต่ 0.46–0.86 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา่พารามิเตอร์ (RMSEA) น้อยกว่า 
0.089 ทกุข้อ ค่าความเที่ยงแบบโลเวท (Lovett Method) เท่ากับ 0.817 ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง เหมาะที่จะ
นำไปใช้กับนักเรียนในชั้นเรียน ผลการพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบโดยสร้างคู่มือให้ผู้เช่ียวชาญประเมิน
คุณภาพ พบว่า คุณภาพของคู่มืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จากการสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
กระบวนการใช้แบบสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 5, S.D. = 0.00) ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.601) สรุปได้ว่า
กระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญานี้มคีวามเหมาะสมในการนำไปใช้ในชั้นเรียน 

คำสำคญั:  กระบวนการใช้แบบสอบ  การวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา  การออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐาน 
 เป็นสำคัญ 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract 
This research aimed to 1) construct the cognitive diagnostic test on addition 

subtraction multiplication and division of numeral for pratomsuksa 4 students 2) validate 
the test and 3) development of process using the test based on evidence centered 
design. The 12 items of the test were constructed along with think aloud and Q-Matrix. 
Content validity of the test was validated by 5 experts and had been tried out with 30 
students to determine difficulty and discrimination through Classical Test Theory or CTT. 
Group of tests based on Deterministic–input, Noisy–and–Gate Model or DINA Model with 
300 students. construct the manual of process using the test were assessment by 3 
experts and used the manual by 5 mathematics teachers and 50 students. The result 
showed the developed diagnostic test was reach the criteria of content validity, the item 
difficulty index (p) ranged from 0.40 to 0.87, the discrimination index (B-Index) all item 
more than 0.2. The quality of DINA Model found guessing (g) and slipping (s) all item less 
than 0.5, the item discrimination index (IDI) ranged from 0.46 to 0.86, the parameter 
estimation error (RMSEA) all item less than 0.089 and the reliability was 0.817 that high 
level and be able to use the test with students. The result of development of process 
using the test by experts showed validate the manual in acceptable level. The teacher 
opinion to process using test was the highest level (X = 5, S.D. = 0.00) and the student 
opinion to process using test was the highest level too (X = 4.56, S.D. = 0.601).  
In conclusion, the process using cognitive diagnostic test was appropriate to use in class. 

Keywords:  Processing Use Tests,  Cognitive Diagnostic,  Evidence Centered Design (ECD) 
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1. บทนำ
คณิตศาสตร์มบีทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ให้มีระเบียบแบบแผน สามารถ

นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เนื้อหาคณิตศาสตร์เป็นการใช้ความรู้แบบต่อเนื่อง ผู้เรียนต้องอาศัยความรู้เรื่องหนึ่ง
เพื่อต่อยอดในการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่ง แต่จากการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนยังไม่ประสบ
ผลสำเร็จเท่าทีค่วร หนึ่งในสาเหตุ คือ ผู้เรียนมีข้อบกพร่องในการคิดคำนวณและพื้นฐานคณิตศาสตร์  
หากกล่าวถึงพื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนจะเริ่มเรียนการบวก ลบ คูณ และหาร ซึ่งจัดให้นักเรียน
ทุกระดับชั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญทีส่ามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนคณิตศาสตร์
เนื้อหาอื่น 

ครูผู้สอนพยายามที่จะค้นหาจดุแข็งจุดอ่อนของนักเรียนและนำสารสนเทศที่ได้มาส่งเสรมิหรือ
แก้ไขนักเรียนให้ถูกทาง วิธีการนี้เรียกว่าการวินิจฉัย และแบบสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือที่ใช้หาข้อบกพร่อง
ของนักเรียน ปัจจุบันมีการใชแ้บบสอบวินิจฉัยอย่างแพร่หลาย หนึ่งแนวคิดการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัย 
ที่สำคัญ คือ การวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เป็นการระบุทักษะความสามารถด้านความรู้ความคิดที่นักเรียน
นำไปใช้ในการหาคำตอบ (วิมลรัตน์ ศิริกลุ, 2563) ซึ่งวิธีการวินิจฉัยสามารถทำได้หลายวิธี เชน่ การใช้
โมเดลวินิจฉัยในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น โมเดล DINA กล่าวคือ ในการทำข้อสอบผู้เรียนจะตอบข้อสอบ 
ข้อหนึ่งได้ถูกต้องก็ต่อเมื่อรอบรู้ในทุกคุณลกัษณะที่ข้อนั้นต้องการ ผู้เรียนไม่สามารถทดแทนคุณลักษณะใด
คุณลักษณะหนึ่งด้วยอีกคุณลักษณะหนึ่งในการทำข้อสอบให้ถูกต้องได้ (Rupp, Templin, & Henson, 
2010) การใช้โมเดล DINA ถือเป็นการประเมินทางพุทธิปัญญาที่เป็นที่ยอมรับในการประเมินทางการศึกษา 
การออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ (ECD) เป็นการประเมินทางพุทธิปัญญา ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในการประเมินทางการศึกษา ครูผู้สอนจะต้องรู้สิ่งที่นักเรียนรู้จากหลักฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก ่1) องค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา 2) องค์ประกอบด้านการสังเกต และ 3) องคป์ระกอบด้านการตคีวาม 
แต่ละองค์ประกอบมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันในลักษณะสามเหลี่ยมการประเมิน (Assessment 
Triangle) พุทธิปัญญา หมายถึง ความรู้ความเข้าใจหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนำมากำหนดคุณลักษณะ 
ที่ต้องการวัด และสามารถใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (Cognitive Diagnostic Model) ในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะและตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าสามารถตีความหรือวินิจฉัยนักเรียนได้อย่างไร 
แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญเป็นการกำหนดกรอบการประเมินที่สามารถ
นำไปใช้ได้จริงในทางปฏิบัต ิ(De La Torre, J., & Minchen, N., 2014) 

การที่ครูผู้สอนจะสามารถพัฒนาแบบสอบเพ่ือนำไปวินิจฉัยข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ 
จำเป็นต้องออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการวัด ประเมิน และรายงานผลการวินิจฉัยผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
แต่แบบสอบวินิจฉัยส่วนใหญ่มีการรายงานผลในภาพรวมและทำความเข้าใจค่อนข้างยาก ซึ่งผู้อ่านที่จะ
เข้าใจในรูปแบบการรายงานต้องมีความเข้าใจในการสร้างแบบสอบวินิจฉัยฉบับนั้นหรอืต้องเป็นผู้ที่เข้าใจ
คุณลักษณะของการแก้ปัญหา ข้อมูลจากการวิเคราะห์เป็นข้อมูลเชิงเทคนิค ซึ่งยากต่อการเข้าใจของครู 
จำเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบรายงานคะแนน จะทำให้ครูเข้าใจและสามารถนำ
ข้อมูลไปใช้ได้สะดวกขึ้น (พลรพี ทุมมาพันธ์, 2563) ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการรายงานผลการวินิจฉัย
เป็นรายบุคคลทำให้ครูเข้าใจผลวินิจฉัยนักเรียนง่ายขึ้น ทำให้ผู้อ่านผลและผู้อื่นสามารถทำความเข้าใจ 
ผลการวินิจฉัยได้ง่ายมากย่ิงขึ้น (พรสุดา เสนไชย, 2564) 
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ปัจจุบันมีคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยความบกพร่องของผู้เรียนใน
หลายสาขาวิชา แต่การนำแบบสอบวินิจฉัยไปใช้ในชั้นเรียนและรายงานผลการวินิจฉยัให้ผู้เรียนรายบุคคล
ยังไม่เป็นที่หลากหลาย ซึ่งอาจทำให้ผู้เรียนไม่รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง ทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนา
กระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ สำหรับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ โดยการประยุกต์
โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา DINA Model เพราะในการแก้ปัญหาเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวน
นับ ผู้เรียนต้องรอบรู้ในทุกคณุลักษณะที่ข้อสอบข้อนั้นต้องการ เพื่อนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปต่อยอด
แก้ปัญหาในขอ้คำถามในระดับที่ยากขึ้น รวมทั้งครูผู้สอนจะได้แบบสอบวินิจฉัยที่สามารถนำไปวินิจฉัย 
จุดแข็ง จุดอ่อน ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทราบผลการวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคลได้ 
และรายงานข้อมูลจากการวินิจฉัยที่เอื้อต่อการใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ และเพื่อออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร

จำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.3 เพื่อพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ

หารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 การวินิจฉยัทางพุทธิปัญญา 

Lee and Sawaki (2009) อธิบายว่า การวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา ประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์เนื้อหาของข้อสอบเพ่ือระบุความสัมพันธ์ระหว่างข้อสอบและคุณลักษณะทางพุทธิปัญญา
ทำโดยผู้เชี่ยวชาญกำหนดกรอบของเนื้อหาและสร้าง Q-matrix เพื่อใชใ้นการระบุความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะและข้อสอบ ซึ่งคณุลักษณะ คือ ชุดของทักษะ ความรู้ ความสามารถ กระบวนการทางสมอง
และกลยุทธ์ที่ผู้สอบในการตอบข้อสอบได้อย่างถูกต้อง และ 2) การเลือกใช้โมเดลการวัดทางจิตวิทยา
ที่เหมาะสมกับข้อสอบและคณุลักษณะทีส่นใจ ซึ่งโมเดลการวัดทางจิตวิทยาเป็นโมเดลทางสถิติเพื่อใช้ใน
การค้นหาระดับความรู้ของผู้เรียนในทักษะทางพุทธิปัญญาที่ระบุใน Q-matrix ซึ่งข้อมูลของระดับความรู้
หรือระดับความชำนาญของผู้เรียนจะดูได้จากรูปแบบการตอบข้อสอบของผู้เรียน ซึ่งโมเดลทางสถิติเหลา่นี้
ถูกเรียกว่า Cognitive Diagnosis Models (Gierl et al., 2000; Rupp, 2008)

3.2 กระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธปิัญญา 
 ชูติวรรณ บุญอาชาทอง และภูริพจน์ แก้วย่อง (2560) ได้เสนอการนำแบบสอบพุทธิปัญญา

มาใช้ในชั้นเรียน กล่าวคือ แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเป็นการอิงทฤษฎีการวัดผลแนวใหม่ที่นำมาใช้
แก้ปัญหาการวิเคราะห์ข้อสอบในอดีตที่ได้ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการวินิจฉัย เห็นได้ว่าการใช้ข้อสอบที่ใช้
แนวคิดพุทธิปัญญาในชั้นเรียนมีจุดเด่นที่ช่วยให้วิเคราะห์ความรอบรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ประกอบกับ
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หากมีการรายงานผลการวินิจฉัยให้แก่ผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตนเองได้สารสนเทศ
ในการพัฒนาตนเอง และครูผู้สอนสามารถนำข้อมูลเหล่านีไ้ปวิเคราะห์ความสามารถของนักเรียนในการ
เรียนได้ (พรสดุา เสนไชย, 2564) 

3.3 การออกแบบการประเมินที่ใชห้ลักฐานเปน็สำคัญ (Evidence Centered Design: 
ECD) 

 การออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ เป็นการประเมินทางพุทธิปัญญาเป็นที่
ยอมรับในการประเมินทางการศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งของการประเมินทางพุทธิปัญญา ครูผู้สอนจะต้องรับรู้
สิ่งที่นักเรียนรูจ้ากหลักฐาน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก ่

1. องค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา (The Cognition component) หมายถึง เนื้อหา
เกี่ยวกับการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ที่นำมาสรา้งแบบสอบ กำหนดคุณลักษณะ และกำหนด
แผนผังที่แสดงรูปแบบของคุณลักษณะหรือแบบแผนการคดิที่เป็นไปได้ทั้งหมดในการทำข้อสอบ 

2. องค์ประกอบด้านการสังเกต (The Observation component) หมายถึง
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบที่ได้จากองค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา และพัฒนากระบวนการใช้แบบ
สอบที่พัฒนาขึ้น 

3. องค์ประกอบด้านการตีความ (The Interpretation component) หมายถึง
การวินิจฉัยจุดบกพร่องของผู้เรียนจากกระบวนการใช้แบบสอบ ให้สารสนเทศในการตัดสินความรอบรู้ 
และความไม่รอบรู้ของนักเรียนในแต่ละคณุลักษณะ 

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 พลรพี ทุมมาพันธ์ (2563) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับการประเมินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อชี้นำการจัดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา พบว่า การแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เป็นสมรรถนะสำคัญสำหรับผู้เรยีนในการเช่ือมโยงความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ไปสู่
สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน แต่การประเมนิการแก้โจทยป์ัญหาคณิตศาสตร์และการนำสารสนเทศจาก
การประเมินไปใช้ยังทำได้ไม่เต็มที่ จึงมุ่งวิเคราะห์ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนด้วยการ
ใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (Cognitive diagnostic model: CDM) ภายใต้กรอบแนวคิดเชิงบูรณา
การระหว่างทฤษฎีทางพุทธิปัญญากับการวัดผล และนำเสนอแนวทางการนำสารสนเทศจากการประเมิน
วินิจฉัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนควรนำกรอบคุณลักษณะทั้ง 8 คณุลักษณะ เป็นแนวในการ
จัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ให้ตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนตามโปรไฟล์ความรอบรู ้

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา โดยใชแ้นวคิด

การออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ เป็นการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเพื่อ
นำไปใช้จริงในชั้นเรียน และรายงานผลการสอบให้นักเรียนเป็นรายบุคคล เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างแบบสอบ
วินิจฉัย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใน
การวินิจฉัยนั้นมุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยนักเรยีนหลังเรียน จึงใช้แบบสอบนี้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผ่านการเรียนเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับมาแล้ว โดยกรอบแนวคิดการวิจัยนําเสนอดังภาพ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยนี้ คือ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

จำนวน 162 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียน 2,766 คน  
ที่ผ่านการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ มาแล้วในเนื้อหาของช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  
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 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างแบบสอบ
วินิจฉัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านการเรียน เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
และหารจำนวนนับมาแล้วในเนื้อหาของช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน ได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง และผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน 2) กลุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัย แบ่งเป็น
การตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) ได้แก ่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน ไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง และการตรวจสอบคุณภาพด้วยโมเดล
วินิจฉัย DINA Model ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 300 คน ได้มาจาก
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) และ 3) กลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการ
ใช้แบบสอบวินิจฉัย ได้แก ่ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปกีารศึกษา 2564 
จำนวน 50 คน และครผูู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยออกแบบและพัฒนา (Design and Development Research) 

(Richey & Klein, 2005) มุ่งเน้นการออกแบบ (Design) แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก 
ลบ คูณ และหารจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีการศึกษาเน้ือหาคณิตศาสตร์ของ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและใช้เทคนิคการคิดออกเสียงในการ
ตรวจสอบความถูกต้องเชิงประจักษ์ มุ่งเน้นไปที่การวินิจฉัยนักเรียนหลังเรียนจึงใช้แบบสอบนี้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากนั้นสรุปคุณลักษณะที่ต้องใช้ในการทำโจทย์ แล้วพัฒนาแบบสอบตามแผนผัง
การออกข้อสอบ และพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบในชั้นเรียนโดยการสร้างคู่มือการใช้แบบสอบ  
โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้วิจัย นักเรียน คร ูและผู้เช่ียวชาญ โดยผู้วิจัยมีการประสานงานกับครู 
ในการศึกษาและควบคุมนักเรียนในกระบวนการใช้แบบสอบ แล้วผู้วิจัยประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี ้ได้แก ่

1) แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ
แบบอัตนัยเขียนตอบ โดยให้นักเรียนแสดงวิธีทำ 

2) แบบประเมินความถูกต้องของข้อสอบกับแผนผังการออกข้อสอบ (Q-matrix)
3) คูม่ือการใชแ้บบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
4) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
5) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบ

วินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้วิจัยนำแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ
จำนวน 2 ฉบบั ๆ ละ 12 ขอ้ รวม 24 ข้อ ไปตรวจสอบความถูกต้องในเชิงประจักษ์โดยวิธีการคิดออกเสียง 
จากนั้นให้ผู้เชีย่วชาญประเมินความถูกต้องของข้อสอบกับแผนผังการออกข้อสอบ 

2) นำแบบสอบ 2 ฉบับ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน จำนวน 30 คน
แล้วคัดเลือกขอ้สอบที่ผ่านเกณฑ์ จากแบบสอบฉบับที่ 1 และ 2 จำนวน 12 ข้อ 
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3) นำแบบสอบที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 12 ข้อ ไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 300 คน
เพื่อหาคุณภาพแบบสอบ และนำผลที่ได้ไปพัฒนาเป็นแบบสอบเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน 

4) สร้างคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปญัญา จากนั้นใหผู้้เชี่ยวชาญประเมิน
คู่มือและแบบสอบถาม  

5) ประสานงานกับครผูู้รับผิดชอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเพื่อส่งต่อคู่มือให้ครูทำความเข้าใจกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย 

6) ให้ครูผู้รับผดิชอบดำเนินการสอบโดยนำแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก
ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ไปสอบกับนักเรียน 

7) ผู้วิจัยนำผลการตอบของนักเรียนไปวินิจฉัยและรายงานผลการวินิจฉยัรายบุคคล
แล้วส่งกลับไปยังครูและนักเรยีนกลุ่มเป้าหมาย 

8) ให้ครูและนกัเรียนทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย
ทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ความถูกต้องในเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีการคิดออกเสียง (Think aloud)

โดยวิเคราะห์กระบวนการคิดแก้ปัญหาเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2) วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อสอบกับแผนผังการออกข้อสอบ โดยพิจารณาจากค่าดัชนี

ความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ (CVI)
3) วิเคราะห์คณุภาพของแบบสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม (CTT) ได้แก่

ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (B-Index) และค่าความเที่ยงด้วยวิธีของโลเวท (Lovett Method)
4) วิเคราะห์คณุภาพของแบบสอบตามโมเดลวินิจฉัย DINA Model ไดแ้ก่ ดัชนีอำนาจ

จำแนกวินิจฉัยรายข้อ (IDI) พารามิเตอร์ความสะเพร่า (sj) พารามิเตอร์การเดาข้อสอบถูก (gj) และดัชนี
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) จากโปรแกรม R Studio 

5) วิเคราะหค์วามรอบรู้และความไม่รอบรูร้ายคุณลักษณะของนักเรียนด้วยค่าความน่าจะเป็น
ของค่าคาดหวังหลังการประมาณค่า (EAP) จากโปรแกรม R Studio 

6) วิเคราะห์คุณภาพคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็น
ของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และ
หารจำนวนนับ ด้วยมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) จากค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงดังตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 1 สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช ้ สูตรการคำนวณ 
1. ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ (CVI) CVI =  

ΣR3,4
N

2. ค่าความยาก (p) P =
RH+RL

NH+NL
   หรือ  P =

PH+PL

2

3. ค่าอำนาจจำแนก (B-Index) B =
H

NH
−
L

NL

4. ความเที่ยงวิธีของโลเวท (Lovett Method) rCC  =  1 − 
kΣxi − Σxi

2

(K − 1)Σ(xi − C)
2

5. โมเดลวินิจฉัย DINA Model Pj(αi) = P(xij = 1|αl) = g
j

1−ηij(1 − Sj)
ηij

6. พารามิเตอร์ความสะเพร่า (sj) sj = P(xij = 0|nij = 1) 

7. พารามิเตอร์การเดาข้อสอบถูก (gj) gj = P(xij = 1|nij = 0) 

8. ดัชนีอำนาจจำแนกวินิจฉัยรายข้อ (IDI) IDIj = (1 − sj) − gj 

9. ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)

RMSEAj

= 

√

∑p(α1) [P(xj = 1|αl) −
N̂(xj = 1|αl)

N̂(xjαl)
]

2

L

l = 1

10. ค่าความนา่จะเป็นของค่าคาดหวัง
หลังการประมาณค่า (EAP)

α̂i;EAP = P(α1  |Xi), . . . , P(αk  |Xi)

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยแบง่ออกทั้งหมด 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

6.1 ผลการสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหาร 
จำนวนนับ 

 ผู้วิจัยกำหนดคุณลักษณะในการแก้ปัญหา เรือ่ง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ 
จำนวน 4 คุณลักษณะ ได้แก ่คุณลักษณะที ่1 การบวกจำนวนนับ (A1) คุณลักษณะที่ 2 การลบจำนวนนับ 
(A2) คุณลักษณะที่ 3 การคณูจำนวนนับ (A3) และคุณลกัษณะที่ 4 การหารจำนวนนับ (A4) จากนัน้สร้าง
แบบสอบจำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 12 ข้อ ตามแผนผังการออกข้อสอบและให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาในด้านดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) พบว่า แบบสอบทั้งสองฉบับมีค่าดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ 1.00 แสดงให้เห็นวา่แบบสอบมีความถูกต้องเหมาะสม มีตัวอย่างข้อสอบ
ดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบ 2 ตัวอย่างข้อสอบเรื่องการบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ 

 6.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
และหารจำนวนนับ  

 6.2.1 การตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการสอบแบบดั้งเดิม (CTT) 

ตาราง 2 การตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการสอบแบบดั้งเดิม (CTT) 

ข้อท่ี 
แบบสอบฉบับที่ 1 แบบสอบฉบับที่ 2 เลือกจาก 

ฉบับที่ ค่าความยาก B-Index ค่าความยาก B-Index
1 0.93 0.13 0.83 0.33 2 
2 0.83 0.20 0.87 0.27 2 
3 0.80 0.00 0.73 0.53 2 
4 0.73 0.27 0.80 0.27 1 
5 0.67 0.40 0.67 0.00 1 
6 0.40 0.67 0.33 0.40 1 
7 0.63 0.33 0.27 0.27 1 
8 0.40 0.67 0.43 0.20 1 
9 0.60 0.67 0.67 0.27 1 
10 0.57 0.60 0.57 0.20 1 
11 0.70 0.47 0.60 0.13 1 
12 0.57 0.60 0.50 0.07 1 

ค่าเฉลี่ย 0.65 0.42 0.61 0.25 
S.D. 0.16 0.23 0.19 0.14 

ความเที่ยง
แบบโลเวท 

0.814 0.778 
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จากตาราง 2 พบว่า แบบสอบฉบับที ่1 มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40–0.93 และมีค่าเฉลี่ย 0.65 
มีค่าอำนาจจําแนก (B-Index) ตั้งแต่ 0.00–0.67 และมีค่าเฉลี่ย 0.42 แบบสอบฉบับที่ 2 มีค่าความยาก (p) 
ตั้งแต่ 0.27–0.87 และมีค่าเฉลี่ย 0.61 มีค่าอำนาจจําแนก (B-Index) ตั้งแต่ 0.00–0.53 และมีค่าเฉลี่ย 0.25 
มีค่าความเที่ยงแบบโลเวท (Lovett Method) เท่ากับ 0.814 และ 0.778 ตามลำดับ ผู้วิจัยทำการพิจารณา
ค่าความยาก ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเที่ยงแบบโลเวท เพื่อทำการคัดเลือกข้อสอบและนำข้อสอบ 
ที่คัดเลือกแล้วไปตรวจสอบคุณภาพเชิงวินิจฉัยต่อไป 

6.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบตามโมเดลวินิจฉัย DINA Model 

ตาราง 3 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบตามโมเดลวินิจฉัย DINA Model 

ข้อที ่
DINA Model 

g s IDI RMSEA 
1 0.32 0.07 0.60 0.060 
2 0.43 0.11 0.46 0.052 
3 0.11 0.26 0.63 0.040 
4 0.16 0.32 0.52 0.047 
5 0.26 0.24 0.50 0.043 
6 0.07 0.37 0.55 0.035 
7 0.15 0.35 0.50 0.060 
8 0.03 0.44 0.53 0.040 
9 0.09 0.08 0.83 0.032 
10 0.06 0.08 0.86 0.025 
11 0.13 0.20 0.67 0.039 
12 0.07 0.22 0.71 0.077 

ค่าเฉลี่ย 0.16 0.23 0.61 0.046 
S.D. 0.12 0.12 0.13 0.014 

จากตาราง 3 เมื่อพิจารณาคุณภาพแบบสอบตาม DINA Model พบว่า ค่าการเดา (g) มีค่า
ตั้งแต่ 0.03–0.43 และมีค่าเฉลี่ย 0.16 ค่าความสะเพร่า (s) มีค่าตั้งแต่ 0.07–0.44 และมีค่าเฉลี่ย 0.23  
ซึ่งถือว่าเป็นมีค่าไม่สูงมาก คา่ดัชนีอำนาจจำแนกเชิงวินิจฉัยรายข้อ (IDI) มีค่าตั้งแต่ 0.46–0.86 มีค่าเฉลี่ย 
0.61 ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า 0.089 ทุกข้อ 
และมีค่าความเที่ยงแบบโลเวท (Lovett Method) เท่ากบั 0.817 ซึ่งมคี่าค่อนข้างสูง จากข้อมูลดงักล่าว
แสดงให้เห็นว่าแบบสอบชุดนี้มีความเหมาะสมที่จะนำไปวินิจฉัยผู้เรียน 
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 6.3 ผลการพฒันากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ คูณ 
และหารจำนวนนับ 

ผู้วิจัยพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบโดยสร้างคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิ
ปัญญา แล้วใหผู้้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คนประเมินคุณภาพ 4 ประเด็น ได้แก่ ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ในการนำไปใช ้ความถูกต้อง และความเป็นประโยชน์ พบว่า คุณภาพของคู่มือทั้ง 4 ประเด็น อยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย ดงัแผนภาพต่อไปนี ้

ภาพประกอบ 3 กระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยในชั้นเรยีน 

จากแผนภาพกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยในชั้นเรียนครูผู้สอนต้องศึกษาทำความเข้าใจ
และใช้แบบสอบวินิจฉัยกับนักเรียนในช้ันเรียน โดยครูต้องเตรียมการสอบ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสอบ
และขั้นตอนการทำแบบสอบให้แก่นักเรียน แล้วแจกแบบสอบให้นักเรียนลงมือทำแบบสอบ ระหว่างนี้ครู
ต้องตรวจดูความเรียบร้อยในการสอบ เมื่อหมดเวลาในการสอบให้เก็บรวบรวมกระดาษคําตอบของนักเรียน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยนำผลการตอบของนักเรียนไปวินิจฉัยผู้เรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้โมเดลการวินิจฉัย DINA 
Model ผ่านโปรแกรม R Studio นำค่าที่ได้ไปใส่ในแบบรายงานผลการวินิจฉัยรายบุคคลที่พัฒนาโดย 
พรสุดา เสนไชย (2564) แล้วนำแบบรายงานผลการวินิจฉยัรายบุคคลส่งคืนไปยังครูผู้สอนและนักเรียน 

 เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการใช้แบบ
สอบ 4 ด้าน ไดแ้ก่ ด้านความเหมาะสมของกระบวนการใช้แบบสอบ ด้านความเปน็ไปได้ของกระบวนการใช้
แบบสอบ ด้านความเป็นประโยชน์ของการบวนการใช้แบบสอบ และด้านความถูกต้องของกระบวนการใช้
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แบบสอบ พบว่า ความคิดเห็นของครูอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 5, S.D. = 0.00) และสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบ 4 ด้าน ได้แก ่ด้านความเหมาะกับผู้สอบ ด้านความเป็นไปได้
ในการดำเนินการสอบ ด้านความเป็นประโยชน์ต่อผู้สอบ และด้านความถูกต้องของกระบวนการใช้แบบสอบ 
พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.56, S.D. = 0.601) เหมาะสมที่จะนำ
กระบวนการนี้ไปใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัมีประเด็นที่จะนำมาอภิปราย ดังนี ้
 7.1 แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาที่สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรง

