


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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การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้วยการแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุ 
หล้าหนอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ สำหรับผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา 
Developing Thai dance practice skills and enhancing desirable 

attributes by creative folk dance performance named Nomnobwanta 
Phramahathat Lanong Arts Department: Strand 3, Thai dance for 

Matthayom Suksa 2 Tessaban 1 Sawangwittaya School 
เกษร วรรณราช1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 2) ศึกษาปัญหา

พฤติกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3) สร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ   
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุม่ Try Out 4) ทดลองการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง (4.1) หาประสิทธิภาพเอกสารประกอบ     
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง (4.2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของผลการเรียน (4.3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน (4.4) เพือ่ประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ (4.5) ประเมิน
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ และ 5) ประเมนิความพึงพอใจของผู้เรียน   

ผลการวิจัยพบว่า  
 สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ของผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  

พบว่า ผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพปัจจุบันและปัญหาการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตน   
ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ในการสร้างและพัฒนา
ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทา 
พระมหาธาตุหล้าหนอง เมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม Try out มีประสิทธิภาพ 84.43/88.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ 80/80 และเมื่อนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับ 94.22/91.04 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 เช่นกัน ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน มีค่าเท่ากับ 
0.7218 แสดงว่าผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.18 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ .50  
เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการประเมนิทักษะปฏิบัตินาฏศิลปก์่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 44.00 พฤติกรรมการเสริมสร้าง 

1ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จังหวัดหนองคาย 
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คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ก่อนเรียน หลังเรียนและเปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยู่ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 44.00 คุณภาพของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ที่ใช้ควบคูก่ับเอกสารประกอบการเรียนการสอน และมีคุณภาพในระดับมากที่สุด ในด้านความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   

คำสำคญั:  ทกัษะปฏิบัตินาฏศิลป์  การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เอกสารประกอบการเรียน      
              การสอน  นาฏศลิป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง   
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study about problem of skills in 

performing arts 2) study about problem of behavior enhancing desirable attributes 
3) Develop and find effective of teaching documents for the try out group 4) try out
teaching documents for creative folk dance named Nomnobwanta Phramahathat Lanong
(4.1) to find effective of teaching Documents which is a sample group (4.2) To compute
the efficiency index of learning outcomes (4.3) To compare personal learning achievement
pre-test and post-test results (4.4) To assess the skills of performing arts (4.5) To assess
desirable attributes 5) To assess satisfaction of the students

The findings indicated that  
 Current conditions and problems in the development of dance practice skills 

of the students in Mathayom Suksa 2 found that the students had problems at a high 
level and the current condition and the problem about enhancing behavioral practice 
according to the desirable characteristics of the students, it was found that the students 
had problems at the highest level. About creating and developing teaching documents 
the creative folk dance named Nomnobwanta Phramahathat Lanong. When used with 
Try out group has performance of 84.43/88.26 which is above the threshold at 80/80. 
Then used with the sample group, the efficiency was 94.22/91.04 which was higher than 
the set threshold of 80/80 as well. For the effectiveness index of the learning activities, 
it was 0.7218 indicating that the students in the sample group had a 72.18% increase in 
knowledge, which was higher than the threshold at .50. When comparing the pre-study 
and post-study achievements of the students who studied by using the teaching documents 
it was found that the learning achievements of the students after school were higher 
than before at the .01 level. The results of the students about pre-test and post-test 
dance practice skills assessment the students skill in performing arts has increased  
to a very good level, average 44.00 percent. Behaviors to enhance desirable attributes 
pre-learning and post-learning and compare behaviors to enhance desirable attributes, 
the average has increased to a very good level, accounted for 44.00 percent. The quality 
of the lesson plan and teaching documents had highest level. The satisfaction of the 
students to the learning activities with teaching documents, overall, at a high level.  