ด้วยดัชนีความตรงเชิงเน้ือหา (CVI) จากผู้เช่ียวชาญ โดยทุกข้อคำถามมีคา่ CVI คือ 1.00 ซึ่งเป็นเกณฑ ์
ที่เหมาะสม สอดคล้องกับ Yahmaie (2003) ที่กล่าวว่า ความตรงเชิงเนื้อหาควรมีค่าต้ังแต่ 0.75 ขึน้ไป 
จะถือว่าข้อคำถามนั้นมีความตรงมาก หากมีค่าน้อยกว่า 0.75 แสดงว่าข้อคำถามนั้นมคีวามตรงต่ำ 
สอดคล้องกับ พรสุดา เสนไชย (2564) และนรินญา กิวิลา (2564) ที่กล่าวว่า การประเมินดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหาเป็นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยวิธีการเชิงปริมาณ ถ้าผู้เชีย่วชาญมีความเห็นตรงกันว่า
แบบสอบที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับคุณลักษณะและแผนผังการออกข้อสอบ จะมีค่า CVI มากกว่า 0.75 

 7.2 จากการตรวจสอบคุณภาพตามทฤษฎีการทดสอบแบบด้ังเดิม พบว่า ค่าความยาก (p) 
ของแบบสอบฉบับที่ 1 และ 2 มีค่าตั้งแต่ 0.40–0.93 และ 0.27–0.87 ตามลำดับ ค่าอำนาจจำแนก  
(B-Index) มีคา่ตั้งแต่ 0.00–0.67 และ 0.27–0.87 ตามลำดับ และค่าความเที่ยงแบบโลเวท (Lovett 
Method) มีค่า 0.814 และ 0.778 ตามลำดับ ผู้วิจัยคัดเลือกข้อสอบ 12 ข้อ จากแบบสอบทั้งสองฉบับ  
ซึ่ง วรัญญู ฉายาบรรณ ์และคณะ (2563) กล่าวว่า โมเดล DINA ควรใช้ข้อคำถาม จำนวน 8–12 ขอ้ จะให้
ความแม่นยำและความคงที่สูง ได้ข้อสอบทีม่ีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.40–0.87 ค่าอำนาจจําแนก (B-Index) 
มากกว่า 0.2 ทุกข้อ สอดคลอ้งกับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2556) ที่กล่าวว่า ข้อสอบที่เหมาะสมควรมีค่าความ
ยากอยูร่ะหว่าง 0.20–1.00 และค่าอำนาจจำแนกควรมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึน้ไป เมื่อพิจารณาคุณภาพแบบสอบ
ตาม DINA Model พบว่า ค่าการเดา (g) และค่าความสะเพร่า (s) มีค่าต่ำกว่า 0.5 ทุกข้อ กล่าวคือ ผูส้อบ
ที่ไม่รอบรู้จะมโีอกาสตอบถูกน้อย และผู้สอบที่รอบรู้ก็ไม่ค่อยจะตอบผิด ซึ่งเป็นลักษณะที่ดีของข้อสอบ
วินิจฉัย (Rupp et al., 2010) ค่าดัชนีอำนาจจำแนกเชิงวินิจฉัยรายข้อ (IDI) มีค่าตั้งแต่ 0.46–0.86  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.61 สอดคล้องกับ สังวรณ์ งัดกระโทก และอนุสรณ ์เกิดศร ี(2559) ที่กล่าวว่าค่าดัชนี
อำนาจจำแนกเชิงวินิจฉัยรายข้อควรมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
พารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าน้อยกว่า 0.089 ทุกข้อ สอดคล้องกับ Maydeu-olivares and Joe (2014)  
ที่กล่าวว่า ค่า RMSEA ควรมคี่าน้อยกว่า 0.089 และค่าความเที่ยงแบบโลเวท (Lovett Method) เทา่กับ 
0.817 ซึ่งมีค่าค่อนข้างสูง นั่นแสดงให้เห็นว่าแบบสอบชุดนี้เหมาะสมที่จะนำไปวินิจฉัยผู้เรียนในชั้นเรียน 

 7.3 การพฒันากระบวนการใชแ้บบสอบวินิจฉัย โดยการประเมินคณุภาพคูม่ือโดยผู้เชี่ยวชาญ 
พบว่า คู่มือมีความเหมาะสม รายละเอียดชัดเจน ช่วยให้การวินิจฉัยผู้เรียนเป็นไปอย่างเหมาะสม ถูกตอ้ง
ตามหลักวัดผล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้แบบสอบวินิจฉัย ใช้ได้จริงในชั้นเรียนคณิตศาสตร ์
จากการสอบถามความคิดเห็นของครู พบว่า รายละเอียดของคู่มือเข้าใจง่าย ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับ 
เรื่อง การบวก ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ผลการทดสอบสามารถทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของนักเรียน 
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สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสามารถนำผลจากการวินิจฉัยไปเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของครูได้ และจากการสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน พบว่า แบบสอบเหมาะสมกับตัวนักเรียน คำชี้แจงอ่านแล้วเข้าใจง่าย เวลาในการสอบ
เหมาะสม ผลการวินิจฉัยทำให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งของตนเอง สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน การรายงานผลการวินิจฉัยมีความครบถ้วน ชัดเจน นักเรียนสามารถนำผล
จากการวินิจฉัยไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนรู้ของตนเองได้

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช ้
 ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก ลบ 

คูณ และหารจำนวนนับ ไปใช้กับนักเรียนในช้ันเรียน และรายงานผลการวินิจฉัยกลับไปยังนักเรียน เพ่ือให้
นักเรียนทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของตน และสามารถใช้ข้อมูลเหลา่น้ีมาวิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล  
เพื่อส่งเสริมหรอืพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของครูได้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก 

ลบ คูณ และหารจำนวนนับ ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบเรื่องอ่ืน เพื่อให้
มีแบบสอบวินิจฉัยที่มีคุณภาพหลากหลายรปูแบบและมสีามารถเลือกใช้ได้มากขึ้น 
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การศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก
และการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนา 

ตามแนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ 
The Study of the Results of Process Using Cognitive Diagnostic 

Tests on Addition and Subtraction of Fractions for Pratomsuksa 4 
Students Based on Evidence Centered Design 

อิสราพร เรียนพิษ1

จตุภูมิ เขตจัตุรัส2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก 

และการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัย
ทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
3) เพื่อศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสร้างแผนผังการออกข้อสอบ (Q-Matrix) ได้จำนวน
12 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน กลุ่มผู้สอบในการตรวจสอบ
คุณภาพข้อสอบและแบบทดสอบตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม (CTT) จำนวน 30 คน และตามแนวคิด
โมเดลวินิจฉัย DINA จำนวน 300 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบวินิจฉัยที่พัฒนาขึน้มีคุณภาพ
ในดา้นความตรงเชิงเนื้อหา ความยากง่าย อำนาจจำแนก และความเที่ยงตามทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม
อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คุณภาพตามโมเดลวินิจฉัยในด้านคา่การเดาและความสะเพร่าอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้ สามารถนำไปใช้ทดสอบกับนักเรียนเพื่อวินิจฉัยความรู้เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วนได้
และผลจากการนำกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา ไปใชใ้นชั้นเรียน พบว่า การนำไปใช้
ของครูผู้สอน ที่จบเอกคณิตศาสตร์ และไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์ มีผลการใช้ไม่แตกต่างกัน ทั้งด้าน
ความเหมาะสม ด้ามความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็นประโยชน์ สามารถนำไปวินิจฉัย
นักเรียนในเร่ืองจุดแข็งและจุดอ่อนได้อย่างเหมาะสม

คำสำคญั:  ผลของกระบวนการใช้แบบสอบ  แบบสอบวินจิฉัยทางพุทธิปัญญา 
              การบวกและการลบเศษส่วน  การออกแบบการประเมินที่ใชห้ลักฐานเป็นสำคัญ 

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to create a cognitive diagnostic test on 

addition and subtraction of fractions for students in Pratomsuksa 4 2) To examine the 
quality of the cognitive diagnostic test on addition and subtraction of fractions for students 
in Pratomsuksa 4 3) Study the results of the process of using cognitive diagnostic tests on 
addition and subtraction of fractions for students in Pratomsuksa 4 by Q-Matrix with a 
total of 12 questions. Had been tried out with 30 students to determine difficulty and 
discrimination through Classical Test Theory or CTT and Group of test based on 
Deterministic–input, Noisy–and–Gate Model or DINA Model with 300 students.  
The developed diagnostic test was reach the criteria of content validity, difficulty, 
discrimination and reliability in acceptable level. The diagnostic model quality in terms  
of guessing and slipping in acceptable level and be able to use with students and the 
results of process using cognitive diagnostic test It was found that the use of teachers 
graduated from Mathematics and did not graduate from Mathematics There are no 
different results. both in terms of suitability Possibilities handle accuracy and the benefit 
It can be used to properly diagnose students on their strengths and weaknesses. 

Keywords:  The Results of Processing Use Tests,  Cognitive Diagnostic Tests, 
Addition and Subtraction of Fractions,  Evidence Centered Design 
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1. บทนำ
คณิตศาสตร์มบีทบาทสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากนำไปสู่การแก้ปัญหา

ในชีวิตจริง ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จนั้น
จำเป็นต้องเตรียมผู้เรียนจำเพาะบุคคลให้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยสามารถกำหนดทิศทาง 
การเรยีนรู้ได้ดว้ยตนเอง พร้อมที่จะประกอบอาชีพเมื่อสำเรจ็การศึกษาหรอืสามารถศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) สำหรับการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษาปัจจุบัน พบว่า ยังไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เมื่อพิจารณาคะแนนการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ย้อนหลัง 5 ปี วิชาคณิตศาสตร์
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าคะแนนทดสอบระดับชาติในรายวิชาคณิตศาสตร์ในภาพรวมมีแนวโน้ม
ลดลงทุกปี จะเห็นจากการประเมินคุณภาพทางการเรียนของผู้เรียน ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่น่าพึงพอใจ ซึ่งสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือ นักเรียน
อาจมีนโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนหรือข้อบกพร่องในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมีความสำคัญต่อการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยตรง (อนงค์นุช เวชประชา, 2556) 

การวินิจฉัยจึงมีบทบาทสำคญัอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการประเมินเชิงการวินิจฉัย 
(diagnostic assessment) เป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินจุดเด่น จุดด้อย ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค เหล่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงแก้ไข ซึ่งนิยมนำมาใช้ในทางการศึกษากัน
อย่างแพร่ แบบทดสอบวินิจฉัยเป็นเครื่องมือที่ใช้ค้นหาข้อบกพร่องทางการเรียน ซึ่งปรบัปรุงมาจาก
แบบทดสอบ เพื่อสำรวจและตัวลวงนั้นสามารถบอกถึงสาเหตุ ข้อบกพร่องลักษณะต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน โดยปัจจุบันนักการศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบสอบโดยการนำ
แนวคิดทฤษฎพีุทธิปัญญามาใช้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อวัดโครงสร้างความรู้ ทักษะ 
ที่เฉพาะและวัดคุณลักษณะทางพุทธิปัญญาของนักเรียน ซึ่งให้สารสนเทศเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ 
ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดแข็ง และจดุอ่อนทางพุทธิปัญญาของนักเรียน จากการคิด
และการเรียนรู ้โมเดลการวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (cognitive diagnostic models, CDMs) พัฒนาขึ้น
โดย Rupp and Templin (2008) เป็นโมเดลทีใ่ช้อธิบายถงึ สาเหตุของการตอบสนองขอ้สอบหรือพฤติกรรม
ที่สังเกตได้จากผู้สอบ ซึ่งการที่ผู้สอบจะสามารถตอบหรือแสดงพฤติกรรมใดได้ถูกต้องนั้นใช้หรือ 
มีคุณลักษณะใด หรือกล่าวว่าเป็นโมเดลที่ช่วยในการตัดสินใจได้ โมเดล Deterministic–input, Noisy–
and–Gate Model หรือ DINA Model เปน็การประมาณค่าเพื่อจำแนกทักษะความสามารถของผู้สอบ 
มีความเฉพาะกับแบบแผนความสามารถของผู้สอบ กล่าวคือ มีการประมาณค่าโดยกำหนดให้ผู้สอบ 
มีค่าความน่าจะเป็นในการตอบข้อคำถาม มีค่าความน่าจะเป็นในการตอบข้อคำถามได้อย่างถูกต้องสูงสุด 
เมื่อผู้สอบมีทักษะที่ต้องใช้ในการหาคำตอบครบทุกทกัษะที่จำเป็นต้องใชใ้นการหาคำตอบ (Rupp, Templin, 
& Henson, 2010) เมื่อกล่าวถึงการประเมินทางพุทธิปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงกับชีวิตจริงได้อย่าง
กลมกลืน แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ (Evidence Centered Design : ECD) 
เป็นการประเมินที่กล่าวถึงในการรู้สิ่งที่นักเรยีนรู้ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหาเหตุผลจากหลักฐาน โดยมี
สามเหลี่ยมการประเมินเป็นกรอบของการประเมินนี้ สามเหลี่ยมการประเมินประกอบด้วยสามมุมที่แสดง
ถึงองค์ประกอบในกระบวนการ ประกอบด้วยองค์ ประกอบด้านพุทธิปัญญา องค์ประกอบด้านการสังเกต 
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และองค์ประกอบด้านการตีความ (Jimmy de la Torre and Nathan Minchen, 2014) ในทางปฏิบัติ
สามารถใช้องค์ประกอบทั้งสามองค์ประกอบมาใช้เปน็กรอบสำหรับการดำเนินการวิจัย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าแบบสอบวินิจฉัยถูกพัฒนาขึ้นเป็นจำนวนมาก การวินิจฉัย 
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการนำผลการวินิจฉัยไปใช้ในชั้นเรียน 
ยังไม่หลากลาย ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยเกี่ยวกับความสามารถ 
ในการทำแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา DINA Model ในการวินิจฉัย 
และใช้แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ (Evidence Centered Design : ECD) 
เป็นกรอบในการดำเนินการวิจัย โดยจะมีการพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งครผูู้สอนสามารถ 
นำกระบวนการใช้ที่แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาที่สร้างขึ้นไปใช้ในห้องเรียนโดยกระบวนการนี้ 
จะสามารถวินิจฉัยความสามารถในการทำแบบสอบของนักเรียน โดยคาดหวังว่าจะเป็นแนวทางหนึ่ง 
ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 
และนักเรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน สำหรับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
2.2 เพื่อตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2.3 เพื่อศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรือ่ง การบวกและ 

การลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
3.2 มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อน เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน 
3.3 การวินิจฉยั ได้แก่ ประเภทของการวินิจฉัย การนำผลการวินิจฉัยไปใช้ และการวนิิจฉัย

ทางการศึกษา 
3.4 แบบทดสอบวินิจฉัย ได้แก่ ความหมายของแบบทดสอบวินิจฉัย ลักษณะของแบบทดสอบ

วินิจฉัย เทคนคิและวิธีการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย และประโยชน์ของแบบทดสอบวินิจฉัย 
3.5 การประเมนิเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 

การประเมินเชิงวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อวัด โครงสร้าง
ความรู้และทักษะที่เฉพาะและวัดคุณลักษณะทางพุทธิปัญญาของนักเรียน ซึ่งใหส้ารสนเทศ เกี่ยวกับ 
ผลการเรียนรู้ ผลการประเมนิการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จุดแข็ง และจดุอ่อนทางพุทธิปัญญาของนักเรียน
ในแต่ละคุณลักษณะทางพุทธิปัญญาของผู้สอบอย่างละเอียด (Jang, 2009 & Aryadoust, 2011) โมเดล
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วินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเป็นสิ่งหนึ่งที่นำมาใช้พัฒนาแบบสอบ โมเดลการวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (cognitive 
diagnostic models, CDMs) พัฒนาขึ้นโดย Rupp and Templin (2008) เป็นโมเดลที่ใช้อธิบายถึง 
สาเหตุของการตอบสนองข้อสอบหรือพฤติกรรมที่สังเกตได้จากผู้สอบ ซึ่งการที่ผู้สอบจะสามารถตอบ 
หรือแสดงพฤติกรรมใดได้ถูกต้องนั้นใช้หรือมีคุณลักษณะใด หรือกล่าวว่าเป็นโมเดลที่การตัดสินใจได้ 

3.6 แนวทางการออกแบบการประเมินที่ใชห้ลักฐานเป็นสำคัญ (Evidence Centered 
Design : ECD) 

แนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้หลักฐานเป็นสำคัญ (Evidence Centered Design : 
ECD) เป็นการประเมินที่กล่าวถึงในการรู้สิ่งที่นักเรียนรู้ซึ่งแสดงถึงกระบวนการหาเหตุผลจากหลักฐาน 
โดยมีสามเหลี่ยมการประเมินเป็นกรอบของการประเมินนี้ ประกอบด้วย สามมุมที่แสดงถึงองค์ประกอบ 
ในกระบวนการ ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพุทธิปัญญา องค์ประกอบด้านการสังเกต และองค์ประกอบ 
ด้านการตีความ สามเหลี่ยมการประเมินน้ีแสดงความสัมพันธ์แบบยืดหยุ่นร่วมกัน โดยแต่จะมุมจะมคีวาม
เชื่อมโยงถึงกัน ดังนั้นจึงต้องได้รับการพิจารณาร่วมกัน (Jimmy de la Torre and Nathan Minchen, 
2014) 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
กรอบแนวคิดในการทำวิจัยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง 

การบวกและการลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (โดยอิงกรอบการออกแบบที่เน้นหลักฐานเป็นสำคัญ 
(ECD) (Jimmy de la Torre and Nathan Minchen, 2014) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 
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5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวินิจฉัยนักเรียนหลังจากเรียนเนื้อหา เรื่อง การบวก 

และการลบเศษส่วน ดังนั้น ประชากรใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนในระดับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 196 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศกึษา 2564 จำนวน 
3,749 คน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 (สำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5, 2564) 

กลุ่มตัวอย่าง 
1. ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่พิจารณาความถูกต้องของการออกข้อสอบตามผัง

การออกข้อสอบ (Q-matrix) จำนวน 5 คน และกำหนดนักเรียนที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง 
ของการกำหนด Q-matrix ในเชิงประจักษ์ โดยการใช้วิธีการคิดออกเสียง (Think aloud) เป็นนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 คน ทีม่าจากการเลือกแบบเจาะจง  

2) ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีการสอบแบบดั้งเดิม
(Classical Test Theory : CTT) คือ นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง และผู้วิจัยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบคุณภาพเชิงวินิจฉัยของข้อสอบด้วยโมเดล
วินิจฉัย DINA Model คือ นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 300 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ 
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi stage random sampling) 

3) ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย
ทางพุทธิปัญญา คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ 3 คน ที่พิจารณาความถูกต้องกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย 
ทางพุทธิปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย 
ทางพุทธิปัญญา และกลุม่ตัวอย่างในการศึกษาผลการวินิจฉัยจากกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย 
ทางพุทธิปัญญาปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ได้แก่ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ครูที่จบเอกคณิตศาสตร์ 3 คน และครูที่ไม่ได้จบ 
เอกคณิตศาสตร ์จำนวน 3 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปน็การวิจัยออกแบบและพฒันา (Design and Development Research : 

DDR) จะมุ่งเน้นที่การออกแบบ (Design) แบบทดสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบ
เศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นการศึกษาเนื้อหาเพื่อสรุปเป็นคุณลักษณะ 
ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำโจทย์เรื่องการบวกและการลบเศษส่วน และพัฒนาแบบทดสอบตามแผนผัง 
การออกข้อสอบ (Q-matrix) โดยมีการทำงานร่วมกันระหว่างผู้วิจัย นักเรียน ครูและผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัย 
มีการประสานงาน ระหว่างกับครูในการศึกษาและควบคุมนักเรียนในการทำแบบทดสอบ และผู้วิจัย
ประสานงาน กับผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ จนสามารถพัฒนา
(Development) เป็นกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาเรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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ภาพประกอบ 2 ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1) แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 จำนวน 16 ข้อ จำนวน 2 ชุด เป็นแบบสอบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการกำหนด Q-matrix ในเชิงประจักษ์โดยวิธีการคิดอออกเสียง (Think aloud) 

2) แบบประเมินความถูกต้องของข้อสอบกับผังการสอบ Q-matrix
3) แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ระดบัชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 4 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 16 ขอ้ 
4) คูม่ือกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรือ่ง การบวกและการลบเศษสว่น

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
5) แบบประเมินความถูกต้องของคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง

การบวกและการลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัย

ทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale)
7) แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา

เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ศกึษาเอกสารและงานวิจยัเกี่ยวกับการบวกและการลบเศษส่วน เพื่อวิเคราะห์คณุลักษณะ
ที่ใช้ในการบวกลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แล้วสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยตามแผนผังการออก
ข้อสอบ (Q-Matrix) จำนวน 2 ชุด 

2) ตรวจสอบความถูกต้องของ Q-matrix เชิงประจักษ์โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง
(Think aloud) จากนั้นใหผู้้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของข้อสอบกับผังการออกข้อสอบ (Q-matrix) 

3) นำข้อสอบที่ได้ ไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน คัดเลือกข้อสอบ
ที่ผ่านเกณฑ์ จากข้อสอบทั้ง 2 ชุด จำนวน 12 ข้อ

4) นำข้อสอบ จำนวน 12 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพไปใช้กับนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างเพื่อหาคุณภาพแบบสอบ จำนวน 300 คน

5) สร้างคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
6) ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความถูกต้องของคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา

เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 



50 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ความถูกต้องในเชิงประจักษ์โดยใช้วิธีการคิดออกเสียง (Think aloud)

โดยวิเคราะห์กระบวนการคิดแก้ปัญหา เรื่อง การและการลบเศษส่วน ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ซึ่งจะให้นักเรียนรายงานกระบวนการคิดของตนออกมาเป็นคําพูดหรือวิธีคิดในกระดาษ  

2) วิเคราะห์ความถูกต้องของข้อสอบกับผังการสอบ Q-matrix ความตรงเชิงเน้ือหา
ของแบบสอบโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ (Content Validity Index : CVI) 

3) วิเคราะห์คณุภาพของแบบสอบรายข้อ ประกอบด้วย ค่าความยาก (Item Difficulty)
ค่าอำนาจจำแนก (B-Index) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับ โดยการหาค่าความเที่ยง
ของแบบสอบอิงเกณฑ์ด้วยวิธีของโลเวท (Lovett Method) 

4) วิเคราะห์คณุภาพของแบบสอบเชิงวินิจฉัย DINA Model เพื่อหาค่าการเดา (guessing)
ค่าความสะเพร่า (slipping) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 
และค่าดัชนีอำนาจจําแนกรายข้อ (IDI)  

5) วิเคราะห์ความถูกต้องของคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา ด้วยมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) 

6) วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบแถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการ
ใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดบั 
(Likert scale) ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบ (Content Validity Index : CVI) เกณฑ์การตัดสิน

ความตรงเชิงเนื้อหาควรมีค่าต้ังแต ่0.75 ขึน้ไป (Yamane, 2003) มีสูตรคำนวณ ดังนี ้

CVI =  
ΣR3,4

N
2) การตรวจสอบคุณภาพโดยใช้ทฤษฎกีารสอบแบบดั้งเดมิ (Classical Test Theory : CTT)

ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบรายข้อ ประกอบด้วย ค่าความยาก (Item Difficulty) และค่าอำนาจ
จำแนก (B-Index) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับ ประกอบด้วย ค่าความเที่ยงของแบบสอบ
อิงเกณฑ์ด้วยวิธีของโลเวท (Lovett Method) ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี ้

2.1) ค่าความยาก (Item Difficulty) มีสูตรคำนวณ ดังนี้ 
P =

RH+RL

NH+NL
   หรือ  P =

PH+PL

2

 การคัดเลือกข้อสอบที่เหมาะสมควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20–0.80 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 

2.2) ค่าอำนาจจำแนก มีสูตรคำนวณ ดังนี ้

B =
H

NH
−

L

NL

 การพิจารณาค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมมคีุณภาพตั้งแต่ 0.20–0.80 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2556) 
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2.3) ค่าความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑ์ด้วยวิธีของโลเวท (Lovett Method) 
มีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

rCC =
1 − kΣxi − Σxi

2

(k − 1)Σ(xi − C)2

3) การตรวจสอบคุณภาพเชิงวินิจฉัยของข้อสอบด้วยโมเดลวินิจฉัย DINA Model
3.1) ดัชนีอำนาจจําแนกรายข้อ (Global-Item Discrimination Index)

𝐼𝐷𝐼𝑗 = (1 − 𝑠𝑗) − 𝑔𝑗  
 IDI ควรมีค่ามากกว่า 0.5 (สังวรณ์ งัดกระโทก และอนุสรณ ์เกิดศรี, 2559) 
3.2) พารามิเตอร์ความสะเพร่า (slipping) 

𝑠𝑗 = 𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 0|𝜂𝑖𝑗 = 1) 
3.3) พารามิเตอร์การเดาข้อสอบถูก (guessing) 

𝑔𝑗 = 𝑃(𝑋𝑖𝑗 = 0|𝜂𝑖𝑗 = 1) 
3.4) ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴𝑗 = √∑ 𝑝(𝛼𝑙)

𝐿

𝑙=1

[ 𝑃(𝑋𝑗 = 1|𝛼𝑙) −
�̂�(𝑋𝑗 = 1|𝛼𝑙)

�̂�(𝑋𝑗|𝛼𝑙)
 ]2 

RMSEA ควรมคี่าน้อยกว่า .089 (Maydeu-Olivares & Joe, 2014) 

6. ผลการวิจัย
รายงานผลการวิจัยแบ่งการรายงานออกทั้งหมด 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

6.1 ผลการสร้างแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
1) ผลการกำหนดแผนผังการออกข้อสอบ (Q-Matrix)

ตาราง 1 แสดงแผนผังการออกข้อสอบ (Q-Matrix) 

ที่ แบบแผนการคดิ ที่ แบบแผนการคดิ ที่ แบบแผนการคดิ ที่ แบบแผนการคดิ 
1 [0,0,0,0,0] 9 [0,1,0,0,1] 17 [1,0,0,0,0] 25 [1,0,1,1,0] 
2 [0,0,0,0,1] 10 [0,0,1,1,0] 18 [1,1,0,0,0] 26 [1,0,1,0,1] 
3 [0,0,0,1,0] 11 [0,0,1,0,1] 19 [1,0,1,0,0] 27 [1,0,0,1,1] 
4 [0,0,1,0,0] 12 [0,0,0,1,1] 20 [1,0,0,1,0] 28 [1,0,1,1,1] 
5 [0,1,0,0,0] 13 [0,1,0,1,1] 21 [1,0,0,0,1] 29 [1,1,0,1,1] 
6 [0,1,1,1,1] 14 [0,1,1,0,1] 22 [1,1,1,0,0] 30 [1,1,1,0,1] 
7 [0,1,1,0,0] 15 [0,1,1,1,0] 23 [1,1,0,1,0] 31 [1,1,1,1,0] 
8 [0,1,0,1,0] 16 [0,0,1,1,1] 24 [1,1,0,0,1] 32 [1,1,1,1,1] 
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จากตาราง พบว่าแบบแผนการคิดเป็นไปทั้งหมด 25 รูปแบบ นั่นคือแบบแผนการคิดเป็นไปได้
ทั้งหมด 32 รูปแบบ ผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบการออกข้อสอบที่จะนำไปสร้างแบบทดสอบวินิจฉัย จำนวน  
12 รูปแบบ ไดแ้ก่ รูปแบบที่ 5, 7, 9, 14, 15, 17, 19, 25, 26, 28 และ 32 เนื่องจากเนื้อหา เรื่องการบวก
ลบเศษส่วน จะมีแบบแผนทีช่ัดเจน จึงทำให้ได้ใช้เพียงคุณลักษณะดังกล่าว 

2) ผลการสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาและการหาคุณภาพของแบบทดสอบ
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 12 ข้อ

และขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในด้านดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหา (CVI)  

พบว่า ผลการสร้างแบบทดสอบเป็นไปตามแผนผังการออกข้อสอบและแบบแผน 
การคิด และผลการตรวจสอบดัชนีความตรงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญแสดงว่าให้เห็นว่า แบบทดสอบทั้งสอง
ฉบับมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่า CVI ระหว่าง 0.75 ถงึ 1.00 ซึ่งค่า CVI 
ที่เหมาะสมต้องมีค่า 0.75 ขึ้นไป (Yaghmaie, 2003)  

6.2 ผลการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
1) ผลการตรวจสอบคณุภาพโดยใช้ทฤษฎีการสอบแบบดั้งเดมิ (Classical Test Theory:

CTT) 

ตาราง 2 การตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 

ข้อ 
แบบสอบชุดที ่1 แบบสอบชุดที ่2 เลือกข้อสอบ

จากชุดที ่ค่าความยาก B-Index ค่าความยาก B-Index
1 0.93 0.27 0.97 0.13 1 
2 0.77 0.33 0.67 0.27 1 
3 0.50 0.47 0.43 0.20 1 
4 0.33 0.53 0.43 0.73 2 
5 0.47 0.40 0.53 0.53 2 
6 0.53 0.27 0.63 0.33 2 
7 0.37 0.33 0.30 0.33 1 
8 0.33 0.40 0.30 0.33 1 
9 0.40 0.53 0.50 0.60 2 
10 0.50 0.47 0.63 0.53 2 
11 0.27 0.07 0.27 0.13 2 
12 0.37 0.33 0.23 0.20 1 

ค่าเฉลี่ย 0.48 0.36 0.49 0.35 
S.D. 0.19 0.15 0.21 0.20 

ค่าความเที่ยง
แบบโลเวท 

0.64 0.61 
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จากตาราง 2 พบว่าแบบทดสอบทั้งสองฉบับมีค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในของโลเวท 
(Lovett Method) เท่ากับ 0.64 และ 0.61 ตามลำดับ และแบบทดสอบฉบับที่ 1 ค่าอำนาจจำแนก 
ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 1 ข้อ แสดงว่าข้อสอบสามารถจำแนกนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ดี เมื่อพิจารณา
ค่าความยากถือวา่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หลายข้อ ในแบบทดสอบฉบับที่ 2 ค่าอำนาจจำแนกต่ำกว่าเกณฑ์ 
จำนวน 2 ข้อ แสดงว่าข้อสอบสามารถจำแนกนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้ เมื่อพิจารณาค่าความยาก
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หลายข้อ ผู้วจิัยจึงคัดเลือกข้อสอบ จำนวน 12 ข้อ จากแบบทดสอบฉบับที่ 1 
และแบบทดสอบฉบับที่ 2 โดยพิจารณาจากค่าอำนาจจำแนก (B-Index) เพื่อนำข้อสอบที่คัดเลือกมาใช้ใน
การวินิจฉัยนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2) ผลการตรวจสอบคุณภาพจากการวิเคราะห์ด้วยโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา
โดยประยุกต์ใช้โมเดล DINA โดยใช้โปรแกรม Rstudio 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบ ซึ่งแสดงโอกาส
ในการเดาข้อสอบได้ถูก (guessing) ค่าความสะเพร่า (slipping) อยู่ในเกณฑ์ดี และค่าดัชนีอำนาจจำแนก 
ซึ่งเป็นค่าดัชนีที่บ่งช้ีว่าข้อสอบข้อนั้นสามารถจำแนกผู้สอบที่มีคุณลักษณะกับผู้ที่ไม่มีคณุลักษณะได้ดีมาก
น้อยเพียงใด โดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา คือ IDI ควรมีค่ามากกว่า 0.50 ผลการวิเคราะหพ์บว่า แบบทดสอบ
ทั้ง 12 ข้อ มีคา่ IDI อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เมื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแบบทดสอบเป็นรายข้อ 
ด้วยดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) ไดค้่า RMSEA นอ้ยกว่า 0.89  
เมื่อพิจารณาค่า โดยใช้เกณฑ์ของ (Maydeu-Olivares and Joe, 2014 อ้างถึงใน สังวร งัดกระโทก, 
2561) ที่กล่าวว่า RMSEA < 0.089 แสดงว่า ข้อสอบข้อนั้นมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้
ได้ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้และสามารถนำไปวินิจฉัยนักเรียนที่รอบรู้และไม่รอบรู้ใน เรื่อง 
การบวกและการลบเศษส่วน ได้อย่างเหมาะสม 

6.3 ผลการศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
1) ผลการพัฒนาคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา

ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา โดยมีการพัฒนา
กระบวนการใช้ได้ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 3 ขั้นตอนของกระบวนการใช้แบบสอบ 

 สร้างแบบประเมินความถูกต้องของคู่มือการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา 
โดยขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงของเน้ือหาในด้านดัชนีความตรง
เชิงเนื้อหา (CVI)  

พบว่า ผลการตรวจสอบดัชนีความตรงเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญแสดงว่าให้เห็นว่า 
แบบทดสอบทัง้สองฉบับมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาผ่านเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยมีค่า CVI ระหว่าง 0.75 
ถึง 1.00 ซึ่งค่า CVI ที่เหมาะสมต้องมีค่า 0.75 ขึ้นไป (Yaghmaie, 2003) และผู้เช่ียวชาญเห็นได้ว่า  
มีความความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และมีความเป็นประโยชน์ 

 ผลจากการนำกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวก
และการลบเศษส่วน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในชั้นเรียนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การใช้กระบวนการ
สอบในชั้นเรียนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จบเอกคณิตศาสตร์ และไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์  
มีผลการใช้ไม่แตกต่างกัน ทั้งด้านความเหมาะสม คือ กระบวนการความชัดเจนครบถ้วนเพียงพอมีรูปแบบ
การใช้งานเหมาะสมเข้าใจง่าย ด้านความเป็นไปได้ คือ การวินิจฉัยรายบุคคลสามารถวดัและประเมินผล
เป็นไปตามคุณลักษะที่ใช้ในการแก้ปัญหา เรือ่ง การบวกและการลบเศษสว่นตามสภาพจริงในชั้นเรียน 
พร้อมทั้งเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล ด้านความถูกต้อง คือ รูปแบบรายงานที่ได้รับผลถูกต้อง 
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบที่สร้างขึ้น แผนภูมิในแบบรายงานมีความชัดเจน สามารถระบุจุดอ่อน  
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จุดแข็งได้ และด้านความเป็นประโยชน์ คือ ครูผู้สอนสามารถนำกระบวนการใช้แบบสอบในชั้นเรียนไป
สะท้อนผลการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ได้ตรง 
ตามจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองได้ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาผลของกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบ

เศษส่วน สำหรบันักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พฒันาตามแนวคิดการออกแบบการประเมินที่ใช้
หลักฐานเป็นสำคัญมีผลสรุป ดังนี้ 

 7.1 แบบทดสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญาที่สร้างขึ้น ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 
ด้านความตรงด้วยดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) โดยทุกข้อคำถามมีค่า CVI อยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  
ซึ่งเป็นเกณฑ์ทีเ่หมาะสม และมีค่าความยาก (p) และค่าอำนาจจำแนก (B-Index) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรบัได้ 

 7.2 การตรวจสอบคุณภาพจากการวิเคราะห์ด้วยโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา  
โดยประยุกต์ใช้โมเดล DINA มีผลสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี บุระ (2557) ซึ่งพัฒนาแบบสอบ
วินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่องการดำเนินการเลขคณิตพื้นฐานโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยการประยุกต์โมเดล 
ดีไอเอ็นเอ (DINA Model) ผลการตรวจสอบคุณภาพด้วยโมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา (G-DINA Model) 
พบว่า มีค่าความสะเพร่าและค่าการเดาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ มีค่าเฉลี่ยอำนาจจำแนกเชิงวินิจฉัยรายข้อ 
(IDI) อยู่ในเกณฑ์ที่จำแนกได้ในระดับดี และค่าเฉลี่ยของดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
(RMSEA) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สามารถนำไปวินิจฉัยนักเรียนในเรื่องความรอบรู้และความไม่รอบรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

7.3 ผลจากการนำกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและ 
การลบเศษส่วน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ในชั้นเรียนกลุม่ตัวอย่าง พบว่า การใช้กระบวนการสอบ
ในชั้นเรียนของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จบเอกคณิตศาสตร์ และไม่ได้จบเอกคณิตศาสตร์ มีผลการใช้ไม่
แตกต่างกัน ทั้งด้านความเหมาะสม ด้ามความเป็นไปได้ ด้านความถูกต้อง และด้านความเป็นประโยชน์ 
สามารถนำไปวินิจฉัยนักเรียนในเรื่องความรอบรู้และความไม่รอบรู้ได้อย่างเหมาะสม  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ 
 งานวิจัยนี้ได้พัฒนากระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและ 

การลบเศษส่วน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ควรนำไปวินิจฉัยร่วมกับการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ในกระบวนการใช้แบบสอบวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน  

ให้เป็นแบบทดสอบที่สามารถให้ผลตอบกลับแบบรายงานรายบุคคลได้ทันที เพื่อให้ผู้สอบ ผู้ปกครอง  
และครูผู้สอน นำผลการวินิจฉัยไปเป็นสาสารสนเทศ และวินิจฉัยเพื่อปรับปรุงความไม่รอบรู้และพัฒนา
ความรอบรู้ของผู้สอบ ให้มทีกัษะทางคณิตศาสตร์เพิ่มยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

The Development of Academic Achievement of Grade 4 Students 
on Online Network Databases Under the Epidemic Situation 

Coronavirus 2019 (COVID-19) Using a 5E Inquiry Learning 
Management 

ปรียานันท์ วรรณทอง1 

ศศิธร แสนพันดร2 

อังคาร อินทนิล3 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจดัการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คอื นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย ทีเ่รียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสรุิยะของเรา ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขั้น (5Es) จำนวน 6 แผน รวม 12 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และค่าร้อยละ

คำสำคญั:  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น  ความพึงพอใจ 

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46230 
2อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46230 
3อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46230 
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Abstract 
The objectives of this research are: 1. To develop the learning achievement of 

grade 4 students by using 5E inquiry learning management to pass the 70% criteria. 
2. To study the satisfaction in learning science of grade 4 students taught by 5E inquiry
learning management. The sample group used in this research was 40 students in Kalasin
Pittayasai School in the second semester of the 2021 academic year. The tools used in
the research were: (1) a learning management plan on the moon and our solar system
taught by 5E inquiry learning management, 6 plans, 12 hours. (2) Science-learning
achievement test (3) Satisfaction Questionnaire. Analyze the data by averaging, standard
deviation and percentage.

Keywords:  Learning achievements,  5E inquiry learning management,  Satisfaction 
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1. บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 

กฎหมาย ฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปการศึกษาฉบับแรก มุ่งพัฒนาคนไทยทุกคนให้มีความเป็นมนุษย ์
ที่สมบูรณ์ในทกุด้าน อย่างสมดุลเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุข เพือ่จะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้มั่งคั่งมั่นคงอย่างยั่งยนืต่อไป (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้อง
กับทุกคนทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ และผลผลิต
ต่าง ๆ  ที่ มนษุย์ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงาน เหล่านี้ล้วนเป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์และศาสตร์อื่น ๆ วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการคน้คว้าหาความรู้  
มีความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ผลการวิจัยทำ ให้ได้รูปแบบ 
การจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดระดับสูง 
ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกสังเกต ฝกึถาม 
ตอบฝึกการสื่อสาร ฝึกเชื่อมโยงบูรณาการฝึกนำเสนอ ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์ ฝึกสร้างองค์ความรู้ โดยมคีรู
เป็นผู้กำกับ ควบคุม ดำเนินการให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ 

โดยการจัดการเรียนรู้แบบ 5E (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สนับสนุนให้ผู้เรียน
สามารถคน้พบความรู้หรือเช่ือมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม หาแนวทางแก้ปัญหาได้ตัวเอง แล้วนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาและศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง การจัดการเรียนเรียนรู้แบบ 5Es นี ้เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู ้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนให้ผู้เรียน 
แสดงบทของตนเองให้เต็มที่เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง   

จากที่กล่าวไว้ในข้างต้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิด
วิเคราะห์ของผู้เรียนด้วยการนำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 5Es มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการเรียนรู้ 
ให้ความสำคญักับผู้เรียนเป็นสำคัญ หากผู้เรียนได้รับรู้บทบาทของตัวเอง การเรียนการสอนก็จะมีประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น โดยมีครูทำหน้าที่สนับสนุนจัดการเรียนรู้ที่ฝึกใหผู้้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางความคิดหาเหตุผล เพื่อทำให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกตอ้งด้วยตนเอง จึงนับได้ว่าการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนนั้น เป็นการเรียนการสอนที่เน้นองค์ความรู้ทักษะ ความเช่ียวชาญ 
และสมรรถนะที่เกิดกับตัวผู้เรียน ซึ่งทำให้ผูเ้รียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตท่ามกลาง
กระแสเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 
 รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นกลยุทธ์การสอนที่ช่วยให้นักเรียน

เข้าใจในสิ่งที่เรยีนรู้ได้ด้วยตนเอง สร้างทั้งความสนใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และปูทางให้กับการพัฒนา
ทักษะโดยใช้การต้ังคำถาม (inquiry) เป็นพ้ืนฐานในการให้ผู้เรียนได้นำประสบการณ์ที่เรียนรู้หรือฝึกฝน 
มาทดลองปฏิบัติหรือแสวงหาคำตอบ เกิดเป็นการเรียนรู้จากความเข้าใจที่ผู้เรียนค่อย ๆ สร้างสมขึ้นมา  
โดยผู้สอนจะเป็นผู้ช่วยแนะนำแก้ไขและเสริมต่อในส่วนทีจ่ำเป็น ต่างจากการสอนแบบเดิมที่ใช้การป้อน
ความรู้จากผู้สอนเป็นหลัก การต้ังคำถาม (inquiry) เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ศกึษาวิชา
วิทยาศาสตร์ใช้ในการหาความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ การตั้งคำถามจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้และความเข้าใจในแนวคิด หลักการ รูปแบบ และทฤษฎีที่เกีย่วข้อง การต้ังคำถามจึงเป็นส่วน
ที่สำคัญอย่างย่ิงของการศึกษาวิทยาศาสตร์ในทุกระดับและในทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ 5E model 
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมาโดยมุ่งหมายให้ใช้เป็นแนวทางการสอนและเรียนรู้วิชา
วิทยาศาสตร์ แต่แนวทางนี้ก็สามารถนำไปปรับใช้กับการศึกษาวิชาความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับการให้การฝึกอบรมในสถานประกอบการซึ่งผู้เรียนต่างผ่านประสบการณ์กันมามากพอที่จะเข้าใจปัญหา
และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรบัใช ้นอกจากนัน้ การเรียนรู้ร่วมกันตามหลัก 5E ยังเปน็พื้นฐานที่ดสีำหรบัการทำงาน
เป็นทีมอีกด้วย 

นักการศึกษาสองท่าน คือ J. Myron Atkin และ Robert Karplus ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนไว้ในปี ค.ศ. 1962 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากงานของ Robert Piaget ซึ่งเป็นผู้บุกเบิก
แนวคิดเก่ียวกับความฉลาดทางความคิดและการเรียนรู้ของนักเรียน  

model การเรยีนการสอนของ Karplus ในตอนแรกมีเพียง 3 ลำดับ (phases) ได้แก ่
(1) การสืบค้น (exploration) เป็นการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้
ตั้งคำถาม แยกแยะประเด็นที่ตนเข้าใจหรือไม่เข้าใจจากพ้ืนฐานความคิดที่ตนมีอยู่ (2) การนำเสนอ
แนวคิดใหม่ (concept introduction) โดยผู้สอนจะเป็นผู้เปิดประเด็นและกระตุ้นให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นกนัระหว่างผู้สอนและผู้เรียน (3) การสร้างความเข้าใจใหเ้กิดกับผู้เรียน (concept attainment)
เป็นการเปิดโอกาสใหผู้้เรียนนำความรูค้วามเข้าใจที่ได้ไปปรบัใช้ในสถานการณ์อื่นและประเมินว่าความเขา้ใจ
ของตนมีความสมบูรณ์ถูกต้องแล้วหรือไม่

Karplus และ Tier ได้ร่วมกันเขียนบทความเกี่ยวกับวงจรการเรียนรู้ลงในวารสาร Science 
Teacher ในปี ค.ศ. 1967 โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ 
(Science Curriculum Improvement Study: SCIS) และได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวาง 
ในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ 
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 Roger W. Bybee แห่งสถาบันศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีววิทยา (The Biological 
Science Curriculum Study: BSCS) ได้นำแนวคิดของ Karplus และ Tier มาปรับปรุงเป็น 5E 
Instructional Model หรือบางครั้งเรียกว่า วงจรการเรยีนรู้แบบ 5E (5E Learning Cycle) ในป ีค.ศ. 1987 
รูปแบบการสอนแบบ 5E นอกจากจะมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดของ Karplus และ Tier แล้ว ยังมีพื้นฐาน 
มาจากแนวคิดเรื่องปรัชญาการเรียนรู้ด้วยการทดลองของ John Dewey วงจรการเรียนรู้ด้วยการทดลอง
ของ David Kolb และทฤษฎีสร้างเสริมความรู้จากการต่อยอดประสบการณ์ (constructivist theory)  
ซึ่งมีสมมุติฐานว่า การเรียนรู้ไม่ได้เกิดจากการดูดซับความรู้ (passive absorption) แต่เกิดจากการเรียนรู้
ในเชิงรุก (active learning) ผู้เรียนไม่ควรเรียนรู้จากการฟังและการอ่านเท่านั้น แต่ควรพัฒนาทักษะ 
ของตนด้วยการวิเคราะห์ ประเมิน แสวงหาประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมเรียน
เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเข้าใจด้วย การช่วยกันแก้ไขปัญหาและวางแผนการสำรวจตรวจค้นเพ่ือความเข้าใจ 
จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีและมากกว่าการเรียนอยู่ตัวคนเดียว หรือเรียนไปแข่งขันไปเพื่อเอาชนะกัน
ระหว่างเพ่ือนร่วมเรียน การตั้งคำถาม สังเกต วิเคราะห์ อธิบาย หาข้อสรุป และตั้งคำถามใหม่ จะสรา้ง
ประสบการณ์ความรู้ผ่านการคิดในเชิงตรรกะซึ่งเป็นความเข้าใจที่ชัดเจนมากกว่าการท่องจำจากหนังสือ
ตำรารูปแบบการสอนแบบ 5E ประกอบด้วย การเรยีนการสอน 5 ลำดับ (phases) คือ Engagement, 
Exploration, Explanation, Elaboration และ Evaluation โดยในส่วนการประเมินผล แม้จะจัดไว้ 
เป็นลำดับสุดท้าย แต่ในทางปฏิบัติ การประเมินผลจะกระทำตั้งแต่ลำดับแรกและจะยังไม่เปลี่ยนไปสู่ลำดับ
ถัดไปจนกว่าจะประเมินแล้วว่าผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจตามมาตรฐานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แต่ละลำดับนั้นแล้ว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อชิระ อุตมาน (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนและการคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียน
ที่เรียนรูโ้ดยใชรู้ปแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบ 5E มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 23.96 คิดเป็นร้อยละ 79.87 
และมีจำนวนนกัเรียนที่ผ่านเกณฑ ์จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว ้ 
(2) นักเรียนทีเ่รียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบ 5E มีคะแนนการคิดวิเคราะห์เฉลี่ย 23.65
คิดเป็นร้อยละ 78.83 และมจีำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้

อาดีละห์ เจ๊ะแม (2558) ได้ศกึษาเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 
(5Es) ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวจิัยพบว่า (1) นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เพิ่มขึ้นทุกประเด็น (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียน คะแนนก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 27.20 และคะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 68.53  
(3) นักเรียนมคีะแนนพัฒนาการทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู ้(5Es)
ที่มีต่อความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 56.29 มีพัฒนาการอยู่ในระดับสูง (4) ระดับ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อความเข้าใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับค่อนข้างดี (5) นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียน อยู่ใน
ระดับมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
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4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4/6 ที่กำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 

40 คน ของโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาโดยการเลือก
เฉพาะเจาะจง 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ซึ่งผู้วิจัย

ใช้กระบวนการดำเนินงานวิจัยตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ์, 2538, 
หน้า 19-29) 1 วงจรปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 วางแผน (Planning) ขั้นที ่2 
ปฏิบัติการ (Action) ขั้นที่ 3 สังเกตการณ์ (Observation) และขั้นที่ 4 สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) 
ในการดำเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้ดำเนินไป 2 วงจรปฏิบัติการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ภาพประกอบ 2 ขั้นตอนวงจรปฏิบัติการตามแนวคิดของ Kemmis & Mc Taggart 

วงจรปฏิบัติการที่ 1 
 ขั้นที่ 1 ขัน้วางแผน (Planning) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาเก่ียวกับ 

การจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โดยการสังเกตนักเรียนขณะการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
เมื่อนักเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อย และเมื่อประสบปัญหาการแพร่ระบาดของของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง ส่งผลให้ 

การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(5Es)
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ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสาร วิเคราะห์ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรบัการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา 2564 ภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และศึกษาแนวคิดทฤษฎี หลักการ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) เพื่อนำมาใช้วางแผน 
การจัดการเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการวิจัยหลังจากนั้นนำข้อมูลที่มาวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการสร้าง และพฒันาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ นำเสนอเครื่องมือวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรกึษาตรวจ สอบความถูกต้องของเนื้อหา และจุดประสงค์
ของการทำแบบทดสอบ นำแผนการจัดการเรียนรู้ และเครือ่งมือที่สร้างขึ้นนำเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ  
เพื่อตรวจสอบความถกูต้อง และพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา พร้อมกับขอข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
นำไปปรับปรุง และออกแบบเครื่องมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา
ของแผนการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 1 โดยผู้วิจัยได้กำหนดแผนการจดัการเรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจร
ปฏิบัติการที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา 3 แผน 
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิ้น 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ง การขึ้นและตก
ของดวงจันทร์ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนรูปของดวงจันทร์ และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
เรื่อง ข้างขึ้น ข้างแรม 

ขั้นที่ 3 ขัน้สังเกตการณ์ (Observation) ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทดสอบกับนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวงจรปฏิบัติการ  

 ขั้นที่ 4 ขัน้การสะท้อนผลปฏิบัติการ (Reflection) หลังจากดำเนินการจัดการ
เรียนรู้จนครบ 3 แผน เก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ และสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) นำขอ้มูลที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกับคณุคร ู
ที่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย นําข้อมูลที่ไดม้าปรับปรุงแก้ไข มาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในวงจร
ปฏิบัติการที่ 2  

วงจรปฏิบัติการที่ 2 
 ขั้นที่ 1 ขัน้วางแผน (Planning) นำผลการวิเคราะห์ และผลสรุปจากวงจร

ปฏิบัติการที่ 1 มาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5Es) และศึกษารูปแบบวิธีการสอนเทคนิคที่จะนำมาจดัการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัยนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกบัการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 



64 

 ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหา
ของแผนการเรียนรู้ในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยผู้วิจัยได้กำหนดแผนการจดัการเรียนรู้ตามเนื้อหาในวงจร
ปฏิบัติการที่/วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา 3 แผน  
แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทัง้สิ้น 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรือ่ง องค์ประกอบ
ของระบบสรุิยะ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 6 วัตถุในระบบสุริยะ 

 ขั้นที่ 3 ขัน้สังเกตการณ์ (Observation) ผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทดสอบกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลในระหว่างที่จัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน หลังสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวงจรปฏิบัติการ และให้นักเรียนทำแบบประเมิน 
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
5 ขั้น (5Es)  

ชั้นที่ 4 ขัน้สะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ในท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 2 ผู้วิจัย 
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สรุป และอภิปรายผลร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง เพื่อหาข้อสรุปว่า หลังจากนักเรียน 
ผ่านการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) กับกลุ่มเป้าหมาย นักเรียน
สามารถผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 หรือไม่ หลังจากทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนักเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากน้อยเพียงใด  

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย และเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
5 ขั้น (5Es) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4/6 รายวิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ดวงจันทร์และระบบ
สุริยะของเรา จำนวน 6 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง 

2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดวงจันทร์และระบบ
สุริยะของเรา กลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ 
และแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยทำการทดสอบกอ่นเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
กับนักเรียนกลุม่เป้าหมาย เรื่อง ดวงจันทร์และระบบสุริยะของเรา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย จำนวน 40 คน 

2) ผู้วิจัยปฐมนเิทศผู้เรียนเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
รูปการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

3) ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง ในระหว่าง
ดำเนินการสอนทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอน โดยใช้แบบบันทึกหลังการสอน นำข้อมูล
ที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการเรียนรู้ที่จะสอนในครั้งต่อไป ให้มีประสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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4) หลังจากที่ดำเนินการสอนจนครบทุกแผนการเรียนรู้แล้วให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ้
รูปการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) และนำผลที่ได้ทัง้หมดมาวิเคราะห์ข้อมูล 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี ้

1) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) มาวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การคำนวณหาค่าเฉลี่ย การคำนวณหาร้อยละ

และการคำนวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) สถิติที่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมือ คือ การวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

6. ผลการวิจัย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 บนฐานข้อมูลเครือข่าย

ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้ 

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 บนฐานข้อมลูเครือข่าย

ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ตามวงจรปฏิบัตกิารที่ 1 
และ 2 ทีแ่สดงดังตาราง 1 และตาราง 2 

ตาราง 1 ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ 
           แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) วงจรปฏิบัติการที่ 1 

จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

40 10 7.53 76.25 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
33 82.50 7 17.50 
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จากตาราง 1 การทดสอบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามวงจรปฏิบัติการที่ 1 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่าจากนักเรียน
ทั้งหมด 40 คน มีผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.53 โดยเมื่อนำมาคิดเปน็
ร้อยละทั้งหมดมี่ค่าเท่ากับ 76.25 โดยมีผู้ที่ผา่นเกณฑ์การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จำนวน 33 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 82.50 และผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์จำนวน 7 คน คิดเปน็ร้อยละ 17.50 

ตาราง 2 ผลการพัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รบัการจัดกิจกรรม 
           การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) วงจรปฏิบัติการที่ 2 

จำนวนนักเรียน คะแนนเต็ม เฉลี่ย ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

40 10 8.76 88.75 
ผ่าน ร้อยละ ไม่ผ่าน ร้อยละ 
40 100 0 0 

จากตาราง 2 การทดสอบพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ตามวงจรปฏิบัติการที่ 2 หลังใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) พบว่าจากนักเรียน
ทั้งหมด 40 คน มีผ่านเกณฑร์้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.76 โดยเมื่อนำมาคิดเป็น
ร้อยละทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 88.75 โดยมีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จำนวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 0 พบว่า การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น (5Es) สามารถพัฒนาสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนให้เพิ่มขึน้ โดยสังเกตจากค่าเฉลี่ย  
และค่าร้อยละผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม จากวงจรปฏิบัติการที่ 2 มีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัด  

6.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 บนฐานข้อมูลเครือข่าย

ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  

ตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน 
          แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

รายงานประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. เหมาะสมกบัเนื้อหาครูสอน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. เหมาะสมกบัเวลาเรียนแต่ละช่ัวโมง 4.63 0.40 มากที่สุด 
3. เหมาะสมกบัระดับชั้นและวัยของผู้เรียน 4.83 0.14 มากที่สุด 
4. ทำให้เกิดความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ 4.67 0.47 มากที่สุด 
5. ทำให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น 4.67 0.72 มากที่สุด 
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ตาราง 3 (ต่อ) 

รายงานประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับความ
พึงพอใจ 

6. ทำให้บรรยากาศในห้องน่าเรียน 4.67 0.22 มากที่สุด 
7. ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนกลา้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ 4.58 0.58 มากที่สุด 
8. เกิดการพัฒนาความสามารถทางด้านสื่อสารการอ่าน
พูด ฟัง ในกิจกรรมการเรียนรู้ 4.67 0.56 มากที่สุด 
9. เกิดความสนุกสนาน ในขณะที่นักเรียนรว่มแข่งขัน
กับเพ่ือน ๆ 4.88 0.19 มากที่สุด 
10. สามารถอธิบายลักษณะสมบัติ องค์ประกอบของ
บรรยากาศ สร้างแบบจำลอง และเปรียบเทยีบประโยชน์
ของบรรยากาศได้ 4.29 1.04 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.55 0.64 มากที่สุด 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม 
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 และมีค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.64 
เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ในรายการประเมิน ข้อที่ 4 การเรยีน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ใช้ทำให้เกิดความกระตือรือร้น 
อยากเรียนรู ้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยูร่ายการประเมิน ข้อที่ 5 การเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ภายใต้สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ผู้วิจยันำสรุปผลการวิจัยมาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 7.1 ผลการพฒันาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 บนฐานขอ้มูล
เครือข่ายออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 จากการที่ได้
สัมภาษณ์ สอบถาม และได้ปรึกษาพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงหลังจัดการเรียนการสอนวงจรปฏิบัติการที่ 1 นักเรียน 
จำนวน 33 คน เนื่องจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 จัดเป็นห้องเรียนที่ผลการเรียนที่สูงของโรงเรียน 
การที่นักเรียนผ่านเกณฑ์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากเนื้อหาที่สอนที่เป็นเรือ่งที่นักเรียนสนใจมาก ซึ่งก็คอื
เรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายนอกโลก เพราะเด็ก ๆ ในช่วงวัยนี้อยู่ในช่วงแห่งวัยที่มีพัฒนาการทางด้านความชอบ
ค้นคว้าค้นหาในสิ่งมี่ตนเองไม่เคยพบ ทำให้เกิดการกระตุ้นความสนใจ และการความชอบที่จะเรียนและ 
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ตั้งใจเรียน ผู้เรียนจึงมีการสมมติสถานการณ์จำลอง มีการมอบบทบาทสมมติแก่ผู้เรียน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้น
จินตนาการให้ผู้อยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สำหรับนักเรียนทีย่ังไม่ผ่านเกณฑ ์จำนวน 7 คน นักเรียนกลุม่นี้ 
มีความตั้งใจเรียนอยู่ในระดับน้อย เพราะยังไม่มีความมั่นใจในการตอบคำถามเท่าที่ควร ชอบตอบคำถาม
ตามเพ่ือน และเมื่อบางคำถามเพื่อนคนไหนที่ตอบได้ก่อนเด็กนักเรียนเหล่านี้ก็จะไม่ตอบตามเพ่ือน  
ไม่สนใจในการเรียน และไม่จดจ่อในที่สุด ผูป้กครองและนักเรียนบางคนไม่ชำนาญในการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
และนักเรียนบางส่วนยังขาดอุปกรณ์ในการเรียนสื่อต่าง ๆ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมการเรียนในวงจรปฏิบัติการที่ 2 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ม ี
ความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น มีการนำบทบาทสมมติเข้ามาช่วยเสริมสร้างจินตนาการแก่นักเรียน การนำเกม
ต่าง ๆ จากสื่ออินเทอร์เน็ตนำช่วยสอนเสริม พบว่า นักเรียนมคีวามสนใจในการเรียนมากข้ึน สามารถตอบ
คำถามที่ผู้สอนถามได้ และเมือ่ทำการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนคะแนนผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
เพิ่มมาก ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม มีค่าเฉลี่ยรอ้ยละคิดเป็นร้อยละ 100 จำนวน 40 คน  
ซึ่งสอดคล้องกบั อชิระ อุตมาน (2555) ได้ศกึษาเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 23.96 คิดเป็นร้อยละ 
79.87 และมีจำนวนนักเรียนทีผ่่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
ไว้ (2) นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มีคะแนนการคิดวิเคราะหเ์ฉลี่ย 23.65  
คิดเป็นร้อยละ 78.83 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้  

 7.2 ผลความพงึพอใจต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับ
การจัดการเรยีนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5Es) พบว่าความพึงพอใจโดยรวมมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้เรียนได้ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  
ทำให้ผู้เรียนไดม้ีการใช้ความคิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคิดริเริ่ม การค้นหาความรู้ สนบัสนุนให้ผู้เรียน
สามารถค้นพบความรู้หรือเชื่อมโยงความรู้ที่มีอยู่เดิม หาแนวทางแก้ปัญหาได้ตัวเอง แล้วนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาและศึกษาค้นคว้า ลงมือปฏิบัติ
เพื่อสร้างองค์ความรู้ของตนเอง และนอกจากนี้มีการนำบทบาทสมมติ มาผนวกเข้ากับเรียนทำให้นักเรยีน
เกิดจินตนาการ และส่งผลใหผู้้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) พร้อมกบัมีครูที่สามารถให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้อย่างเต็มที่ จากผลความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
(5Es) เรื่อง ดวงจันทรแ์ละระบบสุริยะของเรา พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพงึพอใจมากที่สุด ในรายการประเมิน 
ข้อที่ 4 การเรยีนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ใช้ทำให้เกิด 
ความกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รายการส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุดอยู่รายการ
ประเมินข้อที่ 5 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) บนฐานข้อมูลเครือข่ายออนไลน์ที่ครูใชท้ำให้
เรียนเข้าใจง่ายขึ้น และรายการประเมินข้อที่ 9 การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) บนฐานข้อมูล
เครือข่ายออนไลน์ที่ครูใช้ทำให้เกิดความสนุกสนาน ในขณะที่นักเรียนร่วมแข่งขันกับเพ่ือน ๆ มีค่าเฉลีย่
เท่ากันอยู่ที่ 4.35 
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านเนื้อหาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนให้
สอดคล้องกับนักเรียน 

2. การเลือกสือ่การสอนที่เข้าใจง่าย และอธิบายเนื้อหาที่สอนอย่างชัดเจน ไม่กำกวม
หรือวกไปวนมา 

3. พิจารณากิจกรรมที่ใช้ให้พอดีกับเวลาในกิจกรรมการเรยีนการสอน ควรแบ่งสัดส่วน
ของกิจกรรมอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ 
2. ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปปรับใช้กับนักเรียนในระดับชั้นสายชั้นต่าง ๆ ตามบริบทที่เหมาะสม
3. ควรมีการศกึษาการใช้หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้

แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) นําไปปรับใช้ในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น การพัฒนาทางทักษะ 
การคิด การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
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ทัศนคติและการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ 
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

Attitude and Acceptance to using of Application in Online Learning 
during the Pandemic of Covid-19 of Students of Bangkok University 

บพิธ อภิวันทนกุล1 
คริชณะ ฉิมมณี2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทศันคติและการยอมรับในการเรียน

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อทัศนคติต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
ส่วนความคิดเห็นที่มีต่อการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 และขอ้ที่ 2 พบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติและการยอมรับ 
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา คณะที่กำลังศึกษา ชั้นปีที่กำลังศึกษา และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติและ 
การยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน  

คำสำคญั:  ทศันคต ิ การยอมรับ  แอปพลิเคชัน  การเรียนออนไลน์  โควิด 19 

1สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
2สาขาวิชาการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
This research had the objective to study factor influencing attitude and 

acceptance in online learning through application of students of Bangkok University.  
The guidelines in analyzing the data were quantitative research methodology by using a 
questionnaire as a tool in collecting the data. The study result was that opinion to attitude 
of using of application in online study of students of Bangkok University in the overall 
picture was at a high level. As for opinion to acceptance of using applicants in online 
studying of students of Bangkok University in the overall picture was at an average level. 
The hypothesis test, which was consistent with the objective No 1 and 2, it was found 
that students of Bangkok University with different sexes had attitude and acceptance to 
using of applications in online learning that was not different. As for students of Bangkok 
University with the age, education level, studying faculty, studying year and monthly 
income that were different had attitude and acceptance to using of application in online 
learning that was different  

Keywords:  Attitude,  Acceptance,  Application,  Online Learning,  Covid-19 
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1. บทนำ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งถูกจัดเป็น

มหาวิทยาลัยเอกชนที่ยอดนิยมและดีทีสุ่ดอันดับ 1 ในประเทศไทย จาก Webometrics โดยสภาวิจัย
แห่งชาติ ประเทศสเปน (พิมพ์แพร ศรีสวัสดิ์, 2563) มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีแผนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 
ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของโครงการและรายวิชาพื้นฐานที่บรรจลุงในทุกหลักสตูรปริญญาทุกสาขา โดยเน้น
รายวิชาปฏิบัติที่ต้องใช้การทำงานร่วมกัน เพื่อฝึกความเป็นผู้นำในด้านความคิดสร้างสรรค์เชิงบูรณาการ
และเทคโนโลยตีามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยเชื้อได้มีการลุกลาม
ไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องกักตัวอยู่ภายในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัย และรกัษา
ระยะห่างจากผู้อื่น ทำให้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 สถานศึกษาทุกแห่งต้องปิดการเรียนการสอน 
ในห้องเรียน และปรับรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นระบบออนไลน์ด้วยแอปพลิเคชันทั้งหมด ทำให้
นักศึกษาต่างต้องปรับตัวในการเรียนเป็นอย่างมาก เพื่อให้การศึกษายังคงดำเนินต่อไปได้ ทำให้นักศึกษา
ทุกคนยังคงต้องเรียนออนไลน์กันอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่อาจทราบได้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อใด  
แต่เนื่องจากนักศึกษาแต่ละคนมีมุมมองในการเรียนออนไลน์และการใช้งานแอพลิเคชันทีไ่ม่เหมือนกัน 
รวมถึงปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน จึงอาจส่งผลต่อการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน
ของนักศึกษาได้ 

ในการวิจัยครั้งนีไ้ด้ทำการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บแบบสอบถาม 
จากนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมาวิเคราะห์ผล ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูม ิ
ในงานวิจัยฉบับนี้ จะช่วยให้ทราบถึงทัศนคติและการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผลที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลทุติยภูมิในงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนผ่าน 
แอปพลิเคชันของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของนักศึกษาให้มากขึ้นในอนาคตได้ 

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับทัศนคติในการเรียนออนไลน์

ผ่านแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการยอมรับในการเรยีน

ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติ หมายถึง แนวคิด ความรู้สึกและมุมมองที่บุคคลมตี่อสิ่งต่าง ๆ ในทางพึงพอใจ 

หรือต่อต้าน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ บุคคลอื่น สถานการณ์ตา่ง ๆ และอาจแสดงทัศนคติให้เห็นผ่านทาง
พฤติกรรมได้ 

การยอมรับ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้เรียนรู้ เห็นด้วย ยอมรับ และเข้าใจในเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จนก่อให้เกิดการรับรู้ ความสนใจและนำสิ่ง ๆ นั้นไปใช้ในชีวิตจริงและเผยแพร่ 
ให้กับผู้อื่น 
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แอปพลิเคชัน หมายถึง ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการทำงานของผู้ใช้ ซึ่งพัฒนาเป็นโปรแกรมทีส่ามารถ
ประยุกต์ใช้สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และแล็บท็อป 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกบัผู้ใช้ใหม้ากขึน้โดยไม่ตอ้งเข้าผ่านเว็บบราวเซอร ์ตัวอย่างแอปพลิเคชัน 
Video Conference ทีใ่ช้ในการประชุมและเรียนออนไลน์ที่มีชื่อเสียง คือ Zoom, Microsoft Team และ 
Google Meet ทีผู่้ใช้จำนวนมากสามารถพดูคุยกันแบบเห็นหน้าผ่านแอปพลิเคชันได้  

การเรียนออนไลน์ หมายถึง นวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต ดาวเทียม เข้ามาช่วยในการเรียนด้วยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
ผ่านอุปกรณ์สื่อสาร ทำให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไปและเรียนรู้ได้ลกึมากขึ้น  

โควิด 19 หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากไวรัสชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดช่ือว่า “โคโรนาไวรัส” 
(Coronavirus) เป็นที่รู้จักเมือ่เริ่มมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี พ.ศ. 2562  
ในปัจจุบันได้มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก สง่ผลกระทบแกห่ลายประเทศเป็นอย่างมาก 

4. กรอบแนวคิดของการวิจัย
ผู้วิจัยได้วางกรอบแนวคิดของการวิจัยฉบับน้ี โดยแสดงลำดับขั้นตอนวิธีการวิจัย 

ดังภาพประกอบ 1 ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิของการวิจัย 

ปัจจัยทางดา้นประชากรศาสตร ์
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ชั้นปีที่กำลงัศึกษา
- คณะที่กำลังศึกษา
- รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรอิสระ 

การยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ในการเรียนออนไลน์ 

- แรงกระตุ้นในการเรียน
- ความสะดวกในการเรียน
- การบริหารจัดการเวลา
- ความสบายใจในการเรียน

ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชนั 
ในการเรียนออนไลน์ 

- การเปิดกล้อง
- การแชร์หน้าจอ
- การนำเสนองาน
- ความตั้งใจในการเรียน
- การรุกล้ำความเป็นส่วนตัว

ตัวแปรตาม 
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ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณในการค้นคว้าครั้งน้ี โดยเลือกสำรวจด้วยแบบสอบถาม 
ที่จัดทำขึ้นและได้วางขอบเขตของการวิจัยฉบับนี้ไว้ ดังนี ้

1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับปริญญาตรี โท และเอก เพศชายและหญิง อายุต้ังแต่ 16 ปขีึ้นไป 

2. ระยะเวลาทีผู่้จัดทำใชใ้นการทำการวิจัย คอื ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน
2565 

3. สถานทีท่ี่ผู้จัดทำใช้ในการทำวิจัย คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

5. สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานข้อที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 

คณะที่กำลังศกึษาและชั้นปีที่กำลังศึกษาทีแ่ตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียน
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา 
คณะที่กำลังศกึษาและชั้นปีที่กำลังศึกษาทีแ่ตกต่างกันมีการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียน
ออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

6. วิธีดำเนินการวิจัย
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ได้แก ่นกัศึกษา

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เหตุผลที่กำหนดลักษณะของประชากรดังกล่าว เพราะต้องการทราบว่า ทัศนคติ 
และการยอมรบัส่งผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ของกลุ่มประชากรมากน้อยเพียงใด 
และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้งานโดยการใช้เครื่องมือแบบสอบถามออนไลน ์ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการ
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้สูตรคำนวณของ คอแครน (Cochran, 1977)  
ในกรณีที่ไม่ทราบสัดส่วนของประชากร (นราศรี ไววนิชกุล, 2549) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
ที่ต้องเก็บสำหรับงานวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 385 ตัวอย่าง แต่เนื่องจากเพื่อสร้างความหลากหลายและเพือ่ให้
กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากรที่มีประสิทธิภาพ ผู้ทำการวิจัยจึงได้สำรองเก็บไว้อีก 15 ตัวอย่าง  
รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 400 ตวัอย่าง 

 ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีในการเลือกกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวก ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยถือเอาความสะดวกหรือ 
ความง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล (กิตติพงษ์ พุทธศรีจาร,ุ 2552) โดยการแจกแบบสอบถามผ่านกูเกิลฟอร์ม 
(Google Form) ไปยังอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและกลุ่มสังคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
กลุ่มไลน์ (Line Group) และกลุ่มเฟสบุค (Facebook Group) ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี ้คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่สะดวกและยินดีให้ข้อมูล  
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6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตัวอย่างด้วยแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว  

ทางผู้วิจัยได้ดำเนินการประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)

1.1) การวิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ใช้การคำนวนทางสถิติ
โดยการแจกแจงความถี ่และค่าร้อยละ 

1.2) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคดิเห็นเกีย่วกับปัจจัยด้านทัศนคต ิใช้การคำนวณ
ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.3) การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการยอมรับ 
ใช้การคำนวณทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics)
2.1) ปจัจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก ่เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา

ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อทัศนคติ 
ในการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วยการทดสอบ 
F-Test (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD)

 2.2) ปจัจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก ่เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา  
ชั้นปีที่กำลังศึกษา คณะที่กำลังศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการยอมรับ
ในการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิด้วยการทดสอบ 
F-Test (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD)

7. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที ่1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใช้งานแอปพลิเคชัน 
ในการเรียนออนไลน์ ส่วนมากเป็นเพศหญิง จำนวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 ส่วนมากอายุ 18-20 ป ี
จำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 ส่วนมากศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 321 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 80.3 ส่วนมากกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ส่วนมาก
กำลังศึกษาอยู่ในคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 และส่วนมาก
มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาท จำนวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปัจจัยทางด้านพฤติกรรมในการใช้แอปพลิเคชันในการเรียน
ออนไลน์ โดยใช้การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใช้งานแอปพลิเคชัน
ในการเรียนออนไลน์ ส่วนมากใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ 4 วันต่อสัปดาห์ จำนวน 144 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 36 ส่วนมากใช้เวลาในการเรียนออนไลน์ 3-4 ชั่วโมงต่อวัน จำนวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
ส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือ จำนวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ส่วนมากเรียนที่บ้าน จำนวน 287 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.2 ส่วนมากจะชอบรูปแบบการเรียนในชั้นเรียน จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 
ส่วนมากเคยผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom จำนวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 และสว่นมากรู้สึก
พอใจกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom จำนวน 324 คน คิดเป็นร้อยละ 63.2 
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ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นปัจจัยทางด้านทัศนคต ิ

ปัจจัยทางด้านทัศนคติ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้เกิดการเรียนรู้ 
อย่างเท่าเทียมกันของนักศึกษา 3.11 1.180 ปานกลาง 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ช่วยลดช่องว่างในการสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 3.24 1.218 ปานกลาง 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้ทราบจุดอ่อนและจุดแข็ง
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา 3.39 1.272 ปานกลาง 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ช่วยให้การทำงานเป็นทีม 
ของนักศึกษามีประสิทธิภาพที่ดี 2.65 1.392 ปานกลาง 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้เกิดความชัดเจน 
ในการเรียนรู้และมอบหมายงานแก่นักศึกษา 3.03 1.270 ปานกลาง 
การบันทึกวีดีโอระหว่างทำการเรียนการสอนให้นักศึกษา 
หลังเลิกเรียนช่วยให้เกิดการทบทวนการเรียนรู้ที่ดี 3.90 1.156 มาก 
การเปิดกล้องของอาจารย์ช่วยให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เรียนกับอาจารย์มากกว่าการปิดกล้อง 3.45 1.253 มาก 
การแชร์หน้าจอเอกสารประกอบการเรียนช่วยให้นักศึกษาเห็น
ภาพรวมของเนื้อหาที่เรียนได้ดี 4.05 1.031 มาก 
การนำเสนองานของนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชันสามารถทำได้
สะดวกและสร้างความเข้าใจของผู้ฟังได้มากกว่านำเสนองานหน้า
ห้องเรียน 3.28 1.246 ปานกลาง 
ความตั้งใจในการเรียนของนักศึกษาขึ้นอยู่กับการพูดและน้ำเสียง
ของอาจารย์ผู้สอนมากกว่าเนื้อหาที่เรียน 3.86 1.029 มาก 
การที่อาจารย์ให้นักศึกษาเปิดกล้องค่อนข้างรุกล้ำความเป็นส่วนตัว
ของนักศึกษา 3.80 1.165 มาก 

รวม 3.43 .753 มาก 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นปัจจัยทางด้านการยอมรับ 

ปัจจัยทางด้านการยอมรับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์สร้างแรงกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจการเรียนรู้มากขึ้น 2.75 1.281 ปานกลาง 
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ช่วยให้ทำงาน 
ที่ได้รับมอบหมายได้ดีขึ้น 2.98 1.253 ปานกลาง 
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์สร้างความสะดวก 
ในการเรียนมากขึ้น 3.40 1.245 ปานกลาง 
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษา
บริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น 3.20 1.287 ปานกลาง 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ปัจจัยทางด้านการยอมรับ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 
ระดับความ

คิดเห็น 
การใช้แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษารู้สึก
สบายใจเวลาเปิดไมค์พูดในแอปพลิเคชันมากกว่าการพูด 
ในห้องเรียน 3.24 1.334 ปานกลาง 
การใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์สร้างความสบาย
ใจในการเรียนของนักศึกษาได้มากกว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 2.85 1.350 ปานกลาง 
การใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนที่ไหนก็ได้ 3.86 1.095 มาก 
การใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทำให้นักศึกษา
เห็นว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป 2.46 1.476 น้อย 

รวม 3.09 1.035 ปานกลาง 

ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
           ระดับการศึกษา คณะที่กำลังศึกษาและชั้นปีทีก่ำลังศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้งาน 
           แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ 
เพศ F-Test (ANOVA) = 1.919 Sig. = .148* ไม่แตกต่าง 
อายุ F-Test (ANOVA) = 3.675 Sig. = .006* แตกต่าง 

ระดับการศึกษา F-Test (ANOVA) = 35.158 Sig. = .000* แตกต่าง 
คณะที่กำลังศึกษา F-Test (ANOVA) = 7.328 Sig. = .000* แตกต่าง 
ชั้นปีที่กำลังศึกษา F-Test (ANOVA) = 3.535 Sig. = .015* แตกต่าง 
รายได้ต่อเดือน F-Test (ANOVA) = 15.543 Sig. = .000* แตกต่าง 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05

ตาราง 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีเพศ อายุ รายได้ต่อเดือน 
           ระดับการศึกษา คณะที่กำลังศึกษาและชั้นปีทีก่ำลังศึกษาที่แตกต่างกันมีการยอมรับต่อการใช้งาน 
           แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ การยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ 
เพศ F-Test (ANOVA) = 2.163 Sig. = .116* ไม่แตกต่าง 
อายุ F-Test (ANOVA) = 9.763 Sig. = .000* แตกต่าง 

ระดับการศึกษา F-Test (ANOVA) = 51.717 Sig. = .000* แตกต่าง 
คณะที่กำลังศึกษา F-Test (ANOVA) = 10.473 Sig. = .000* แตกต่าง 
ชั้นปีที่กำลังศึกษา F-Test (ANOVA) = 5.617 Sig. = .001* แตกต่าง 
รายได้ต่อเดือน F-Test (ANOVA) = 27.276 Sig. = .000* แตกต่าง 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติที ่0.05
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8. อภิปรายผลข้อมูล
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคตแิละการยอมรบัต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ผู้วิจัยไดส้รุปและอภิปรายผล
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไว้ดังต่อไปน้ี 

 8.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
กับทัศนคติในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 จากการศึกษาพบว่า สมมติฐานที่ 1 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับทัศนคติในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้ค่าสถิติ F-Test (ANOVA) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มี
เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติตอ่การใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประมา ศาสตระรุจิ (2553) พบว่า นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำ
ตนเอง รายวิชาการตลาดเบื้องต้น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาสาระวิชาการตลาด
เบื้องต้น ด้านเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ0.05 

 ส่วนนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทีม่ีอายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทีแ่ตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคณุ จงมานสัเจรญิ (2560) 
ทำการศึกษาพฤติกรรมทัศนคติและการยอมรับในการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) 
ผ่านสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อายุที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญเกีย่วกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชั่น Grab ในด้านบริการ  
ด้านราคา อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคตติ่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติคุณ จงมานัสเจริญ (2560) 
ทำการศึกษาพฤติกรรมทัศนคติและการยอมรับในการใช้แอปพลิเคชันเรียกรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) 
ผ่านสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับการศึกษาของผู้ใช้บริการเรียกรถแทก็ซี่
ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ในการใช้บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab ในด้านบริการ ด้านราคา ด้านบุคลากร ทีแ่ตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีชั้นปีที่กำลังศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ 
การใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ เสถียร พลูผล 
และปฏพิล บรรณนพบริบูรณ์ (2563) ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มีต่อการเรียน
ออนไลน์ในช่วงโควิด 19 เพื่อออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มีชั้นปีทีแ่ตกต่างกันชอบการเรียนในชั้นเรียน โดยให้เหตุผล
ว่า การเรียนในชั้นเรียนทำให้มีสมาธิในการเรียนมากกว่า  
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 8.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร ์
กับการยอมรับในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 จากการศึกษาพบว่า สมมติฐานที่ 2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยด้านประชากรศาสตร์กับการยอมรับในการเรยีนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้ค่าสถิติ F-Test (ANOVA) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่มีเพศที่แตกต่างกันการยอมรับต่อการใชง้านแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถียร พูลผล และปฏิพล บรรณนพบริบูรณ์ (2563) ทำการสำรวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มตี่อการเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด 19 เพื่อออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวทิยาลัยสยาม พบว่า นกัศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีความกงัวล
ว่าจะเกิดปัญหาระหว่างสอบเช่นปัญหาสัญญานอินเตอร์เน็ตขาดระหว่างสอบ ขั้นตอนการตรวจทุจริต 
ก่อนและหลังการสอบใช้เวลาค่อนข้างนาน   

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการยอมรับต่อการใช้งาน 
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนธยา หลักทอง (2559) 
ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน
การสอน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมในการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน มีความเห็นในภาพรวมมีระดับมาก เนื่องจากการใช้แท็บเล็ตและ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการยอมรับต่อการใช้
งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สนธยา หลักทอง (2559) 
ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน
การสอน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมในการเรียนการสอน ของครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความเห็นในภาพรวมมีระดับมาก เนื่องจากการใช้แท็บเล็ต
และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวก 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีคณะที่กำลังศึกษาที่แตกต่างกันมีการยอมรับ 
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมา  
ศาสตระรุจิ (2553) พบว่า นสิิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำลังศึกษา 
ในคณะที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง รายวิชา
การตลาดเบ้ืองต้น ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหาสาระวิชาการตลาดเบื้องต้น  
ด้านเว็บไซต์สำหรับการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีชั้นปีที่กำลังศึกษาที่แตกต่างกันมีการยอมรับ 
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวัฒน์ บรรลือ 
(2560) ทำการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับมหาวทิยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี พบว่า กลุ่มที่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้นปีที่กำลังศึกษาออนไลน์แตกต่างกัน 
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จะมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน ของนักศึกษากลุ่มที่เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการวิจัยของ สนธยา หลักทอง และสานนท์ ฉมิมณี (2559) พบว่า นักเรียน
ที่มีชั้นปีที่ศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอน
ของครู นักเรียนและผู้ปกครองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการยอมรับต่อการใช้
งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สนธยา หลักทอง (2559) 
ทำการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียน
การสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้การศึกษาผ่านดาวเทียมในการเรียนการสอน ของครูผู้สอน นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ซึ่งมีครู ผูส้อน นกัเรียน และผู้ปกครองมีรายได้ที่แตกต่างกัน มีความเห็นในภาพรวมมีระดับมาก 
เนื่องจากการใช้แท็บเล็ตและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่วยให้นักเรียนมีความสนใจเรียนมากขึ้น 
ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

8.3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้งาน 
 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ ส่วนมาก 

ใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 32.1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลัก ๆ คือ มีความสะดวกในการใช้งาน 
สามารถใช้ได้ทกุที่ ทุกเวลา มีน้ำหนักเบา พกพาง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริพร อินทสนธิ์ (2563) 
ทำการศึกษาโควิด-19: กับการเรียนการสอนออนไลน์กรณีศึกษารายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ พบว่า 
การระบาดของโควิด–19 เกิดการเปลี่ยนแปลงกับโลกครั้งสำคัญ ส่งผลให้สถาบันการศึกษาและบุคคลทั่วโลก
ต้องปรับตัว เกิดการใช้เครื่องมือเทคโนโลยทีี่สะดวกและพกพาง่ายอย่างกว้างขวางรวดเร็ว และมีการ
สร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการการเรียนทางไกลให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นได้เข้าถึงเนื้อหา 
เพื่อให้การเรียนการสอนในช่วงที่ต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันได้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและ 
เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนมากจะชอบรูปแบบการเรียนในชั้นเรียนร้อยละ 41.9 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลัก ๆ คือ การเรียนในชั้นเรียนทำให้มีปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น 
รวมถึงสร้างแรงกระตุ้นในการเรียนได้มากกว่าเรียนออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสถียร พูลผล 
และปฏิพล อรรณนพบริบูรณ์ (2563) ที่มีผลการศึกษาว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า การเรียนออนไลน์ 
ทำให้ไม่มีปฏิสมัพันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้และไม่มีแรงกระตุ้นในการเรียน 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนมากเคยผ่านการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom  
ร้อยละ 47.1 และส่วนมากรูส้ึกพอใจกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom และ 63.2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เหตุผลหลัก ๆ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพส่วนมากใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดการเรียน 
การสอน จึงมนีักศึกษาที่พอใจกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom มากกว่าแอปพลิเคชันอื่น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สิริพร อินทสนธ์ิ (2563) ทำการศึกษาเรื่องโควิด-19: กับการเรียนการสอนออนไลน์
กรณีศึกษารายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บ พบว่า อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาได้พูดคุยและปรับกระบวนการ
เรียนการสอนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์หลัก ๆ ได้แก่ 
Line Zoom YouTube และ Google Classroom ส่วนโปรแกรม Camtasia Studio เมื่อผู้เรียน 
ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมเว็บเกิดปัญหาการเขียนโปรแกรมขัดข้องขึน้ในระหว่างเรียน 
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9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคตแิละการยอมรบัต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ผู้วิจัยไดม้ีข้อเสนอแนะ 
ในการนำผลวจิัยไปใชแ้ละวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 

1. จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อการใช้งาน
แอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน และปัจจัยด้านทัศนคติต่อแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ดังนั้น เราจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องของการพูดและปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
ของอาจารย์ต่อนักศึกษา รวมถึงบันทึกวีดีโอระหว่างทำการสอนให้นักศกึษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่าง 
เท่าเทียมกันของนักศึกษาและสร้างความชัดเจนในการเรียนและมอบหมายงานมากขึ้น รวมทั้งช่วยให้ 
การทำงานของนักศกึษามีประสิทธิภาพที่ดี นอกจากนี้ยังควรตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของนักศึกษา 
โดยการไม่บังคับให้เปิดกล้องในระหว่างเรียนอีกด้วย ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทั้งสิ้น 

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีการยอมรับ
ต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกัน และปัจจัยดา้นการยอมรับต่อแอปพลิเคชัน
ในการเรียนออนไลน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากมองว่าการเรียน 
ที่มหาวิทยาลัยยังคงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราจึงควรให้
ความสำคัญในเรื่องของการสร้างความสบายใจในการเรียนและอำนวยความสะดวกในใช้งานแอปพลิเคชัน
ในการเรียนออนไลน์ให้มากขึน้ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ปัจจัยเหล่านี้ 
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ทั้งสิ้น 

3. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างโดยออนไลน์  
จึงควรมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยอาจใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม จะทำให้ได้ข้อมูล 
ที่มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4. การศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติและการยอมรับต่อการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียน
ออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สามารถนำไปเป็น
แนวทางในการต่อยอดในการศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์ของสถาบันต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่ดีขึ้น 

5. ควรนำผลการวิจัยในครั้งน้ีไปศึกษาวิจัย วิเคราะห์ปัญหา สังเคราะห์กรอบแนวคิด
การวิจัยเพิ่มเติมในครั้งต่อไป เพื่อให้ค้นพบมุมมองและข้อมลูใหม ่ๆ มากขึน้ในการวิจัย 
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การศึกษาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง 
ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

The Study of Historical Thinking Skills by Using Virtual Museum 
with Online Competitive Game Platforms for Secondary Students 

Grade 6 
ชนินทร์ แก้วบุญเรือง1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศกึษาทกัษะการคิดทางประวัติศาสตรด์้วยการจัดการเรียนรู้

โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง รว่มกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน ์2) ศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกม
ตอบปัญหาออนไลน ์กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่6/10 จำนวน 30 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนน้ำพองศึกษา รายวิชาสังคมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการศึกษาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย
สูงขึ้น 2. ผลการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใชใ้ช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมแข่งขันออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคญั:  ทกัษะการคิดทางประวัติศาสตร์  พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง  แพลตฟอร์มเกมออนไลน ์
              ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูม ิ

1ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) To study the historical thinking skills by 

using virtual museum learning with Online Competitive Game Platforms 2) To study the 
learning achievement by using virtual museum learning with Online Competitive Game 
Platforms 3) To study the satisfaction of students by virtual museum learning with Online 
Competitive Game Platforms The samples used in the research were 30 students in 
Mathayomsuksa 6, the second semester of the academic year 2021, Nam Phong Suksa 
School, social studies subject, title: “Retrace Suvarnbhumi Land”. The research tool was 
a lesson plan. Historical Thinking Skills Scale learning assessment, satisfaction questionnaire. 
The statistics used to analyze the data were mean, standard deviation. and independent 
t-test. The results showed that 1. The results of the study of historical thinking skills had
higher average scores. 2. Learning Outcomes on Retracing the Land of Suvarnabhumi
After studying, it was significantly higher than before at the .05 level. 3. The students’
satisfaction towards learning by using Virtual Museum in combination with Online
Competitive Game Platforms was the highest level.

Keyword:  Historical Thinking Skills,  Virtual Museum,  Online Competitive Game Platforms, 
 Retracing the land of Suvarnabhumi 
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1. บทนำ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบ

ต่อประชากรโลกเป็นวงกว้าง โดยมีจำนวนผู้ป่วยติดเช้ือและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลา
อันรวดเร็ว องค์การอนามัยโลกจึงได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคระบาดใหญ่ 
(Pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2563 (WHO, 2020) อีกทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนายังทำให้พฤติกรรมมนุษย์ พฤติกรรมการบริโภคและการบริการเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคญั 
ในหลาย ๆ ด้าน ส่งผลให้ในหลายภาคส่วนเกิดผลกระทบ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว เทคโนโลยี 
และการศึกษา นอกจากนี้ยังส่งผลให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ การใชส้ื่อ 
และเทคโนโลยทีางการศึกษาเป็นการเช่ือมต่อช่องว่างระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่มีการ
เว้นระยะห่างทางสังคม การนำเอาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นัน้ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ 
ได้จากที่บ้านและครูผู้สอนสามารถมอบหมายงาน ตรวจงานและสร้างแบบวัดผลและประเมินผลการเรยีนรู้
ของนักเรยีนไดทุ้กที่ทุกเวลา ส่งผลใหส้ถานศกึษาเกิดการปรบัตัวและมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูผู้สอน นักเรียนและสถานศึกษาต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน ผู้พัฒนาระบบ 
ทางด้านสารสนเทศได้เร่งพัฒนาเครื่องมือทีช่่วยในการจัดการศึกษา จึงเกดิเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียน 
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสถานศึกษา ครู และนกัเรียน  

ประวัติศาสตร์มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ตราบใดที่มนุษย์ยังมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกนึกคิด  
มีความหวัง ความต้องการและมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ ก็เพราะว่าประวัติศาสตร์ 
เป็นสิ่งที่เปรียบเสมือนขุมประสบการณ์แห่งวิทยาการความรู้ อันมนุษยใ์นอดีตได้พากเพียรพยายาม
สร้างสรรค์ขึ้นไว้ และมนุษย์รุน่ต่อมา ได้สืบเสาะค้นหา เก็บรวบรวม จัดระเบียบ และจดบันทึกไว้เป็นมรดก
แก่อนุชนคนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินพฤติกรรมอันควรและเหมาะสม ประสบการณ์
ในอดีตสร้างประสบการณ์ทีม่ีคุณค่าขึ้นมาใหม่อย่างมีระเบียบแบบแผนและใช้ไปเพื่อการดำเนินชีวิต 
ในปัจจุบัน ผลผลิตของปัจจุบนัคืออนาคต การดำเนินการของกลไกในสังคมซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา 
ย่อมเป็นข้อมูลเพียงพอที่จะทำนายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คุณค่าในแง่การศึกษาและใช้ประวัติศาสตร์
เพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต จึงเป็นความจริงที่มนุษย์ในยุคปัจจุบันได้รับรู้
และยอมรับกันแล้วโดยทั่วไป ดังจะเห็นได้จากคำกล่าวยืนยันของ เนรูห์ ปราชญ์ผู้ยิ่งใหญค่นหนึ่งของชาว
อินเดียและของโลกได้กล่าวเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคญัของประวัติศาสตร์ไว้ว่า “ศึกษาอดีต เพื่อรู้
ปัจจุบัน เข้าใจปัจจุบัน เพื่อหยั่งการณ์อนาคต” (เฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา, 2559, หนา้ 9) 

การคิดทางประวัติศาสตร์ (historical thinking) เป็นทักษะกระบวนการและมโนทัศน ์
เฉพาะในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ช่วยให้ผู้เรียนประเมินหลักฐาน พัฒนาการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ  
และเชิงเปรียบเทียบ ตีความบันทึกทางประวัติศาสตร์สร้างมุมมอง และเหตุผลสนับสนนุ (National 
Center for History in the Schools, 1996) การพัฒนาการคิดทางประวัติศาสตร์จะช่วยส่งเสริม
บรรยากาศการเรียนการสอนเชิงรุก ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือฝึกทักษะทางประวัติศาสตร์ เข้าใจธรรมชาติ 
ของวิชาประวัติศาสตร์และช่วยพัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินการได้
หลากหลายแนวทาง เช่น กิจกรรมการใช้เกณฑ์ประเมินความสำคัญทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมการเรียงลำดับ 
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ความสำคัญของเหตุการณ์ กิจกรรมวาดภาพความสำคัญ เป็นต้น โดยทั้งรูปแบบและกจิกรรมที่มุ่งพัฒนา 
การคิดเกี่ยวกับความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรยีนมีบทบาทเชิงรุก ตีความหลักฐาน
และให้เหตุผลด้วยตัวของผู้เรียนเอง (กิตติศักดิ์ ลักษณา, 2559; ชัยรัตน์ โตศิลา, 2555) 

บทบาทที่สำคญัของพิพิธภัณฑ์ในการเรียนรู ้คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการ 
และผู้เข้าชม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ นอกเหนือจากสาระองค์ความรู้ที่นำเสนอผา่น
นิทรรศการแล้ว การใช้กรอบแนวคิดกระตุ้นให้ผู้ชมพิจารณาถึงความสำคัญของข้อมูลในเชิงลึกจนสามารถ
ที่จะถ่ายทอดความรู้นั้น ๆ ได้ หรือท้าทายให้ผู้ชมเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ และเกิดกระบวนการสร้าง 
องค์ความรู้ขึ้นด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัสก็จะได้เห็นภาพเสมือน
เดินทางไปชมด้วยตาตนเอง ทั้งยังเปิดประสบการณ์ เสริมสร้างการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จึงจะทำให้
การศึกษาในพิพิธภัณฑ์เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการเรียนรู้ที่ยืนยาวกว่าการท่องจำความรู้ พิพิธภัณฑ์ 
ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นและสนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้จากวัตถุจริงที่ตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระหายใคร่รู้ เกดิความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการชมผลงาน ผู้ชมจะบังเกิด
ความคิดใหม่ ความรู้ใหม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ไทยอย่างมีความหมาย แนวทางเพื่อให้
พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง พิพิธภัณฑ์ต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
เป็นประตูเปิดสู่พิพิธภัณฑ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาเหล่านี้ได้ทันทีโดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
พิพิธภัณฑ์สามารถบรรจุเรื่องราวไว้ในสื่อที่หลากหลาย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบของการจำลองพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ ซึ่งสามารถ
สร้างการรับรู้เสมือนได้อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนั้นผ่านเว็บไซต ์ 

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอน เป็นเรื่องสำคัญยิ่งในการจัดการศึกษาที่ครูต้องออกแบบ 
การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยี
ที่มีความหลากหลายขึ้น ส่งผลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านความเบ่ือหน่ายในการเรียน ไม่สนใจ 
การเรียน ผู้เรียนสนใจสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่แพรห่ลายในปัจจุบนั ดังน้ันการเรียน
การสอนจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบที่ทันสมัยตามไปด้วย จึงเกิดแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เกม โดยแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ ได้แก่ Kahoot Quizizz และ Blooket เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยสามารถใช้กบัโทรศัพท์ มือถือ แทปแลต หรือคอมพิวเตอร์ โดยครูผู้สอนมีบทบาท 
ในการในการสร้างคำถามเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนควบคู่ไปพร้อมกับการเล่น เพื่อกระตุ้น
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การแข่งขันโดยผลการเล่นเกมสามารถนำมาใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้   

พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) คือ รูปแบบของการจัดนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์
ดั้งเดิมที่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหส้ามารถดึงดูดความสนใจใหม้ีผู้เข้าชมและเรียนรู้ โดยอาศัยความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร และอินเทอร์เน็ต มาสร้างสื่อมัลติมเีดียวหรือสื่อผสม  
ให้เป็นภาพ 3 มิติ ทั้งในเป็นภาพนิ่งหรือเคลื่อนไหว ดูภาพได้ทุกทาง รวมถึงมีเสียง คำบรรยายประกอบ 
และมีลักษณะเป็นวิดิทัศน์สั้น ๆ ให้ผู้ชมรูส้ึกเสมือนเดินชมอยู่ในสถานที่จรงิ เป็นการประหยัดพลังงาน 
งบประมาณจากการที่ต้องไปชมสถานที่จริง กล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงช่วยสนับสนุนการเรียนรู ้
ของผู้เรียนได้เต็มความรู้ของผู้เข้าชมให้ได้เรียนรู้ศึกษากิจกรรมจากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง อันจะทำใหเ้กิด
การเรยีนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) จากกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยรูปแบบกระบวนการ
ต่าง ๆ ขอการถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 
ในยุคศตวรรษที่ 21 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน 
น้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น และจากสถานการณ์ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการใช้
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย เรือ่ง ย้อนรอยดนิแดนสุวรรณภมูิ รายวิชาสังคมศึกษา 6 (ส 33102) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือนำมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพต่อไป  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือน

จริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์  
2.2 เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ โดยใช้พิพิธภัณฑ์

เสมือนจริง ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์   
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนโดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ร่วมกับ

แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์   

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎีในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการจดัการเรียนรู้  

3.1.1 พิพิธภณัฑ์เสมือนจรงิ (Virtual Museum : VM) 
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552, หน้า 14) ได้ให้ความหมาย

พิพิธภัณฑ์เสมือน หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในโลกดิจิตอล โดยผู้ชมสามารถเข้าชมโดยผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ทั้งในรูปของระบบปฏิบัติการแบบเด่ียว (Stand Alone) หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต  
โดยของที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อาจเป็นสิ่งของที่มีอยู่จริงในพิพิธภัณฑ์ แต่ถูกนำมาใช้ในโลกดิจิตอล  
โดยมีการจัดการให้ดูได้เสมือนเป็นของจริง อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ สามารถมองในมุมต่าง ๆ ได้ หรืออยู่ในโลก
ดิจิตอล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์เสมือนอาจแสดงของที่สร้างขึ้นมา
เฉพาะสำหรับแสดงในพิพิธภัณฑ์เสมือน เชน่ ศิลปะดิจิตอล (Digital Art) หรือคอมพิวเตอร์อาร์ต 
(Computer Art) ในรูปความจริงเสมือน (Virtual Reality) ก็ได ้

 แอนดรู และสไวเบนซ์ (Andrews & Schweibenz, 1998, p. 19 อ้างถึงใน อารี  
อิ่มสมบัต,ิ 2550, หน้า 65-66) ได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นการรวบรวมวัตถุดิบไว้ในระบบดิจิตอล  
โดยมีการเก็บบันทึกไว้ในรูปของสื่อที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบ โดยวิธีที่ดีกว่า
วิธีการแบบด้ังเดิม เช่น การติดต่อสื่อสาร และการปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เสมือนนี้ไม่มสีถานที่
และที่ตั้งจริง แต่สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกันได้ทั่วทั้งโลก 

สรุปได้ว่า พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในรูปแบบของดิจิตอล 
โดยผู้ชมสามารถเข้าชมโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปของระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand Alone) 
หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยมีการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเข้ามาใช้เพื่อให้เสมือนเข้ามาเรียนรู้ 
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ในสถานที่จริง การจัดแสดงอาจจะอยู่ในรูปแบบ 3 มิติ หรอืภาพพาโนรามา 360 องศาก็ได้ ซึ่งสามารถ
รับชมได้หลายมุมมอง รวมถึงมีการทดสอบความรู้ที่ได้รับหลังจากมีการเรียนรู้ภายในพิพิธภัณฑ์ด้วย 
“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมเคย
เป็นพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า และได้ประกาศตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  
เมื่อปี พ.ศ. 2477 ต่อมาพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติได้มีการนำเทคโนโลยมีาช่วยในการนำเสนอ และพัฒนาขึ้น
เป็นพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพ่ือดึงดูดผู้ชมให้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มากขึ้น ซึ่งอีกนัยหนึ่งถือเป็น 
การอำนวยความสะดวกใหแ้กผู่้ที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเองได ้สำหรับการจัดแสดง
ในส่วนของพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงผู้ชมสามารถเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงในพระที่นั่งต่าง ๆ อาท ิ 
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน โดยได้มีการนำเอาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญที่พบในประเทศไทยมาจัดแสดง 
เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และสะท้อนถึงอารยธรรมของประเทศ  

3.1.2 แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) 
 การเรียนการสอนโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้

ของผู้เรียน เป็นรูปแบบหน่ึงของการจัดการเรียนรู้ และเป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกยุคดิจิตอล อันที่ผู้เรียน
จะต้องใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพในอนาคตข้างหน้า การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
ครูต้องจัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กสามารถนา ICT มาใช้ในการค้นหาความรู้ตลอดจนสามารถสร้างสรรค์งาน 
และเกิดเป็นความรู้ที่คงทน 

 ทิศนา แขมมณี (2563) อธิบายว่า วิธีสอนโดยใช้เกม คอื กระบวนการที่ผู้สอนใช้ใน 
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา  
และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกมพฤตกิรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช ้
ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู ้

 การเรียนการสอนโดยใช้ แพลตฟอร์มเกมแข่งขันออนไลน์ (Online Competitive 
Game Platforms) มีฐานอยูบ่นการสร้างพ้ืนที่ในการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ เพ่ือส่งเสริมการส่งผ่านจาก 
“ผู้สอน สู่ผู้เรียนรู”้ ในสภาพแวดล้อมห้องเรียน การส่งผ่านจาก “ผู้สอน สู่ผู้เรียนรู”้ มีวิธ ีดังนี ้ 

1) ครูแนะนำหวัข้อโดยใช้ แพลตฟอร์มเกมแข่งขันออนไลน์ (Online Competitive
Game Platforms) ซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือเริ่มการโต้แย้ง การคิดวิเคราะห์ และการเรียนรู้ที่เน้นบทบาท
และการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active learning) ครูสามารถใช้รูปภาพและวีดีโอคู่กับ แพลตฟอร์มเกม
แข่งขันออนไลน์ (Online Competitive Game Platforms) ขณะสอน 

2) หลังจากครไูด้แนะนำหัวข้อแล้ว นักเรียนจะเล่น แพลตฟอร์มเกมแข่งขันออนไลน์
(Online Competitive Game Platforms) ที่ถูกออกแบบเพื่อเพิ่มความเข้าใจของนักเรียนในหัวข้อนั้น ๆ 

3) ครูนำนักเรียนในกิจกรรมอื่น ๆ บทสนทนา และข้อสอบที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
ความรู้ของนักเรียน บางทีอาจใช้ข้อสอบชุดเดิมหลายรอบเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการทำซ้ำ

4) ครูบอกให้นกัเรียนสร้างข้อสอบเก่ียวกับหัวข้อเดียวกันหรือที่คล้ายกัน
5) นักเรียนวิจัย เพิ่มพูนความรู้และเก็บเกี่ยวหรือสร้างข้อมูลที่คล้ายกัน จากนั้น

สร้างข้อสอบโดยใช้ข้อมูลเหล่านั้นจากนักเรียน หรือกลุ่มนักเรียน จึงผลัดกันรับตำแหน่งหัวหน้า 
เพื่อให้ข้อสอบแก่ผู้ร่วมชั้น 



90 

6) ครูสามารถจัดการกับความเข้าใจของนักเรียนและวิธีการ ตามคุณภาพของข้อมูล
โครงสร้างของแพลตฟอร์มเกมแข่งขันออนไลน์ (Online Competitive Game Platforms) และวิธีทีพ่วก
เขาอธิบายคำตอบให้เพื่อนร่วมช้ัน 

3.2 ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ 
 การคิดทางประวัติศาสตร์ (historical thinking) เป็นทักษะกระบวนการ และมโนทัศน์

เฉพาะในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โดยมีหนว่ยงาน และนักวิชาการได้อธิบายความหมาย และลกัษณะไว้
ดังนี้ 

ศูนย์ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนแห่งชาติ (National Center for History in the 
Schools, 1996, p. 42) ให้นิยามการคิดทางประวัติศาสตร์หมายถึงทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนประเมินหลักฐาน 
พัฒนาการวิเคราะห์เชิงสาเหตุ และเชิงเปรียบเทียบ ตีความบันทึกทางประวัติศาสตร์ สร้างมุมมอง และ
เหตุผลสนับสนนุ  

VanSledright (2004, pp. 230-233) อธิบายว่า การคิดทางประวัติศาสตร์ คือ
กระบวนการตรวจสอบแหล่งข้อมูล ไดแ้ก ่การพิจารณาลักษณะของหลกัฐาน ผู้แต่ง บริบท และการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางปัญญา 

 Lévesque (2009) อธิบายว่าการคิดทางประวัติศาสตร์เป็นทั้งกระบวนการ  
และมโนทัศน์เฉพาะของสาขาวิชาประวัติศาสตร์ (disciplinary concepts) กล่าวคือ การคิดทางประวัติศาสตร์
ในด้านกระบวนการเกี่ยวข้องกับการใช้หลักฐาน และด้านมโนทัศน์นั้นเกีย่วข้องกับกระบวนการทางปัญญา
ที่สัมพันธ์กับมโนทัศน์ในสาขาวิชา  

 กล่าวโดยสรุป ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ทักษะของผู้เรียนที่ได้รับจาก
การศึกษาประวัติศาสตรโ์ดยกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ สร้างมุมมอง 
และหาเหตุผลสนับสนุน ทั้งมติิด้านการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และมิติในมโนทศัน์สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์  

3.3 ความพึงพอใจในการเรยีนรู้  
ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสำเร็จของงานที่บรรลุ

เป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ อันเป็นผลจากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละ
บุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ มีผู้ให้ความหมายคำว่า “ความพึงพอใจ” ไว้ดังนี้ 

 สุภาลักษณ์ ชยัอนันต์ (2540, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกเป็นสุขหรือยินดีที่ได้รับความตอบสนองความต้องการในสิ่ง  
ที่ขาดหายไป หรือสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่สมดุล และความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออก
ของบุคคล 

อุทัยพรรณ สุดใจ (2544, หนา้ 7) ความพึงพอใจ หมายถงึ ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อ สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
น้ันเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 
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 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หนา้ 775) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า Satisfaction  

 กล่าวโดยสรปุ ความพึงพอใจ คือความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่แสดงออกในลักษณะความชอบใจ เป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล ซึ่งมผีลต่อ 
การเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ   

3.4 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน 
 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการได้เริ่มมีมานานแล้ว โดย John Dewey เป็นบุคคล

แรก ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาต้องทำวิจัย  
และนำผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงงานในหน้าที่ของตนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หากแต่บุคคลแรกที่ใชค้ำว่า 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) และได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการ” 
คือ Kurt Lewin (เลวิน) สำหรับผู้ที่นำการวจิัยเชิงปฏิบัติการมาใชใ้นทางการศกึษาเปน็คนแรก คือ Stephen 
Corey โดยเขาได้เขียนหนังสือที่มีชื่อว่า “Action Research to Improve School Practices” และ 
ได้อธิบายว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานงานมุ่งที่จะศึกษาปัญหาในการปฏิบัติงาน
ของตนเอง เพื่อแนะแนวทางแก้ปัญหาและประเมินการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของตน สำหรับ
ประเทศไทยได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยส่งเสริมให้ครทูำวิจัยเพื่อแก้ปญัหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ต่อมา
พระราชบัญญัติศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็น กฎหมายแม่บททางการศึกษาของไทย ได้ให้ความสำคัญ
กับการวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่า การวิจัยเป็นกระบวนการที่ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรูแ้ละกระบวนการ
ทำงานของครู การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงได้รับความสนใจและเห็นความสำคัญเพิ่มมากขึ้น 
จนถึงปัจจุบัน  

3.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 นพอนนท์ ชาครจิรเกยีติ (2558) ไดท้ำการวิจยัเรื่องการใช้เกมแบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจในการสอบ วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างการใช้โปรแกรม Kahoot 
กับการสอบปกติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า  
ผลการทดสอบของผู้เรียนที่ทำแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot วิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพอยู่ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้เรียนที่ทดสอบด้วยวิธีปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่ทาแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Kahoot! มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์
ระดับมาก 

ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล (2560) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การประเมินความก้าวหน้าการเรียนรู้
โดยใช้เกมเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ประชากรเป็นนักศึกษาพยาบาล มีความก้าวหน้าด้านการเรียน 
ในรายวิชา 503 206 จรยิศาสตรแ์ละกฎหมายวิชาชีพพยาบาลหลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความพึงพอใจ
ต่อข้อสอบเกมออนไลน์โดยรวมมากที่สุด 

 คารม บัวผัน (2560) ได้ศึกษาผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยใช้กิจกรรม Kahoot เป็นฐาน 
ในรายวิชาการเมืองเปรียบเทียบสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยหาดใหญ่ 
พบว่า นักศึกษาสามารถจดจำและเข้าใจเนือ้หาได้ดีขึน้ เช่น การแบ่งยุคสมัยของการศกึษาการเมือง
เปรียบเทียบแนวคิดที่ใช้ศึกษา นักศึกษาเริ่มคาดการณ์ประเด็นคาถามที่คิดว่าผู้สอนจะใช้ต้ังเป็นคำถาม
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ผ่านทาง Kahoot ในครั้งต่อไปได้ และนักศกึษามีการวางเป้าหมายให้กับตัวเองในการทบทวนเนื้อหาใน
รายวิชา เพื่อที่ในการใช้ Kahoot ในครั้งต่อ ๆ ไป ให้มีคะแนนเพิ่มขึ้น หรือการมีลำดับที่ดีขึ้นจากรอบก่อน 

 รุ่งนภา อนันตศิริ (2562) ได้ทำการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการใช้ Quizizz ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ง 22102 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การค้นหาข้อมูล
และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรม ที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ Quizizz พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในรายข้อ 
ส่วนใหญ่อยูใ่นระดับพึงพอใจมาก คือ นักเรยีนอยากให้ครูจัดกิจกรรมแบบนี้อีก เฉลี่ย 4.90 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนน้ำพองศึกษา
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

2) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำนวน 30 คน
โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ Cluster Random Sampling โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์ 
เสมือนจริง (Virtual Museum) 

แอปพลิเคชันเกมออนไลน์ 
(Platform Game Online)
Kahoot, Quizizz, Blooket

แอปพลิเคชันเกมออนไลน์ 
(Platform Game Online) 
Kahoot, Quizizz, Blooket 

กิจกรรมขั้นนำ: กระตุ้น 
การเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ 

ก่อนเข้าสู่บทเรียน 

กิจกรรมขั้นสอน: กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมขั้นสรุป:  
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และความพึงพอใจ 

ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 
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5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามแบบแผนการทดลองแบบ Pre Experimental Research 

Designs แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีรูปแบบ ดังนี ้

สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
T1 X T2 

T1 แทน การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ 
T2 แทน การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู ้
X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบ

ปัญหาออนไลน ์
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้สาระประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual

Museum) ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอย
ดินแดนสุวรรณภูมิ จำนวน 4 แผนการเรียนรู้ (8 สัปดาห)์  

2) พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ผ่านระบบออนไลน์ของกรมศิลปากร http://www.virtualmuseum.finearts.go.th 

3) คำถาม-คำตอบในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) ได้แก่
Kahoot Quizizz และ Blooket เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ รายวิชาสังคมศึกษา (ส 33102)  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรยีน เพือ่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ รายวิชาสังคมศึกษา (ส 33102) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

5) แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
(Virtual Museum) ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) หนว่ยการเรียนรู้ 
เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ รายวิชาสังคมศึกษา (ส 33102) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2) ประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual
Museum) ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ (Platform Game Online) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอย
ดินแดนสุวรรณภูม ิ 

3) ผู้วิจัยทำการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ และความสนใจ เจตคติ
โดยใช้แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศกึษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งในรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปรมิาณ 

และเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย 
5.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจยัได้ใช้สถิติเพื่อทดสอบ ดังนี ้

1) ใช้ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent เปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 

2) ใช้ค่าเฉลี่ย รอ้ยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะหผ์ลการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้กอ่นเรียน และหลังเรียน และระดับความพึงพอใจ จากการเรียนเรื่อง ย้อนรอยดินแดน
สุวรรณภูมิ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์  

5.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 
2) วิเคราะห์ความพึงพอใจในการเรียนรูข้องนักเรียนจากการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์

เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
1) ค่าสถิติ t-test แบบ Dependent
2) ค่าเฉลี่ย
3) ร้อยละ
4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศึกษาทักษะการคดิทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์ม

เกมตอบปัญหาออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ ผู้วจิัย 
ได้ทำการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 จำนวน 30 คน มีผลคะแนน ดังนี ้

ภาพประกอบ 2 ทักษะการคดิทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์ม 
 เกมตอบปัญหาออนไลน์ 
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สามารถสรุปได้ว่า ทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับ
แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ 
มีพัฒนาการคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยในสัปดาห์ที่ 1 (X = 1.43, S.D. = 0.50)  
และในสัปดาห์ที่ 8 (X = 2.74, S.D.= 0.44) 

6.2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณ 
โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงรว่มกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 มีผล ดังนี ้

ตาราง 1 คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณ โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับ 
           แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ 

ผลการเรียนรู ้ n คะแนนเต็ม 
คะแนนเฉลี่ย 

(X ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
t p 

ก่อนเรียน 30 40 17.97 4.38 -16.90 .00 
หลังเรียน 30 40 29.31 3.43 

จากตาราง สรุปได้ว่า คะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณ โดยใช้พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน (X = 29.31, S.D. = 3.43) สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน  
( X = 17.97, S.D. = 4.38) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย  

6.3 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตอ่การจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์
เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากที่สุด  
(X = 4.60, S.D. = .20) เมื่อพจิารณารายด้าน มีดังนี้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู ้(X = 4.65, S.D. = .17) 
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (X = 4.60, S.D. = .20) และด้านประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้  
( X = 4.56, S.D. = .25) ตามลำดับ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาทักษะการคดิทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใชโ้ดยใช้
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ มีกระบวนการศึกษาที่ทำให้นักเรียน 
เกิดความใฝ่รู้ เพื่อแสวงหาคำตอบจากการสำรวจ และรวบรวมหลักฐานต่าง ๆ ทั้งจากหลักฐานชั้นต้น  
และหลักฐานช้ันรอง สอดคล้องกับผลการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ของเฉลิม มลิลา นิติเขตต์ปรีชา (2559) 
ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งการเรียนรู้สามารถส่งเสรมิให้นักเรียนมคีวามใฝ่รู้ ใฝ่เรยีน
ในเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องไกลตัว ให้นักเรียนได้เห็นภาพจริง ชัดเจน สามารถสัมผัสได้ 
ดังการศึกษาของ สิริวรรณ ศรีพหล (2559) การศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์  
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องยาก ให้เป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายต่อนักเรียน ช่วยให้ 
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นักเรียนเข้าใจในเน้ือหาสิง่ท่ีเรียนมากย่ิงข้ึน อันเป็นแรงจูงใจต่อการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ซึง่ผลจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทำให้เกิดทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ (Historical Thinking) สอดคล้องกับ 
ผลการศึกษาของกิตติศักดิ์ ลักษณา (2559) และชัยรัตน์ โตศิลา (2555) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร ์พบว่ากระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์ ตีความ เปรียบเทียบ และ
อธิบายเหตุผลสนับสนุน ส่งผลให้นักเรียนเกดิทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์ อันเป็นทกัษะของผู้เรียน 
ที่ได้รับจากการศึกษาประวัติศาสตร์โดยกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์ ตีความ 
สร้างมุมมอง และหาเหตุผลสนับสนุน ทั้งมิตดิ้านการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และมิติในมโนทัศน์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จากปัจจัยทั้งหมดร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพธิภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับ
แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรูเ้กิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

7.2 ผลการเรียนรู้ เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้
เนื่องจากการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์  
เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ กระตุ้นการใฝ่เรียนใฝ่รู้ให้เกิดขึ้น 
กับนักเรียน อันเป็นการทำให้เกิดความน่าสนใจในเนื้อหาที่เรียน ส่งผลทำให้การพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ สิริวรรณ ศรีพหล (2553, หน้า 17-18) ที่ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการศึกษาจากการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านสถานที่จริง ซึ่งในงานวิจัยนี้ได้ใช้รูปแบบการเรียนรู้
ผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) กล่าวคือ ช่วยให้มนุษย์เกดิสำนึกในการศึกษาค้นคว้า  
และสืบค้นข้อมูลที่เชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน การศึกษาผ่านแหล่งการเรียนรู้สถานที่จริงเป็นการศึกษา 
ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้สัมผัสสภาพที่แท้จริงของสิ่งที่ได้ศึกษา ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้รับรู้และคุน้เคยกับสภาพ 
ที่แท้จริงของสิ่งนั้น ๆ อีกทั้งทำให้ผู้เรียนมีชีวิตชีวา ซึ่งก็เท่ากับเป็นการเพิ่มพูนความรู้ไปในตัวด้วย 
นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561, หน้า 294) ที่ได้กล่าวว่าการศึกษา 
นอกสถานที่ยังเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ได้สัมผัส ของจริงที่ผู้สอน
ไม่สามารถนำมาไว้ในช้ันเรียนได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นพอนนท์ ชาครจิรเกียติ (2558); 
ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล (2560); คารม บัวผัน (2560) และรุง่นภา อนันตศิริ (2562) ที่ไดใ้ชแ้พลตฟอร์ม 
เกมตอบปัญหาออนไลนใ์นการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
และทำให้นักเรียนมีความสนใจใคร่รู้ในเนื้อหาเรื่องที่เรียน จากการวิจัยในครั้งนี้ โดยใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ นอกจากจะส่งผลทำให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดทาง
ประวัติศาสตร์แล้ว ยังส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น เพราะกระบวนการดังกล่าวส่งเสริม 
ให้นักเรียนได้รบัทั้งทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ของนักเรียน จากการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ต่าง ๆ โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปองค์ความรู้อย่างครบถ้วน  

7.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับ
แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ เรื่อง ย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิ โดยภาพรวมและในรายด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ 
ของการจัดการเรียนรู้ ตามลำดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2561, หน้า 294) 
ได้กล่าวว่าการศึกษานอกสถานที่เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งใหผู้้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง และ
สิริวรรณ ศรีพหล (2553, หน้า 208) ได้อธิบายว่า ผู้เรียน ต้องการจะสัมผัสกับหลักฐานที่เป็นจริงและ
นักเรียนเห็นภาพชัดเจน นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2556)  
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ที่กล่าวถึงการศึกษาประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ จากที่กล่าวมา
เป็นสิ่งยืนยันว่า การศึกษาประวัติศาสตร์โดยใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหา
ออนไลน์ ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ จึงทำให้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
นักเรียนเกิดความพึงพอใจมากทีสุ่ด และที่สำคัญการเรียนประวัติศาสตร์จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์ อันจะนำมาซึ่งการเรียนรู้อย่างมีความหมาย นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ สามารถศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องอ่ืน ๆ อย่างมีความหมาย และสามารถฝึกทักษะการคิด
ทางประวัติศาสตร์ในการประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน มองโลกอย่างรอบด้าน รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และใช้เหตุผลการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ท่ามกลางบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมปกติใหม่ 
(New Normal)ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำไปใช้  

1. จากการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริงรว่มกับแพลตฟอร์ม
เกมตอบปัญหาออนไลน ์ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ค่อนข้างมาก จึงต้องมีการนัดนักเรียนเพ่ือเรียน
เพิ่มเติมมากกว่าจำนวนเวลาเรียนในห้องเรียนปกติ  

2. จากการวิจัยพบว่า ใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับแพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์
นักเรียนต้องเข้าถึงสัญญาณอนิเตอร์เน็ตเป็นสำคัญ หากขาดสิ่งนี้แล้ว การเรียนรู้ไม่สามารถดำเนินการได้ 
นับได้ว่าเป็นอุปสรรคสำคญัในการเรียน  

3. จากการวิจัยพบว่า การเรียนรู้โดยใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริง ต้องใช้หลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์จำนวนมากที่ปรากฏในห้องพิพิธภัณฑ ์ครูต้องชี้แจงเกี่ยวกับลักษณะของหลักฐาน 
และข้อจำกัดในการเข้าถึงหลักฐานบางประการ  

4. จากการวิจัยพบว่า การใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริง บางขั้นตอนมีความซับซ้อน ครูต้องใช้
เวลาในการชี้แจง และทำความเข้าใจให้แก่นกัเรียน 

ข้อเสนอแนะเพื่อทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใชพ้ิพิธภัณฑ์เสมือนจริงร่วมกับรูปแบบ

วิธีการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏในพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอื่น ๆ 

2. ควรมีการศกึษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลใชพ้ิพธิภัณฑ์เสมือนจริงอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เพราะปัจจุบันมีหน่วยงานของกรมศิลปากรหลายแหง่ที่มีระบบ
พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เช่น พพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำจังหวัดต่าง ๆ และแหล่งโบราณสถาน 
ทางประวัติศาสตร์ที่สำคญัในประเทศไทย   

3. ควรมีการศกึษาเพ่ิมเติมว่ามีรูปแบบวิธีสอนและเทคนิคการสอนในวิชาสังคมศึกษา
รูปแบบใดอีกหรือไม่ ที่สามารถนำมาใช้กับใช้แพลตฟอร์มเกมตอบปัญหาออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์

ตามสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 และ 2) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะ 
ที่สำคัญสำหรบัครูยุค 4.0 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูในเขตพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 564 คน ซึ่งเป็นครพูี่เลี้ยงของนักศึกษาครูที่เข้าฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในโรงเรียน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน รูปแบบการวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงสำรวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามในการประเมนิความต้องการจำเป็นซึ่งยึดตาม
แนวสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21  
และแบบประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้มทีักษะทีส่ำคัญสำหรับครูยคุ 4.0 (C-Teacher) 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันตามสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน จากทั้งหมด 6 ด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันอยู่ใน
ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
ส่วนด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ำที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำครู สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ส่วนด้านที่มีสภาพ 
ที่พึงประสงค์อยู่ต่ำที่สุด คือด้านภาวะผู้นำครู ตามลำดับ 2) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบนัตามทักษะที่สำคัญ
สำหรับครูยุค 4.0 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน จากทั้งหมด 8 ดา้น พบว่า ด้านที่มี
สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันอยู่ในระดับมากทีสุ่ดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 
รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสาร ส่วนด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ำที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรม
ให้เกิดความเชื่อมโยง สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 
รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสาร ส่วนด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์ต่ำที่สุด คือ ด้านการจัดกิจกรรม 
ให้เกิดความเชื่อมโยง ตามลำดับ 

คำสำคัญ:  ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรและการสอน 
 ครูพี่เลี้ยงในเขตพื้นที่บริการ 

1-5คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 186 ถนนสุรินทร-์ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 32000
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Abstract 
The purposes of this study were to study 1) the current and desirable state 

according to Teacher Competencies in the 21st century and 2) the current and desirable 
state of the Essential Skills for Thailand 4.0. The sample comprised of 564 cooperating 
teachers in the Service Area of Faculty of education, Surindra Rajabhat University, using a 
multi-stage sampling technique. The survey was conducted using the instruments consisted 
of the questionnaire of the Teacher Competencies in the 21st century and the evaluation 
form of the Essential Skills for Thailand 4.0. The data was analyzed by mean and standard 
derivation. 

The results revealed that 1) the current state according to Teacher Competencies 
in the 21st century in the overall was the high level. The aspect with the highest level 
and the highest average scores from the six aspects were Classroom Management and 
Student Development, respectively. The current state with the lowest level was Teacher 
Leadership. In addition, the desirable state in the overall was the high level. The aspect 
with the highest level and the highest average scores were also Classroom Management 
and Student Development respectively. The current state with the lowest level was 
Teacher Leadership. 2) The current state of the Essential Skills for Thailand 4.0 in the 
overall was the high level. The aspect with the highest level and the highest average 
scores from the eight aspects were Caring and Communication, respectively. The current 
state with the lowest level was Connectivity. Moreover, the desirable state in the overall 
was the high level. The aspect with the highest level and the highest average scores 
were also Caring and Communication, respectively. The current state with the lowest 
level was Connectivity. 

Keywords:  Needs assessment,  Graduate Program,  Curriculum and Instruction,  
  Cooperating teachers in the Service Area 
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1. บทนำ
เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่ง 

การเรียนรู้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้นั้น บุคคลที่มีความสำคัญ
ต่อที่จะนำพาผู้เรียนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็คือ ครู ดังนั้น การการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จจะต้องพัฒนาครูควบคู่กันไป การสร้างครูยุคใหม่ที่มีบทบาทในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ ถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น ทั้งนี้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า เพราะเป็นผู้นำเป้าหมาย 
ของการศึกษาชาติลงสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ครูจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู ้
ได้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 และเมื่อสังคม
คาดหวังผู้เรียนที่มีประสิทธภิาพมีสมรรถนะที่เพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาครูและ 
เตรียมครูที่จะเข้าสู่วิชาชีพให้มีสมรรถนะสูง เพราะครูต้องพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเผชญิสถานการณต์่าง ๆ 
ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553) ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ก้าวทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาครูโดยภาพรวมจำเป็นต้องเน้นกระบวนการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
(Continuing Professional Development) มีความสามารถในการจดัการเรียนรู ้วิเคราะหห์ลักสูตร 
การกำหนดผลการเรียนรู้ และความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้โดยยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

การพัฒนาตนเองของครูให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงานสอน 
ของตนเองให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอบสนองความคาดหวังของสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้น
คุณสมบัติของครูที่ว่าต้องรู้จักผู้เรียนว่ามีความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านสติปัญญาความสามารถ 
ความเข้าใจความถนัดต้องรู้เนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้งและรู้วิธีหรือมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ (นรรัชต์ ฝันเชียร, 2561) ซึ่งการพัฒนาตนเองของครูสามารถทำได้หลากหลาย
วิธี ทั้งในรูปแบบของการ Reskill คือ การสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นในการทำงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ UpSkill คือ การพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น รวมถึงการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ส่งเสริม
การพัฒนาวิชาชีพครู ในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนีก้ารพัฒนาครูเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็น  
เพราะครูเป็นบุคคลที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะครูเป็นบุคคลที่มีบทบาทและ
อิทธิพลการเป็นผู้นําทางความคิดของศิษย์ซึ่งลูกศิษย์จะเป็นคนรุ่นใหม่ (มนตรี แย้มกสิกร, 2560, หน้า 139) 

คณะครุศาสตรเ์ป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครู และดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเป็น “สถาบันอดุมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” ดังจะเห็นได้จาก พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 (ราชกิจจานุเบกษา, 2562) ได้กำหนดบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ไว้ในมาตรา 7 ไว้หลายประการซึ่งในบทบาทหนึ่งตามมาตรา 7 คือ การผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู 
นอกจากนี้ในมาตรา 8 ที่ได้กำหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคต์าม มาตรา 7  
ให้กำหนดภาระหน้าทีข่องมหาวิทยาลัยในวงเล็บ (5) เสริมสร้างความเขม้แข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปน็วิชาชีพช้ันสูง จาก พรบ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏดังกล่าวข้างต้น คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จึงถือเป็นบทบาทหน้าที่หลกัที่สำคัญในการพัฒนาครูทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สำนักงานที่ประชุม
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2561) ไดก้ำหนดเป้าหมายของการพัฒนาครูไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2  
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การผลิตและพัฒนาครู โดยได้กำหนดเป้าหมายไว้ในข้อที่ 3 ว่าบัณฑิตครูมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เข้าสู่วิชาชีพ
ได้รับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง นั่นยอ่มหมายถึงภารกิจหลักในการพัฒนาครูในพ้ืนที่
ให้เป็นผู้ทีส่ามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แต่การพฒันาหรือส่งเสริมใหม้ีวิทยฐานะ หรอืมีวุฒิการศกึษาที่สูงขึ้นและสามารถนำความรูท้ี่ได้จากการศกึษา
ไปใช้ได้จริง มีความเป็นผู้นำในสาขาวิชาของตนเองได้น้ัน ผู้ดำเนินการพัฒนาซึ่งหมายถึงกลุ่มวิชา หรือ
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับในระดับปริญญาโทหรือปรญิญาเอกที่ผู้เขา้รับการศึกษาจะได้รับและนำความรู้
หรือประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ได้จริง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้พัฒนาหลักสูตรจะต้องรับรู้
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพปัญหาและประเด็นของความต้องการในการพัฒนาตนเอง ซึ่งผู้พัฒนาจะต้องทำการ
ประเมินความต้องการเหล่านั้นให้รอบด้าน ซึ่งการประเมนิความต้องการจำเป็นที่เป็นกระบวนการที่สำคัญ
และมีประโยชน์ ดังที ่สุวิมล ว่องวาณิช (2550) ได้กล่าวถึงความสำคัญของการวิจัยประเมินความต้องการ
จำเป็นว่า เป็นเครื่องบริหารที่มีประสิทธิภาพทำให้ สามารถกำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยงานป้องกันการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ และการประเมินความต้องการจำเป็นทำให้
ได้ข้อมูลที่นำไปสู่การเปลีย่นแปลงกระบวนการจัดการศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงในทางบวก (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) ทั้งนี้การวางแผนงานหรือโครงการโดยมิได้
คํานึงถึงความต้องการจำเป็นในระดับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ และหาแนวทางปรับความต้องการ
จำเป็นย่อมจะก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติและปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาอย่างไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะโครงการ
ด้านบริการสังคม การละเลยต่อความต้องการจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายอาจเป็นสาเหตุให้โครงการ 
นั้นขาดความร่วมมือและไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือให้บริการไม่ตรงกับความต้องการจำเป็นหรือไม่ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทำให้เกิดความล่าช้าหรือสูญเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์ ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีบทบาทในการพัฒนาครู
ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเพิ่มวุฒิการศึกษา จึงได้ศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนา
ตนเองของครใูนเขตพื้นที่บริการ เพื่อรองรับและเป็นข้อมูลสนับสนุนการพฒันาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้เพราะข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อ 
การพัฒนาหลักสูตรนั้น ๆ ทำให้สามารถระบุรายวิชา การจัดโครงสร้างรายวิชา รายละเอียดของคำอธิบาย
รายวิชาตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นครูผู้สอนได้รับประโยชน์สูงสุด 
เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่เปิดสอนตลอดจนการนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรียนตนเองได้อย่างเหมาะสม  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะคร ู

ในศตวรรษที่ 21 ของครูพ่ีเลี้ยงในเขตพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2.2 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะที่สำคัญ 

สำหรับครูยุค 4.0 ของครพูี่เลี้ยงในเขตพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในอดีตที่ผ่านมา มีนักการศึกษาได้ให้นิยามของ ‘ความต้องการจําเป็น (Needs assessment)’ 

อย่างหลากหลาย โดย Kafman (1982 อ้างถึงใน สุวิมล วอ่งวาณิช, 2550) กล่าวไว้ว่า การประเมิน 
ความต้องการจําเป็น หมายถึง การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อแสดงความแตกต่างระหวา่งผลที่เกิดขึ้น 
ในปัจจุบันและผลลัพธ์ที่พึงปรารถนา การจัดเรียงลำดับความสำคัญ และการเลือกความต้องการจำเป็น 
มาแก้ไข สอดคล้องกับ Witkin & Alshuld (1995) ที่ไดก้ล่าวไว้ว่า การประเมินความต้องการจําเป็น 
หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพ 
ที่มุ่งหวัง โดยเน้นความแตกต่างของผลลัพธ ์และนํามาจัดเรียงลำดับ และเลือกความต้องการจำเป็นมาแก้ไข 
นอกจากนี้ ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการประเมินความต้องการจําเป็นไว้ว่า การประเมิน 
ความต้องการจําเป็นมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางแผนการดําเนินงาน 2) การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกำหนดความต้องการจําเป็น และ 3) การใช้ประโยชน์จากความต้องการจําเป็น ส่วน สุบิน ยุระรัช 
(2554) กล่าววา่ การประเมินความต้องการจําเป็น หมายถึง กระบวนการของการวิเคราะหช์่องว่างหรือ
ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและสภาพที่ควรจะเป็น และมีการจัดลำดับความสำคัญ
ของความต้องการจําเป็นว่าความต้องการจําเป็นอะไรสำคัญก่อนหลัง เพ่ือนําผลมาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ทั้งนี ้เทคนิคการประเมินความต้องการจําเป็นและการทำวิจยั
ประเมินความต้องการจําเป็นนิยมนำมาใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
หรือองค์กร และผลของการประเมินความต้องการจําเป็นยังให้ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ 
ต่อการตัดสนิใจเชิงนโยบายของผู้บริหาร และการกำหนดเป้าหมายของโครงการหรือกิจกรรม (Issac & 
Michael, 1985 อ้างถึงใน สุบิน ยุระรัช, 2554) 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยจากผลการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการวิจัยเกี่ยวกับ 

ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและการสอน ดังนี้ 
1. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 (Functional

Competency) ตามสายปฏิบัติงาน 6 ด้าน จำนวน 28 ขอ้ โดยมีกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม
ในการประเมินความต้องการจำเป็น ยึดตามแนวสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) 
ของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ทีส่ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) กำหนดไว ้6 ด้าน 
ได้แก่ 

1.1 การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning 
Management) คือ ความสามารถในการสรา้งและพัฒนาหลักสูตรการออกแบบการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับบริบทและการเปลี่ยนแปลง จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้และพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมเทคโนโลยี และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 1.2 การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) คือ ความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ
ในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
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 1.3 การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) คือ การจดับรรยากาศ
การเรียนรู้ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียน/ประจำวิชา การกำกับดูแลชั้นเรียน 
รายช้ัน/รายวิชา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน 

 1.4 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (Analysis & Synthesis & 
Classroom Research) คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวม 
ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กร
หรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

 1.5 ภาวะผู้นำครู (Teacher Leadership) คือ คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่
แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศกึษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

 1.6 การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน (Relationship & 
Collaborative–Building for Learning Management)  

2. ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะทีส่ำคัญสำหรับครูยคุ 4.0 (C-Teacher)
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2558) จำนวน 8 ด้าน ได้แก ่

2.1 ความรูแ้ละทักษะในเรื่องที่สอน (Content) ผู้สอนต้องมีความรู้และทกัษะในเรื่องที่
สอนเป็นอย่างดี เพราะหากผู้สอนไม่เชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนหรือถ่ายทอด ก็ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้บรรลุเป้าหมาย 

2.2 ทกัษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน (Computer (ICT) 
Integration) ผู้สอนต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้แกผู่้เรียน ยิง่ถ้าได้ผ่านการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจะยิ่งช่วยส่งเสริมทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี 

2.3 ความเข้าใจแนวคิดด้านการสร้างองค์ความรู้ (Constructionist) ผู้สอนต้องเข้าใจ
แนวคิดที่ว่า ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ โดยครูสามารถนำแนวคิดนี้ไป
ใช้ในการวางแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสสร้างความรูแ้ละสรา้งสรรค์ชิ้นงานตา่ง ๆ 
ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียนและจากการศึกษาด้วยตนเอง 

2.4 การจัดกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยง (Connectivity) ผู้สอนต้องสามารถจัดกจิกรรม
ให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้สอนในสถานศกึษาเดียวกัน 
หรือต่างสถานศึกษา รวมถึงความเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชนเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรูท้ี่เป็นประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน 

2.5 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration) ผู้สอนมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อฝึกทักษะ 
การทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสารสนเทศระหว่างกัน 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

2.6 ทกัษะการสื่อสาร (Communication) ผู้สอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย 
การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ การนำเสนอสื่อ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมนำไปสู่ความเข้าใจและสามารถเรียนรูไ้ด้บรรลุเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 

2.7 การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ (Creativity) ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้อง
สร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ผูส้อนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรงเพียง
อย่างเดียว 

2.8 การเอาใจใส่ต่อผู้เรียน (Caring) ผู้สอนต้องมีมุทิตาจิตต่อผู้เรียน ต้องแสดงออกถึง
ความรัก ความห่วงใยอย่างจริงใจต่อผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกดิความเชื่อใจส่งผลต่อการจัดสภาพการเรียนรู้
ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ซึ่งเป็นสภาพที่ผู้เรียนจะมีความสุขในการเรียนรู้และจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ครูในเขตพื้นทีบ่ริการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

จำนวน 730 คน ซึ่งเป็นครูพ่ีเลี้ยงของนักศึกษาครูที่เข้าฝึกปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ในโรงเรียน และจำนวนกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 564 คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน   

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามและแบบประเมินเพ่ือศึกษา

ความต้องการจำเป็นการพัฒนาหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอน แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูในเขตพื้นที่บริการ ความคาดหวัง 
ที่มีต่อหลักสูตร การกำหนดเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ของครูพ่ีเลี้ยงในเขตพื้นที่บริการของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสอบถามในการประเมินความต้องการ

จำเป็นซึ่งยึดตามแนวสมรรถนะตามสายปฏิบัติงาน (Functional Competency) ของครูผู้สอนในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน  
ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ด้านภาวะผู้นำครู 
และด้านการสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน รวมจำนวน 28 ข้อ และ 2) แบบประเมิน 
ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่สำคัญสำหรับครูยุค 4.0 (C-Teacher) ทั้งหมด 8 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะในเรื่องที่สอน ด้านทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
ด้านความเข้าใจแนวคิดด้านการสร้างองค์ความรู้ ด้านการจัดกิจกรรมให้เกิดความเช่ือมโยง ด้านการเรียนรู้
แบบร่วมมือ ดา้นทักษะการสื่อสาร ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ และการเอาใจใส่ต่อผู้เรียน  
รวมจำนวน 25 ข้อ โดยแบบสอบถามดังกล่าวเป็นชนิด dual-response มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความเหมาะสมและความถูกต้องทางด้านภาษา ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อคำถาม 
ในแบบสอบถาม แล้วคำนวณหาค่า IOC (Index of Congruence) แล้วพิจารณาค่า IOC รายข้อที่มคี่าไม่
น้อยกว่า 0.6 นอกจากนั้นได้ปรับปรุงข้อคำถามให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ  
จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Tyr out) ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามและแบบประเมินไปยังครูพี่เลี้ยงในเขตพื้นที่

บริการ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 564 คน และรวบรวม
แบบสอบถามและแบบประเมินจากผู้ให้ข้อมูลจำนวนทั้งสิน้ 564 ชุด  

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและแบบประเมินความต้องการในการพัฒนาตนเอง 

โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ คา่เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากนัน้ 
แปลผลค่าเฉลีย่สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามเกณฑ ์

4.50–5.00 เปน็สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
3.50–4.49 เปน็สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับมาก 
2.50–3.49 เปน็สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50–2.49 เปน็สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน/สภาพที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับน้อย 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
งานวิจัยน้ีใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวเิคราะห์สภาพทีเ่ป็นจริงในปจัจุบันและสภาพทีพ่ึงประสงค์ตามสมรรถนะคร ู

ในศตวรรษที่ 21 (Functional Competency) ตามสายปฏิบัติงาน  
 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 

(Functional Competency) ตามสายปฏิบัติงาน แสดงผลดังตาราง 1 

ตาราง 1 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 
           (Functional Competency) ตามสายปฏิบัติงาน 

ด้านที ่
สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 
X S.D. ระดับ ลำดับ X S.D. ระดับ ลำดับ 

1. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
(Curriculum and Learning Management) 4.0352 0.72 มาก 4 4.2733 0.69 มาก 4 
2. การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) 4.1590 0.71 มาก 2 4.3874 0.68 มาก 2 
3. การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom
Management) 4.3144 0.65 มาก 1 4.4746 0.68 มาก 1 
4. การวิเคราะห์ สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(Analysis, Synthesis and Classroom Research) 3.8593 0.76 มาก 5 4.1974 0.75 มาก 5 
5. ภาวะผู้นำครู (Teacher Leadership) 3.7843 0.82 มาก 6 4.1546 0.80 มาก 6 
6. การสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน
(Relationship and Collaborative–Building for
Learning Management) 4.0822 0.79 มาก 3 4.3292 0.75 มาก 3 

รวม 4.0391 0.74 มาก 4.3028 0.73 มาก 

หมายเหตุ p < 0.05 
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ข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันตามสมรรถนะครใูนศตวรรษที่ 21  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.0391, S.D. = 0.74) และเมื่อพิจารณารายด้าน จากทั้งหมด 6 ด้าน 
พบว่า ด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน ( X = 4.3144, S.D. = 0.65) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ( X = 4.1590, S.D. = 0.71) 
ส่วนด้านทีม่ีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันต่ำที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำครู (X = 3.7843, S.D. = 0.82) ตามลำดับ 
สำหรับสภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.3028, S.D. = 0.73) และเมื่อพิจารณา 
รายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหาร
จัดการชั้นเรียน ( X = 4.4746, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน (X = 4.3874,  
S.D. = 0.68) ส่วนด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ต่ำที่สุด คือ ด้านภาวะผู้นำครู (X = 4.1546, S.D. = 0.80)
ตามลำดับ

6.2 ผลการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงในปจัจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะที่สำคัญ
สำหรบัครูยุค 4.0 (C-Teacher) 

สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะที่สำคัญสำหรับครูยุค 4.0 
(C-Teacher) แสดงผลดังตาราง 2 

ตาราง 2 สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะที่สำคัญสำหรับครูยุค 4.0 
 (C-Teacher) จำนวน 8 ด้าน 

ด้านที ่
สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ 

X S.D. ระดับ ลำดับ X S.D. ระดับ ลำดับ 
1. ความรู้และทักษะในเรื่องที่สอน (Content) 4.3026 0.66 มาก 3 4.5290 0.65 มากที่สุด 3 
2. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการ
เรียนรู ้(Computer (ICT) Integration) 4.0824 0.72 มาก 6 4.3963 0.69 มาก 5 
3. ความเข้าใจแนวคิดด้านการสร้างองค์ความรู้
(Constructionist) 4.0887 0.71 มาก 4 4.3924 0.70 มาก 6 
4. การจัดกิจกรรมให้เกิดความเชื่อมโยง
(Connectivity) 4.0296 0.74 มาก 8 4.3694 0.70 มาก 8 
5. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration) 4.0826 0.73 มาก 5 4.3918 0.69 มาก 7 
6. ทักษะการสื่อสาร (Communication) 4.3641 0.67 มาก 2 4.5609 0.66 มากที่สุด 2 
7. การสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ (Creativity) 4.0745 0.74 มาก 7 4.4202 0.69 มาก 4 
8. การเอาใจใส่ต่อผู้เรียน (Caring) 4.5372 0.61 มากที่สุด 1 4.6034 0.69 มากที่สุด 1 

รวม 4.1952 0.70 มาก 4.4579 0.68 มาก 

หมายเหตุ p < 0.05 

ข้อมูลในตาราง 2 แสดงว่า สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันตามทักษะที่สำคญัสำหรับครูยุค 4.0  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.1952, S.D. = 0.70) เมือ่พิจารณารายด้าน จากทั้งหมด 8 ด้าน พบว่า 
ด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้เรียน 
( X = 4.5372, S.D. = 0.61) รองลงมาคือด้านทักษะการสื่อสาร (X = 4.3641, S.D. = 0.67) ส่วนด้านที่มี
สภาพที่เปน็จรงิในปัจจุบันต่ำที่สุด คือ ด้านการจัดกจิกรรมให้เกิดความเชื่อมโยง (X = 4.0296, S.D. = 0.74) 
ตามลำดับ สำหรับสภาพที่พึงประสงคใ์นภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (X = 4.4579, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณา



109 

รายด้าน พบว่า ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเอาใจใส่
ต่อผู้เรียน (X = 4.6034, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ด้านทักษะการสื่อสาร (X = 4.5609, S.D. = 0.66) 
ส่วนด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์ต่ำที่สุดคือ ด้านการจัดกิจกรรมให้เกิดความเช่ือมโยง (X = 4.3694,  
S.D. = 0.70) ตามลำดับ

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะครูในศตวรรษ

ที่ 21 (Functional Competency) ตามสายปฏิบัติงาน 6 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ของสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันทกุด้าน เมื่อพิจารณารายด้านทั้งสภาพทีเ่ป็นจริง
ในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค ์พบว่า ด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคอ์ยู่ใน
ระดับมากและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยครูพี่เลี้ยงเล็งเห็นถึงความสำคัญทั้ง
เรื่องการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและการจัดสิง่แวดล้อมของการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนที่ส่งเสริมการเรยีนรู้
อย่างมีความสุข ตลอดจนการกำกับดูแลชั้นเรียน/รายวิชาที่สอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูอ้ย่างมีความสุข 
และการตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เรียน รวมถึงการจดัทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียน/
ประจำวิชาอย่างเป็นระบบ จะเห็นได้ว่าครูพี่เลี้ยงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการชั้นเรียนมากที่สุด ทั้งนี้
อาจมีสาเหตุมาจากการบรหิารจัดการชั้นเรียนช่วยส่งเสรมิและพัฒนาทั้งเรือ่งการเรยีนรู ้กระบวนการคิด 
ทักษะชีวิต และคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเปน็สิ่งทีส่ะท้อนให้เห็นว่าการบรหิารจัดการชั้นเรียน
ที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสอดคลอ้งกับ กุลิสรา จิตรชญาวณิช 
(2563) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการเรียนชั้น ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องการจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทั้งต่อครผูู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา เพราะเป็นสิ่งที่จะช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี รวมทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครู และ
สถานศึกษา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนยังมีความสุขสนุกในการเรียนรู้ ดังนั้น การบริหารจัดการชั้นเรียน 
จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องให้ความร่วมมือที่จะสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  

สำหรับการศึกษาสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ตามทักษะที่สำคญั 
สำหรับครูยุค 4.0 (C-Teacher) จากจำนวน 8 ด้าน ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของสภาพ 
ที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้านทั้งสภาพที่เป็นจริงใน
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ พบว่า ด้านที่มีสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงคอ์ยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการเอาใจใส่ต่อผู้เรียน ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับการแสดงออก
ถึงความรัก ความเอาใจใส่ห่วงใยต่อผู้เรียน การสร้างความเช่ือมั่น เชื่อใจ ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน และการจัด
บรรยากาศและสภาวะแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดภัย และเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นได้ว่าครูพี่เลี้ยงให้ความสำคัญต่อประเด็นดังกล่าวมากที่สุด ทั้งนี้อาจมีสาเหตุ
มาจากประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ครทูี่เอา
ใจใสแ่ละให้ความเมตตาต่อผู้เรียนย่อมส่งผลต่อทัศนคติที่ดีของผู้เรียน รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย นอกจากนี้ ครูที่เอาใจใส่ต่อผู้เรียนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมและ
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ประชาคมโลกอย่างสันติสุข และช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรบัตัวให้เข้ากับสังคมโลกยุคปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ (2560) และธีรศกัดิ์ (อุปรมัย) อุปไมย
อธิชัย (2563) ที่กล่าวว่า ครทูีเ่อาใจใส่ต่อผู้เรยีนจะใหค้วามสำคญัในการปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมแกผู่้เรียน 
โดยการอบรมบ่มนิสัยเพื่อให้ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอนัพึงประสงคแ์ละค่านิยมที่ดีงาม 
รวมทั้งการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคมโลก รวมทั้งมกีารติดตามการปฏิบัติจริงของผู้เรียน 
และประเมินผลเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม และสามารถดำเนินการ
ตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ของคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร ์

ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาคร ูสามารถนำผลวิจัยเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงคไ์ปเป็นแนวทางในการพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในเขตพื้นที่บริการให้เปน็ผู้ที่มีสมรรถนะครู
ในศตวรรษที่ 21 และการเป็นผู้มีทักษะที่สำคัญสำหรับครูยุค 4.0 โดยเฉพาะการเป็นผู้นำทางวิชาการ  
และการเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู้ โดยใช้แนวทางในการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การใช้ระบบพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา และการทำวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน 

8.2 สถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการฯ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
นำผลวิจัยเป็นแนวทางในการวางแผนและส่งเสริม/สนับสนุนให้ครใูหม่ที่มีประสบการณ์การสอนน้อยได้
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้มีทักษะที่สำคัญสำหรบัครูยุค 4.0  
โดยการจัดโครงการพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อส่งเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) 

8.3 สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ของคณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์  
นำผลวิจัยเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษาครูในหลักสูตรผลติคร ู
ที่จะจบไปเป็นครูในอนาคตได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มสีมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 และเป็นผู้มีทักษะ 
ที่สำคัญสำหรบัครูยุค 4.0 โดยการบูรณาการแนวทางการสอนที่มีคุณภาพและการพัฒนาวิชาชีพครู  
ในรายวิชาชีพครูต่าง ๆ และการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นผูท้ี่มีสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 
และการเป็นผูม้ีทักษะที่สำคัญสำหรับครูยคุ 4.0 
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การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครู 
ระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

Needs Assessment Research for Development the Competency 
of Secondary Teacher in the 21st Century 

อิสราพร สุขประเสริฐ1

จตุภูมิ เขตจัตุรัส2

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะ

ครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 และ 2) ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครู
ระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูระดับมัธยมศึกษา ในภูมภิาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 380 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม จำนวน 50 ข้อ มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาเท่ากับ 0.979 การวิเคราะห์ข้อมูลใชค้่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความต้องการจำเป็น (PNIModified) ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( X = 3.877, S.D. = 0.698) เมื่อพจิารณารายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สมรรถนะการสื่อสาร และสมรรถนะ
การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั สภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ส่วนสภาพทีค่าดหวังของสมรรถนะ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.441, S.D. = 0.589) เมื่อพจิารณารายสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะ 
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สภาพที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สมรรถนะการบริหารจัดการ 
ชั้นเรียน และสมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  
2) ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของสมรรถนะครรูะดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
ครูมีความต้องการจำเป็นอันดับแรก คือ สมรรถนะการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (PNIModified =
0.165) รองลงมา คือ สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน (PNIModified = 0.162) และสมรรถนะการใช้สื่อ
และเทคโนโลยสีารสนเทศ ครมูีความต้องการจำเป็นต่ำที่สุด (PNIModified = 0.113)

คำสำคญั:  สมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21  การประเมินความต้องการจำเป็น  ครูมัธยมศึกษา 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract 
The purposes of this research were : 1) to study the state of the Actual and  

the expectation for the competency of secondary teacher in 21st century 2) to assess the 
needs assessment for the development of the competency of secondary teacher in 21st  
century. The sample was 380 teachers of secondary school teachers in the northeast 
region by multi-stage random sampling. Research instrument was questionnaire consisted 
of 50 items with a Reliability of 0.979. The data were analyzed by Mean, Standard 
Deviation and Modified Priority Needs Index. (PNI Modified). The research findings were as 
follows; 1) The state of the Actual competency were overall at high level. (X = 3.877, 
S.D. = 0.698) Considered factors of competency each aspect, media and information
technology competency was higher than communication competency and Student-
centered learning competency, respectively. The expectation of teachers was overall at
high level. (X = 4.441, S.D. = 0.589) Considered factors of competency each aspect,
interaction with others competency was higher than classroom management competency
and Student-centered learning competency, respectively. 2) The priority of results of needs
assessment of secondary teacher in 21st century founded the most critical needs was
Student-centered learning competency (PNIModified = 0.165), aspect by on sub-competency
as research capability, followed by Classroom management competency (PNIModified = 0.162)
and media and information technology competency, Teachers have the lowest
(PNIModified = 0.113).

Keywords:  Competency of teacher in 21st Century,  Need assessment,  Secondary teacher 
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1. บทนำ
ครูเป็นบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเพราะเป็นด่านหน้าและกลไกสำคัญ 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากสภาพสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี
และข้อมูลข่าวสารที่ส่งถึงกันอย่างรวดเร็วส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การพัฒนาครู 
ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ปัจจุบันทุกประเทศทัว่โลกมีการต่ืนตัวด้านการดำเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสำหรับ
ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ หลายประเทศได้ใหค้วามสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ โดยมีการกำหนด
สมรรถนะครู ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
และส่งผลต่อการขับเคลื่อนคุณภาพของครูในปัจจุบัน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพรทิพย ์แข็งขัน, 2551; 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และชินภัทร ภูมิรัตน,์ 2553, หน้า 1) ได้กล่าวว่า 
จะเริม่จากการประเมินสมรรถนะครเูปน็รายบุคคล เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลครูรายบุคคลตามระดับสมรรถนะ 
ซึ่งในการประเมินสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก เป็นสมรรถนะ
เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ที่ครูสอนจะแยกเป็น 2 ส่วนย่อย คือ สมรรถนะหลัก ซึ่งเป็นสมรรถนะทีค่รูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะต้องรู้ในการดำเนินการที่มุ่งผลสำเร็จของผู้เรียน และสมรรถนะประจำ 
สายงาน ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพุทธศักราช 2542 ไดบ้ัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงศกึษา
ส่งเสริมให้มีระบบการผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง โดยการกำกับ และประสานงานให้สถาบันที่ผลิตครู และพัฒนาครู 
คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่ 
และพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง…” ดังนั้นภายใต้ความมุ่งหวังที่จะให้การศึกษาเป็นกลไก 
การพัฒนาคุณภาพคนของประเทศเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศ
เสริมสร้างศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองและการแข่งขันรวมทั้งความก้าวหน้าและมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ในประชาคมโลกบนฐานแห่งความเป็นไทย “คร”ู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะทำให้การศึกษาเป็นกลไก
นำไปสู่คุณภาพคนของประเทศได้ ดังนั้นปัญหาเกี่ยวกับ “คร”ู และ “วชิาชีพครู” จำเป็นที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนา โดยเร่งด่วนเพ่ือให้การศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพ “คร”ู ได้สมตาม
เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ ความต้องการจำเป็นจึงต้องสมควรที่จะสร้างสรรค์ “ครูรุ่นใหม”่ ที่ยอมรับและสามารถ
แสดงพันธกิจและทิศทางของตนเองได้อย่างเต็มที่และสมบทบาท ด้วยคุณลักษณะครทูีม่ีมาตรฐานและนั่น
คือ การสร้างสรรค์คุณลักษณะครูรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์หลักสูตรครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์
ที่มีเนื้อหาสาระและกระบวนการเรยีนรูแ้ละการฝึกหัดทีเ่ขม้ข้น มีประสิทธิภาพ จากวัฒนธรรมทีเ่ปลี่ยนแปลง
ไปส่งผลต่อวัฒนธรรมการเรียนการสอนก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน ผู้เรียนยุคใหม่ไม่ชอบเรียนในห้องเรียน 
ที่มีครูคอยจ้ำชีจ้้ำไช ไม่ชอบวิธีการเรียนแบบเดิม ๆ ไม่ชอบนั่งฟังครูสอนเพียงอย่างเดียวเพราะผู้เรียนคิดว่า 
ตนเองสามารถค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ได้เพียงแค่ใช้อินเตอร์เน็ตก็ได้รับความรู้มากมาย แต่การได้มา 
ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้เรียนต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
ต่อตนเองอย่างแท้จริง มใิช่ค้นหาและทำการคัดลอกมาใชท้ันทีแต่จากเสยีงสะท้อนมากมายจากครูผู้สอน 
พบว่า ผู้เรียนใช้วิธีการค้นหาและคัดลอกงานหรือข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาจัดทำรายงานส่ง ผู้เรียนใช้
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เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิงมากกว่าการเรียนรู้ เป็นต้น จากการเปลี่ยนแปลงและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดมา
จากความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้นักการศึกษาหันมาให้ความสนใจ และได้กำหนด
สมรรถนะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 1. สมรรถนะการคิดวิจารณญาณ 
2. สมรรถนะการทำงานร่วมกัน 3. สมรรถนะการสื่อสาร 4. สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ 5. สมรรถนะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. สมรรถนะอาชีพและการใช้ชีวิต

การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment research) เป็นกระบวนการ 
ที่เป็นระบบในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่มุ่งหวังกับสภาพที่เป็นอยู่จริง และนำข้อมูลมาจัด
เรียงลำดับความสำคัญของความแตกต่างนั้น แล้วเลือกความต้องการจำเป็นที่สำคัญมาคน้หาสาเหตุและ
กำหนดแนวทางแก้ไขผลที่ไดม้าจากการประเมินความต้องการจำเป็น ซึ่งการวางแผนการทำงานเพ่ือพัฒนา
ในเรื่องใดก็ตาม ควรเริ่มทีก่ารประเมินบริบท เพื่อให้เข้าใจสภาพที่เป็นอยู่ขององค์กร และรู้ความต้องการ
ขององค์กรว่าจำเป็นต้องได้รับการสนองตอบในด้านใด ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาพบริบทที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน 
การดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน การกำหนดแนวทางพัฒนาหน่วยงาน 
ให้สอดคล้องกบัสภาพที่เกิดขึ้น และสนองความต้องการของหน่วยงานนั้น ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลสารสนเทศ 
ที่จะใช้เป็นหลักเทียบในการดำเนินงาน นำมาช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้มีความชัดเจน
และมั่นใจว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของหน่วยงานนั้นอย่างแท้จริง  
(สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) ขัน้ตอนการประเมินความต้องการจำเป็นประกอบด้วย ขั้นตอนแรกการระบุ
ความต้องการจำเป็น (Needs identification) ขั้นตอนทีส่องการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Needs 
analysis) เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ และขั้นตอนที่สามการกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาความต้องการ
จำเป็น (Needs solution) ตามกรอบการวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2550) 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจทีจ่ะศกึษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น และ
การประเมินความต้องการจำเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำไปใช้เป็นทางเลือกใน
การพัฒนาสมรรถนะครูในสังกัดของตนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับสภาพบริบทตาม
ความต้องการจำเป็นอย่างแท้จริง รวมถึงเป็นแนวทางในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองของครูในทุก ๆ 
ด้านเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 
2.2 เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21  



116 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 สมรรถนะและตัวบ่งชีข้องสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

3.1.1 สมรรถนะบรหิารจัดการชั้นเรียน
 การบริหารจัดการช้ันเรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจดัทำข้อมูล

สารสนเทศและเอกสารประจำช้ันเรียน/ประจำวิชา การกำกับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัยของผู้เรียน มีตัวบ่งช้ี ดังนี ้1) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
2) การจัดทำขอ้มูลสารสนเทศของนักเรียนและเอกสารประจำช้ันเรียนและวิชา 3) การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการบรหิารจัดการช้ันเรียน 4) การกำกับดูแลและแก้ปัญหาในชั้นเรียน

3.1.2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสำคญั
 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การจัดการให้ผู้เรยีนสร้างความรู้

ใหม่โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง ทำให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจ และ
สามารถนำความรู้ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณสมบัติตามกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมคีวามสุข มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด 
การเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) การเรยีนรู้จากการได้คิดและลงมือปฏิบัติจริง 
3) การเรียนรู้จากแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย และเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น

3.1.3 สมรรถนะการใชส้ื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การแสดงออกของครู 

ในด้านความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม การใชส้ื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในการทำงานได้ 
อย่างเหมาะสม สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเพื่อทำหน้าที่การจัดการเรียนการสอน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีน 
การสอน 2) การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

3.1.4 สมรรถนะการวัดและประเมินผล 
 สมรรถนะวัดและประเมินผล คือ การใช้เทคนิคและเครื่องมือวัดและประเมินผล  

การเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่จะทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายหรือผู้เรยีนเกิดพฤติกรรม
ตามที่จุดมุ่งหมายทางการศึกษากำหนดไว้มากน้อยเพียงใด และนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา
ผู้เรียนมีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือวัดผล 2) การประเมินและตัดสินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 3) การรายงานและนำผลประเมินไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

3.1.5 สมรรถนะการวิจัย 
 สมรรถนะการวิจัย คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย

รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและนำไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์
องค์กรหรืองานในภาพรวมและดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ มีตัวบ่งช้ี ดังนี้  
1) การมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัย 2) การวิจัยเพือ่พัฒนาผู้เรียน 3) การนำผลการวิจัยไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้
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3.1.6 สมรรถนะภาวะผู้นำคร ู
 สมรรถนะภาวะผู้นำครู คือ คณุลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้อง

สัมพันธ์ส่วนบุคคล และการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจาก
การใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพื่อพฒันาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพมีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) วุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู 2) การเป็นบุคคล 
แห่งการเปลี่ยนแปลง 3) การเป็นผู้นำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

3.1.7 สมรรถนะการคิดวิเคราะห ์
 สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการพิจารณาไตร่ตรองแก้ปัญหา 

ที่แม่นยำมีความละเอียดในการจำแนกแยกแยะ เปรียบเทยีบข้อมูลเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างชำนาญ 
โดยการหาหลักฐานที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงหรือข้อมูลทีน่่าเช่ือถือมาสนับสนุนหรือยืนยันเพื่อพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเชื่อหรือสรุป มีตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) การคิดวิเคราะห์ความสำคัญหรือเนื้อหา 
ของสิ่งต่าง ๆ 2) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 3) การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ 

3.1.8 สมรรถนะการสื่อสาร 
 สมรรถนะการสื่อสาร คือ ความสามารถถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล ข้อเทจ็จริง ค่านิยม 

ทัศนคติและการแลกเปลี่ยนความคิด ผ่านกระบวนการที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุวัตถปุระสงค์ในศตวรรษ 
ที่ 21 สื่อและเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญทีท่ำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้สื่อสารจะต้องรู้จักเลือกใช้สือ่และเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย และสถานการณ ์
ตลอดจนเข้าใจถึงผลกระทบในการใช้สื่อและเทคโนโลยีดังกล่าว มีตัวบ่งช้ี ดังนี ้1) สามารถใช้ทักษะ 
ในการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อความหมายได้ถูกต้องและตรงประเด็น  
2) สามารถใชท้ักษะในการฟงั การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการแสวงหาความรู้
3) สามารถเขียนเอกสารทางวิชาการ

3.1.9 สมรรถนะความคิดสร้างสรรค ์
 สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการคดิริเริ่มสร้างสรรค ์นำเสนอ

แนวคิดใหม่ ๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานทั้งในระดับบุคคล ส่วนงาน และระดับ
โรงเรียน มีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 1) ความคิดริเริ่ม 2) ความคิดยืดหยุ่น 3) ความคดิคล่องแคล่ว 4) ความคิด
ละเอียดลออ 

 3.1.10 สมรรถนะการมีปฏสิัมพันธ์กับผู้อื่น 
สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น คือ การประสานความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเครือขา่ยกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ มีตัวบ่งช้ี 
ดังนี้ 1) การสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 2) การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.2 การประเมินความต้องการจำเป็น 
3.2.1 การจัดลำดับความตอ้งการจำเป็น 
 การจัดลำดับความสำคัญ (Priority Setting) ของความต้องการจำเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ของการระบุความต้องการจำเป็น ซึ่งจะทำให้การประเมินความต้องการจำเป็นมีความสมบูรณ์สามารถนำ
ผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป การจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 
เป็นการวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นนำความต้องการ จำเป็นมาเรียงลำดับ (Sort) 
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ตั้งแต่ความสำคัญมากไปหาน้อย จะช่วยให้ผู้ประเมินความต้องการจำเป็นทราบถึงความต้องการจำเป็น
หรือปัญหาที่แท้จริงที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก่อนปัญหาอื่น ๆ ซึ่งการจัดลำดับความต้องการจำเป็น
มีหลายวิธี ดังที่ Witkin & Alschuld (1994 อ้างถึงใน สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) การจัดลำดับความต้องการ
จำเป็นมีหลายวิธี ซึ่ง Witkin (1994, p. 5) กล่าวว่า การจัดเรียงลำดับของความต้องการจำเป็นที่นิยมใช้มาก 
คือ การจัดเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นที่ได้จากการสำรวจและแบ่งวิธีการตามลักษณะ
ข้อมูล ที่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ข้อมูลจากการตอบสนองเดี่ยว (Single-Response) และขอ้มูลจากการ
ตอบสนองคู่ (Duel-Response) ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการจัดลำดับความต้องการจำเป็น โดยใช้
สูตร Modified priority need index (PNIModified) คำนวณ โดยการหาค่าผลต่างของ (I-D) หารดว้ย  
ค่า D ดังนี ้

PNI = (I-D)/D 
I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 

 จากสูตร Modified Priority Need Index ใช้เพื่อควบคุมขนาดของความต้องการ
จำเป็น ให้อยู่ในพิสัยที่ไม่มีชอ่งว่างกว้างมากเกินไป และให้ความหมายเชิงเปรียบเทียบ เมื่อใช้ระดับ 
ของสภาพที่เป็นอยู่เป็นฐาน ในการคำนวณอัตราการพัฒนาเข้าสู่สภาพที่คาดหวังของกลุ่ม วิธีจัดลำดับ 
ความสำคัญแบบนี้มีข้อดี คือ คำนวณง่าย ได้ข้อสรุปที่ดี ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลไม่มาก และเมื่อถ่วงน้ำหนัก
จะทำให้ได้ความแตกต่างที่ชัดเจนขึ้น ข้อจำกดัของวิธีนี้ คือ ข้อตกลงเบื้องต้นเป็นข้อมูลระดับอันตรภาค 
ที่ไม่ค่อยเหมาะสม และเป็นการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันกับสภาพที่คาดหวัง 
ผลต่างที่มีค่าเท่ากันในระดับต่างกับระดับสูงยากในการจัดเรียง (คมศร วงษ์รักษา, 2540) 

3.3 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ภัทราพร เกษสังข์, อนุภูมิ คำยัง, กฤศนรัตน์ พุทธเสน และอรวรรณ เกษสังข์ (2562, 

บทคัดย่อ) ได้ทำการวิจัยเรื่อง สมรรถนะและการประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  
ในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพที่เป็นจริงสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละด้านนของสมรรถนะพบว่า ด้านสมรรถนะประจำสายงาน สภาพที่เป็นจริง
มีค่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะทักษะในอนาคต และด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
ส่วนความคาดหวัง สมรรถนะวิชาชีพครู ในศตวรรษที่ 21 ของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
หากพิจารณาองค์ประกอบแต่ละรายด้านของสมรรถนะ พบว่า ด้านสมรรถนะการจัดการเรียนรู้  
มีความคาดหวังสูงที่สุด รองลงมา คือ ด้านสมรรถนะประจำสายงาน และด้านสมรรถนะทักษะในอนาคต 
2) ผลการศึกษาการจัดลำดับความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครู
พบว่าสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ด้านที่มีความจำเป็นอันดับแรก คือ ด้านสมรรถนะการจัดการ
เรียนรู้สมรรถนะที่มีความต้องการจำเป็นพัฒนา อันดับสอง คือ ด้านสมรรถนะทักษะในอนาคต
ส่วนสมรรถนะวิชาชีพครูด้านสมรรถนะประจำสายงาน มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาอันดับสุดท้าย
และ 3) แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 ของครู ในการพัฒนาสมรรถนะย่อย
เรื่องการวิจัย คือ (1) สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการทำวิจัย (2) การสร้างแรงจูงใจ
ในการทำวิจัย (3) การอบรมให้ความรู้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (4) จดัหาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการทำ
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วิจัย (5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู กับครูด้วยกันเอง (6) ผู้นำต้องสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาการทำ
วิจัย และ (7) มีระบบติดตามการทำวิจัย 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยครั้งนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบในการกำหนดความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริง

กับสภาพที่ควรจะเป็นแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) โดยใช้
เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified)  

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) โดยใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified) 

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควร
จะเป็นของสมรรถนะครูระดับ
มัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะครู
มัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

สมรรถนะบริหารจัดการ
ชั้นเรียน 

สมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สมรรถนะใช้สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สมรรถนะการวัดและ
ประเมินผล 

สมรรถนะการวิจัย 

สมรรถนะภาวะผู้นำครู 

สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ 

สมรรถนะการสื่อสาร 

สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ 

สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น 
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5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครผูู้สอน จำนวน 37,964 คน ในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 933 
โรงเรียน (อ้างอิงจากระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษา) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
 งานวิจัยนี้ใชก้ลุ่มตัวอย่าง คือ ครผูู้สอน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

มัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 คน โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่
และมอร์แกน (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan, 1970 อ้างถึงใน วัลลภ รัฐฉัตรานนท์, 2562) 
ได้กลุ่มตัวอย่างครู เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 380 คน ได้แบบสอบถามคืน จำนวน 351 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 
92.37 ของแบบสอบถามทั้งหมด โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีหลายขั้นตอน มีลักษณะคล้าย ๆ กับการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มที่มีหลาย
ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นกลุ่มใหญ่ที่สุดจนกระทั่งสิ้นสุดที่กลุม่ตัวอย่างที่ต้องการตามความเหมาะสม ดังนั้น 
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน นักวิชาการจึงเรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มหลายช้ัน (Multi-stage Cluster 
Sampling) (May, 1997, p. 18) หรือเป็นการสุ่มตัวอย่างที่ใช้หลากกลายวิธีการในการสุ่มเพื่อให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากรที่ซับซ้อนและมีความสอดคล้องกับความต้องการภายใต้เง่ือนไขที่จำกัด 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อประเมินความต้องการ

จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ 
ได้แก ่1) เพื่อศกึษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษ
ที่ 21 และ 2) เพื่อประเมินความต้องการจำเป็นในการพฒันาสมรรถนะครรูะดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินงานวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ (survey Research) ประกอบด้วย 
การระบุความต้องการจำเป็น (NI) การจัดลำดับความสำคัญ (NP) ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น ระยะที่ 2 วิเคราะห์
ข้อมูลและจัดลำดับความต้องการจำเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีการ
สำรวจ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพ 
ที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูมัธยมในศตวรรษที่ 21 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เรื่อง การวิจัย

ประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 ของคร ู
ในโรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 2 ตอน 
ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นคำถามเกี่ยวกับได้แก่ สังกัด เพศ 
อายุ ตำแหน่ง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขนาดของโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการสอน 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) เพื่อสำรวจข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะ
ครูระดับมัธยมในศตวรรษที่ 21 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทีม่ีการ
ตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิจัยประเมินความต้องการ
จำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรา
ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 5.4.1 จัดทำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขออนุญาตและ 

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 5.4.2 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย ขอความร่วมมือ 
จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองและทางไปรษณีย์  
โดยขอรับแบบสอบถามคืนทั้งแบบที่ผู้วิจัยส่งด้วยตนเองและโดยทางไปรษณีย์ 

5.4.3 ผู้วิจัยเกบ็รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามด้วยแบบฟอร์ม Onsite และแบบฟอร์ม
ออนไลน์ ของ Google Form ในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างสะดวกในการใหข้้อมูลผ่านทางระบบออนไลน์ 

 5.4.4 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาทั้งในรูปของ Onsite และ Online 
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลต่อไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมี 
การแปลผล ระดับสมรรถนะ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

 5.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการจำเป็นในสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ดัชนีความต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs Index (PNIModified) 
ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้ 

PNIModified   =   (I - D)/D 
เมื่อ PNI หมายถึง ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 

I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
โดยมีการแปลผล ระดับสมรรถนะ 

 สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการจำเป็นในสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้ดัชนีความต้องการจำเป็น หรือ Modified Priority Needs Index (PNIModified)  
ในการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น โดยมีสูตรในการคำนวณ ดังนี ้
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PNIModified   =   (I - D)/D 
เมื่อ PNI หมายถึง ดัชนีลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น 

I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 
D  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง 

6. ผลการวิจัย
ระดับสภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพที่คาดหวงัของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษ

ที่ 21 ของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลการศึกษาระดับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของสมรรถนะครรูะดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตาราง 1 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับสมรรถนะ ของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 
            ในศตวรรษที่ 21จำแนกเป็นรายสมรรถนะ 

ท่ี 
สมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 
สภาพที่เป็นจริง สภาพที่ควรจะเป็น 
X S.D. ระดับ X S.D. ระดับ 

1 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน 3.842 0.679 มาก 4.464 0.600 มาก 
2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ 3.779 0.715 มาก 4.403 0.606 มาก 
3 สมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.005 0.694 มาก 4.444 0.584 มาก 
4 สมรรถนะการวัดและประเมินผล 3.829 0.732 มาก 4.428 0.598 มาก 
5 สมรรถนะการวิจัย 3.843 0.715 มาก 4.430 0.610 มาก 
6 สมรรถนะภาวะผู้นำคร ู 3.879 0.693 มาก 4.434 0.579 มาก 
7 สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ 3.895 0.667 มาก 4.446 0.578 มาก 
8 สมรรถนะการสื่อสาร 3.952 0.663 มาก 4.452 0.567 มาก 
9 สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ 3.870 0.675 มาก 4.433 0.588 มาก 
10 สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.877 0.715 มาก 4.472 0.575 มาก 

ภาพรวมสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21 3.877 0.698 มาก 4.441 0.589 มาก 

สภาพที่เปน็จรงิของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 ประกอบด้วย 10 สมรรถนะ 
ซึ่งสภาพที่เป็นจริง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.877, S.D. = 0.698) เมื่อพิจารณาสมรรถนะแต่ละ
สมรรถนะ พบว่า สมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพทีเ่ป็นจริงมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
( X = 4.005, S.D. = 0.694) รองลงมา คือ สมรรถนะการสื่อสาร (X = 3.952, S.D. = 0.663)  
และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สภาพที่เป็นจริงมีค่าเฉลี่ยต่ำสดุ ( X = 3.779,  
S.D. = 0.715)



123 

สภาพที่คาดหวังของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 10 
สมรรถนะ ซึ่งสภาพที่คาดหวัง ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 4.441, S.D. = 0.589) เมื่อพิจารณา
สมรรถนะแต่ละสมรรถนะ พบว่า สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สภาพที่คาดหวัง มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
( X = 4.472, S.D. = 0.575) รองลงมา คือ สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน (X  = 4.464,  
S.D. = 0.600) และสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ สภาพที่คาดหวังมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
( X  = 4.403, S.D. = 0.606)

การจัดลำดับความต้องการจำเปน็ของสมรรถนะครูระดบัมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 
ของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลการศึกษาการจัดลำดับความต้องการจำเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น แสดงรายละเอียด 
ดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจริง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น และดัชนีความต้องการจำเป็น 
           (PNIModified) ของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 

ท่ี 
สมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 

ค่าเฉลี่ย
ของสภาพ
ที่เป็นจริง 

ค่าเฉลี่ยของ
สภาพที่ควร

จะเป็น 
PNIModified 

ลำดับความ
ต้องการ
จำเป็น 

1 สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน 3.842 4.464 0.162 2 
2 สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.779 4.403 0.165 1 
3 สมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.005 4.444 0.113 10 
4 สมรรถนะการวัดและประเมินผล 3.829 4.428 0.156 3 
5 สมรรถนะการวิจัย 3.843 4.430 0.152 5 
6 สมรรถนะภาวะผู้นำคร ู 3.879 4.434 0.143 7 
7 สมรรถนะการคิดวิเคราะห์ 3.895 4.446 0.141 8 
8 สมรรถนะการสื่อสาร 3.952 4.452 0.127 9 
9 สมรรถนะความคิดสร้างสรรค์ 3.870 4.433 0.145 6 
10 สมรรถนะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.877 4.472 0.153 4 

ผลการจัดลำดบัความต้องการจำเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที ่21 
พบว่า ครูมีความต้องการจำเป็นอันดับแรก คือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
(PNIModified = 0.165) รองลงมา คือ สมรรถนะการบริหารจัดการช้ันเรียน (PNIModified = 0.162)  
และสมรรถนะการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสมรรถนะทีม่ีความต้องการจำเป็นในอันดับสุดท้าย
(PNIModified = 0.113) 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ผลการศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็นของสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา 

ในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า บุคลากรมีความต้องการพัฒนาสมรรถนะครูอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวคิดที่สำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (2554) ซึ่งได้อธิบาย
ไว้ว่าครูปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตำแหน่ง ด้วยความมุ่งมั่น ทุม่เท 
การสอนอย่างเต็มเวลา และเตม็ความสามารถเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรโดยก 
ารวิเคราะหห์ลักสูตรอย่างรอบด้านกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ชัดเจน ศึกษาและ
วิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบและจัดการเรียนรู ้
ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และนำภูมปิัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู้และประเมินผลที่มุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้เรียน โดยใชก้ระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุน้ีครูจำต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่จึงทำให้มีสภาพ
สมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก 

7.2 ผลการจัดลำดับความต้องการจำเป็น พบว่า สมรรถนะที่มีความจำเป็นอันดับแรก คือ 
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ที่กล่าวว่าครูจะต้องพัฒนาตนเองให้เปน็ครมูืออาชพีด้วยการคิดหาแนวทาง
ใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนคิดค้นหาแนวทางใหม่ที่จะชว่ยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู ้รวมทั้งส่งเสรมิ
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน (ภัทราพร, 2552 อ้างถงึใน สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2542) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ภัทราพร เกษสังข,์ อนุภูมิ คำยัง, กฤศนรัตน์ พทุธเสน 
และอรวรรณ เกษสังข์ (2562) ทำวิจัย เรื่อง สมรรถนะและการประเมินความต้องการจำเป็นเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพคร ูในศตวรรษที่ 21 ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย 
พบว่าครูมคีวามจำเปน็ด้านการพัฒนาตนเองมากที่สุด คือ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ลำดับถัดมา คือ 
ด้านสมรรถนะทักษะในอนาคต ส่วนสมรรถนะวิชาชีพครูที่มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาอันดับ
สุดท้าย คือ ด้านสมรรถนะประจำสายงาน  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้ 

1. จากผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ลำดับแรก ดังนั้น 
ควรเน้นการพัฒนาสมรรถนะนี้ก่อน ซึ่งเป็นสมรรถนะทีส่ำคัญ โดยการเน้นพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้เรียน
โดยยึดโยงกับวิถีชีวิตของผู้เรียน บทบาทของครูจึงตอ้งเปลี่ยนจากคุณครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดประสบการณ์/สถานการณ์ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้ฝึกนำความรู้ 
ทักษะ และคณุลักษณะที่ไดเ้รียนรู ้โดยพิจารณาจากวิถีชีวิตและนิเวศการเรียนรู้ของเด็กในชีวิตจริงมา
ออกแบบการเรียนรู้ที่มีความหมายให้กับผู้เรียน 



125 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะครมูัธยมศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 และสามารถวางแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการจำเป็น 
ของบุคลากรเป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ครูระดับมัธยมศึกษา ในภมูิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถนำผลการตรวจสอบ
ตนเองในเบื้องต้นไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเข้ารับการฝึกอบรม 
ที่จัดขึ้นในเรื่องดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการพัฒนาเครื่องมือประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของสมรรถนะครูระดับ

ประถมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากวิจัยนี้เป็นเพียงการประเมินความต้องการจำเป็นของครูในระดับ
มัธยมศึกษา โดยผลที่ได้จากจากการประเมินจะทำให้ทราบถึงความต้องการจำเป็นครอบคลุมครูในระดับ
ประถมศึกษา อันจะนำไปสู่การพัฒนาครูระดับประถมศึกษาได้อย่างตรงจุด เป็นระบบ  

2. การวิจัยครัง้นี้ คือ มุ่งศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่ควรจะเป็น และจัดลำดับความ
ต้องการจำเป็น ในวิจัยครั้งต่อไปควรจัดทำข้อเสนอแนะในการพัฒนาสมรรถนะครูระดับมัธยมศึกษา  
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแนวทางผู้บริหาร ครู ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และโรงเรียนทั่วไปสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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การใช้กลวิธีสตาร์ท (START) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

Using Start Strategy to Improve Mathayomsuksa 2 Students’  
English Reading Comprehension Ability 

วิจิตรา ชำนาญ1 
วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน  
และเพื่อศึกษาเจตคตขิองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กลวิธีสตาร์ท กลุ่มตัวอย่างในการวจิัยครั้งนี ้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน เลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม แบบแผนการวิจัย 
เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบทีแบบไม่อิสระ และการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
เทียบกับเกณฑ ์

ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี้ 
1. นักเรียนมคีะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้

กลวิธีสตาร์ทก่อนเรียนเท่ากับ 17.10 คิดเป็นร้อยละ 42.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.17  
คิดเป็นร้อยละ 85.43 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

2. นักเรียนมเีจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
อยู่ในระดับดีมาก  

คำสำคัญ:  กลวิธีสตาร์ท  ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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Abstract 
The purpose of this research were to study and compare English reading 

comprehension ability before and after using START strategic of Mathayomsuksa 2 students 
and to investigate Mathayomsuksa 2 students’ attitude towards teaching English reading 
comprehension using START strategic. The sample consisted of 30 Mathayomsuksa 2 
students at Udonpittayanukoon School, in the first semester of the academic year 2021. 
They were selected using cluster random sampling. The design of this research was a one 
group pretest-posttest design. The mean, percentage, standard deviation, t-test for 
Dependent samples, and one sample t-test were used for data analysis. 

1. The students’ pretest and posttest mean scores on English reading
comprehension ability were 17.10 or 42.75 percent and 34.17 or 85.43 percent respectively. 
The student’s posttest mean score on English reading comprehension ability was higher 
than set criterion of 70 percent and the students’ English reading comprehension ability 
after the experiment was significantly higher than that of the pretest. 

2. The students’ attitude towards teaching English reading comprehension
using START strategic reading was at a very good level.   

Keywords:  START strategy,  English Reading Comprehension ability 
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1. บทนำ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วทุกมุมโลก การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเปน็อย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือสำหรับการเรียน การทำงาน 
การค้นคว้า และเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  
อีกทั้งการเข้าใจและตระหนักถึงความหลากหลายในวัฒนธรรมและมุมองของสังคมโลก นำมาด้วย 
ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น
และกว้างขึ้น 

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ช่วยในการพัฒนาความสามารถของบุคคลในด้านการตีความ 
นับเป็นทักษะทีผู่เ้รียนมีโอกาสใช้มากท่ีสดุและอยู่กับผู้เรยีนยาวนานท่ีสุด ทกัษะการอ่านถือเป็นทักษะ 
ที่มีบทบาทสำคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิลเลียมส์ (Williams, 1994, p. 3) กล่าวไว้ว่า 
การอ่านเป็นทักษะการเรียนรู้ที่อยู่กับผู้เรียนไปตลอดชีวิตในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเนื่องจากตำรา
ใหม่ ๆ ส่วนใหญ่ถูกตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากการอ่านจะเป็นทักษะในการแสวงหาความรู้แล้วยัง
ช่วยให้ผู้อ่านได้รับความบันเทิง ความคิดสร้างสรรค์และจรรโลงใจอีกด้วย 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เทคนิคการสอนต่าง ๆ ทีจ่ะนำมาพัฒนาความสามารถ 
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน จึงได้พบว่า กลวิธีสตาร์ท (START: Students and 
Teacher Actively Reading Test) เป็นกลวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษ คิดคน้ขึ้นโดยสการล์ัค (Scharlach, 
2008, p. 229) ซึ่งเป็นกลวิธทีี่ส่งเสริมการอา่นโดยมีขั้นตอน มีการสอนการอ่านที่ใช้อภิปัญญาส่งเสรมิให้
นักเรียนมีภาระงานในการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยมีครูและเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือ มีทักษะความร่วมมือ
ซึ่งเป็นทักษะทางสังคมที่ผู้เรียนต้องมีการทำงานเป็นกลุ่ม 

จากปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าและการศึกษางานวิจัยผู้วิจัยเกิดความสนใจ
ในการใช้กลวิธีสตาร์ท (START) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาว่าการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
อยู่ในระดับใด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

โดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.2 เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเก่ียวกับกลวิธีสตาร์ท (START: Students and Teacher Actively Reading Text) 

เป็นการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่ได้ถูกคิดค้นค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะด้านการอ่าน
และใช้ในการสอนอ่านในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยการเรียนการสอนโดยกลวิธีสตาร์ทนี้พัฒนาขึ้นมา
จากการคิดค้นขึ้นโดยสการ์ลคั (Scharlach, 2008, p. 259) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการสอน 
มหาวิทยาลัยเซ็นทรัลฟลอรดิา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นผู้ที่มีความสนใจและมคีวามเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การสอนอ่าน ได้กล่าวถึงกลวิธีสตาร์ทไว้ว่า กลวิธีสตาร์ทเป็นการสอนอ่านที่ช่วยพัฒนาการอ่านในชั้นเรียน
โดยที่ครูและนกัเรียนต่างมีส่วนร่วมในการอ่าน มีการสาธิตการอ่านโดยใช้หลักอภิปัญญาและการเรียนรู้
เป็นพ้ืนฐาน เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเขา้ใจเรื่องที่อ่าน ช่วยให้นักเรียนมีภาระงานในขณะอ่าน ซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้อ่านที่มีความกระตือรือร้น วิธีการนี้ง่ายต่อการนำไปใช้ในห้องเรียนเป็นอย่างดี 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 อัญญารัตน์ รอญศึก (2558) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังเรียน 
และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัย
สรุปได ้คือ นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ คะแนนเฉลี่ย 
ก่อนเรียนเท่ากับ 17.75 คิดเป็นร้อยละ 44.37 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 28.56 คิดเป็นร้อยละ 
72.57 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า นักเรียนเหล่านี้ได้คะแนนการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจหลังเรียนไมน่้อยว่าร้อยละ 70 และนักเรยีนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อีกทั้งนักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทอยู่ในระดับดี  

 กชพร ชลธาร (2562) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและ
หลังเรียน และศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผัง
ความคิดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีสุ่ม
แบบกลุ่ม รูปแบบของการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แผนวิจัยแบบกลุ่ม มีการวัดผลก่อนและ 
หลังการทดลอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจก่อนเรียนเท่ากับ 12.03 คิดเป็นร้อยละ 30.07 และค่าเฉลี่ยหลังเรียนเทา่กับ 31.71  
คิดเป็นร้อยละ 79.29 ซึ่งนักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าร้อยละ 70 เมื่อทดสอบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
และนักเรียนมเีจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทและแผนผังความคิด
อยู่ในระดับดี  

ภัทราณี เวียงนาค และบำรุง ชำนาญเรือ (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้
โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START) ศึกษา 
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ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START)  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 26 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใชค้่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Samples t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
หลังจากจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท (START) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดบั .05 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
(START) โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดยใช้กลวิธีสตาร์ท โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 682 คน 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 โรงเรียนอุดรพิทยา 
นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 30 คน 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
โดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
1. การคาดเดาล่วงหน้า (Predicting/Inferring)
2. การจินตนาการภาพ (Visualizing)
3. การเชื่อมต่อความรู้เดิม (Making Connection)
4. การตั้งคำถาม (Questioning)
5. การวิเคราะห์ใจความสำคัญ (Determining Main Idea)
6. การสรุปความ (Summarizing)
7. การตรวจคำตอบของการคาดเดา (Checking Prediction)
8. การประเมินค่า (Making Judgment)

1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ
2. เจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท



132 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีสตาร์ทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 แผน แผนละ 2 ชั่วโมงรวม 24 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ เพื่อทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จำนวน 20 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี ้

1. เลือกกลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/15 โรงเรียน
อุดรพิทยานุกูล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 
1 ชั่วโมง 

3. จัดตารางเรียนและระยะเวลาในการทดลองสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้การสอน
อ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายในระยะเวลา 12 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 24 ชั่วโมง 

4. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากทำการสอนครบ 12 แผน
โดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และทดสอบที
แบบไม่อิสระ (t-test for Dependents Samples) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว
เทียบเกณฑ์ (One Sample t-test) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีสตาร์ท โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำมาแปลผลคา่ตามเกณฑ์การแปลผลการวัด
เจตคติ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติพืน้ฐาน ใช้ค่าจากค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS for 
Windows) 

สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
1. ค่าดัชนีความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ โดยคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) 
2. ค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ โดยคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) 
3. ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจ โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 (Kuder-Richardson) สูตร KR-20 และใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป TAP (Test Analysis Program) 

4. ความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ โดยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามและจุดประสงค์ (IOC) (สุวมิล ติรกานันท,์ 
2548, หน้า 148)  

สูตร      IOC = Σ𝑅

𝑁

เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์ 
Σ𝑅  แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 

 N   แทน จำนวนของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

1. สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน
การทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนก่อนและ 
หลังเรียน โดยใช้วิธีการทดสอบที่แบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples) ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) 

2. สถิติทีใ่ช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยวิธีการทดสอบทีแบบกลุ่มเดียว 
เทียบกับเกณฑ์ (One Sample t-test) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้

กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรยีนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 หลังการทดลอง ผู้วิจัยได้หาค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนเทียบเกณฑ์ร้อยละ 70 
จากแบบทดสอบวัดความสามารถในการเรยีนโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบที่แบบกลุ่มเดียว  
(One Sample t-test) ปรากฏผลตามตาราง 1 
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ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเกณฑร์้อยละ 70 X S.D. t 
หลังเรียน 40 28 34.17 2.79 67.01 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน มคีะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 34.17 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนน พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

6.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
โดยใช้กลวิธสีตาร์ท ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 กอ่นเรียนและหลังเรียน 

 หลังการทดลองผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทมาทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและนำผลคะแนนทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนมาทำการวิเคราะห์โดยใช้การทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Sample) 
ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที เปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ n X S.D. t 
ก่อนเรียน 30 17.10 2.26 - 
หลังเรียน 30 34.17 2.79 52.52 

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียน
เท่ากับ 17.10 และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 34.17 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
พบว่า คะแนนความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

6.3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวธิีสตาร์ท 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ผู้วิจัยใช้แบบวัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
ที่มีรายการแสดงความคิดเห็นทั้งทางบวกและทางลบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 ข้อคำถาม 
หลังจากเสร็จการทดลอง และนำมาคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลความ 
ผลการศึกษา ปรากฏดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 
           ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การวัด n X S.D. การแปลผล 
เจตคติการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท 30 4.57 0.21 ดีมาก 

จากตาราง 3 พบว่า ผลการศึกษาเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีสตาร์ท พบว่า นักเรียนมีเจตคติโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 แสดงว่านักเรียนมีเจตคติต่อการสอน 
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทอยู่ในระดับดีมาก 

7. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครัง้นี้ เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคะแนนความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสตาร์ท ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน และนำคะแนนจากลแบบ
วัดเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท ซึ่งสรุปผลได้ ดังนี้  

 7.1 นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้
กลวิธีสตาร์ทก่อนเรียนเท่ากับ 17.10 คิดเป็นร้อยละ 42.75 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.17  
คิดเป็นร้อยละ 85.43 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย พบว่า ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  

 7.2 นักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ท  
โดยภาพรวมมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กลวิธีสตาร์ทอยู่ในระดับดีมาก 

8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการนำผลการวิจัยไปใช้  

1. จากผลการวิจัยพบว่า การใช้กลวิธีสตาร์ท ช่วยพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนได้ เนื่องจากผู้เรียนมีการทำนายหรือคาดเดาเหตุการณ์เกี่ยวกับ
สิ่งที่จะได้อ่าน จากนั้นมีการต้ังคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและสรุปประเด็น
ใจความสำคญัของเรื่องที่อ่านได้ ดังนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรนำการใช้กลวิธีสตาร์ทไปใช้เพื่อพัฒนา 
ให้นักเรียนเกิดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  

2. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กลวธิีสตาร์ทอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจาก นักเรียนมีการคาดเดาเนื้อเรื่องจากรูปภาพเพ่ือกระตุ้น
ความรู้เดิมของนักเรียน อีกทัง้ได้ทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  
มีการจินตนาการภาพและการเขียนข้อมูลเกีย่วกับเรื่องที่อ่านเพ่ือชวนให้อยากติดตามเนื้อหาในบทอ่าน
ต่อไป ดังนั้นครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรนำการใช้กลวิธีสตาร์ทไปใช้ในการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
เพื่อความเข้าใจในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจและชอบที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวจิัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ

โดยใช้กลวิธีสตาร์ท ของนักเรียนระดับชั้นอื่นๆ  
2. ควรมีการวจิันการใช้กลวิธีสตาร์ทในการพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการฟัง

ทักษะการพูด และทักษะการเขียน 
3. ควรมีการวิจัยการใช้กลวิธีสตาร์ทกับกลุ่มสาระอื่นที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
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