Keywords:  Dance practice skills,  Enhancing desirable attributes,  Teaching Documents, 
 Creative folk dance performance named Nomnobwanta Phramahathat Lanong 
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1. บทนำ
นาฏศิลป์จัดเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของชาติ ช่วยถ่ายทอดความเป็นมาของ

ประวัติศาสตร์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมา แสดงออกถึงความเป็นชาติไทย นาฏศิลป์         
มีบทบาทในฐานะที่เป็นมรดกทางสังคมอันเกิดจากการสร้างสรรค์สั่งสม ซึ่งจำเป็นต้องมีการสืบทอดต่อกันไป 
(สุมนมาลย์ นิ่มเนติพันธ์, 2550, หน้า 153) จึงถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์   
เป็นสิ่งที่จรรโลงความดีงาม นาฏศิลป์จัดเป็นศิลปะแขนงทีม่ีความเด่นชัดมากที่สุด สามารถรับรู้ได้จาก 
การได้เห็น ได้ยินได้ฟัง เป็นศิลปะที่แสดงออกทางลีลาการเคลื่อนไหว เลียนแบบกิริยาท่าทางของมนุษย์
แล้วดัดแปลงให้งดงามขึ้นในลักษณะของการเยื้องกรายร่ายรำ (สุรพล วิรุฬรักษ์, 2544, หน้า 22)  
ผู้แสดงออกทางนาฏศิลป์จะมีความสุขใจ สนกุสนานกับการร่ายรำและการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ
ดนตรี ขณะเดียวกนัผู้ชม จะได้รับความบันเทิงใจและมคีวามเพลิดเพลินไปกับลีลาการเคลื่อนไหวที่งดงาม  
นาฏศิลป์ถือว่าเป็นภาษาหน่ึงที่สามารถอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างนุ่มนวลและแนบเนียนกว่าภาษาใบ้
ทั่วไป ทั้งนี ้เนือ่งจากนาฏศิลป์เป็นศิลปะที่ไม่มีรูปร่าง จึงตอ้งอาศัยการถ่ายทอดจากรุน่สู่รุ่น เมื่อการถ่ายทอด
ไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน จึงทำให้ทักษะเกิดความคลาดเคลื่อน ผู้เรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มตามศักยภาพ กลายเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนที่ไม่มพีื้นฐานด้านนาฏศิลป์  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, 
หน้า 17) นับเป็นหลักสูตรทีมุ่่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคญั ทุกคนสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน เมือ่จบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยมีคุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณคา่ของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรม พุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ มาตรฐาน 
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรม 
แนะแนว 2) กิจกรรมนักเรียน 3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

กิจกรรมชุมนุม เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนกัเรียน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง 
ตามศักยภาพและพัฒนาอย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ ์อยู่รว่มกับผู้อื่นในสงัคมได้อย่าง
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่จัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุง 
การทำงาน เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและ
บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถิ่น กิจกรรมชุมนุมจึงนับว่ามีความสำคัญในการเป็นสว่นเสริมการเรียน 
การสอน ช่วยให้ความมุ่งหมายของการศึกษาบรรลุผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์และเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามความสนใจ ช่วยให้ความมุ่งหมายของการศึกษาบรรลุผลสำเร็จ
อย่างสมบูรณ์และเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้ผู้เรยีนได้มีโอกาสเรียนรู้กจิกรรมต่าง ๆ ได้ตรงตามความสนใจ  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, หน้า 7-8) โดยไม่ต้องกังวลกับระดับผลการเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนได้รว่ม
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กิจกรรมอย่างมีความสุข ชุมนุมนาฏศิลป์จัดตั้งขึ้นตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ทักษะปฏิบัติด้านนาฏศิลป ์

การจะกระทำให้เป็นผูท้ี่มีทักษะปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ได้นั้น จะต้องได้รับการฝึกฝนจนเกดิ        
ความช่ำชอง (คณะครุศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562, หน้า 12) เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน       
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า  
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ คือ 
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies, 1971, pp. 50-56 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2555) ซึ่งประกอบไปด้วย       
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3) ขั้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ ์
จากกระบวนการ 5 ขั้น นอกจากผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพแล้ว ยังสามารถ
ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงระสงค์ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้อีกด้วย   

นอกจากนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ ได้ทำการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครูจัดกิจกรรมนาฏศิลป์แบบเดิม ๆ คือ ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเพลงและท่ารำตาม
แบบแผนนาฏศิลป์ โดยครูเปน็ผู้สาธิตแล้วผู้เรียนปฏิบัติตามครูโดยครูและผู้เรียนไม่ได้ออกแบบท่ารำเอง  
ทำให้ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าคิดกล้าแสดงออก กลัวจะผิดตามแบบแผน ครูและผู้เรียนจึงขาดการคิด
สร้างสรรค์ในการคิดประดิษฐ์ท่ารำ ทำให้ท่ารำมีไม่มากไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม  
ผู้เรียน ขาดความภูมใิจในการส่งเสรมิและอนรุักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปญัญาท้องถิ่น (พิมพวรรณ รามจิตต์, 
2552, หน้า 12) การแก้ไขปญัหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผล ครูจะต้องจัดทำสื่อการสอนที่มุ่งให้ผู้เรยีน  
ได้เรียนรู้ตามสภาพจริงและตอ้งมีการฝึกปฏบิัติเพื่อสร้างความเคยชินให้เกดิขึ้นกับคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี        
ทางการศึกษาที่ผลิตออกมาในรูปของสื่อประสมต่าง ๆ โดยมีการจัดลำดับขั้นตอนในการใช้อย่างเป็นระบบ  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน สอดคลอ้ง
กับผลการวิจัยของ รังษิยา งามวงศ์ (2558, หน้า 103-105) ได้ศึกษาการประดิษฐ์ท่ารำประกอบการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง ฟ้อนบัวสวรรค์ ผลปรากฏว่าคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฟ้อน
บัวสวรรค์ มีค่าเท่ากับ 81.73/86.25 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องฟ้อน
บัวสวรรค์ มีค่าเท่ากับ .7628 หมายความว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 76.28 
จากเอกสารหลักสูตรหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนจึงเป็นตัวกลางที่ใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอนหรือเป็นแหล่งความรู้ ที่ช่วยใหผู้้เรียนบรรลจุุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามความต้องการต่อไป  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดผลการเรียนรู้ทันทีหลังจากเรียนจบในหน่วยนั้น ๆ (ธญัญรัตน ์อ่ำดี,  
2556, หน้า 10) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วงเดือน พลบูรณ์ (2552, หน้า 112) นักเรียนที่เรียน 
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง เซิ้งประยุกต์เทิดไท้องค์ราชันย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
สาระนาฏศลิป ์มีคะแนนเพิม่ขึ้นร้อยละ 76 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน หลังเรียนสูงกอ่นเรยีนอย่างมีนยัสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปฏัก สินทร (2556, หน้า 47) ได้ทำการวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 3 สำหรับนักศกึษาหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี 
ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติ
กีตาร์ 3 สำหรบันักศึกษาหลกัสูตรวิชาดนตรีชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคามมีประสิทธิภาพ

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=ปฏัก%20สินทร.&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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โดยรวมเท่ากับ 90.87/84.83 ซึ่งผ่านเกณฑป์ระสิทธิภาพทดลองใช้นวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์ 3 ได้เกรด A 
จำนวน 18 คน ได้เกรด B+ จำนวน 2 คน จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า นักศึกษาที่เรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียนปกติ เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนได ้

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจ สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะ
ปฏิบัตินาฏศิลป์ของนักเรียนและเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สืบทอดและเผยแพร่ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์
พื้นบ้านภาคอีสานให้รู้จักอยา่งแพร่หลาย รว่มไปกับการเรียนรู้จากสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น 
บนพื้นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมกับการออกแบบและพัฒนากระบวนการ ก่อนการนำมาเป็น
สื่อการจัดการเรียนการสอนทีเ่ชื่อว่าจะสามารถพัฒนาระดับการจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะ สาระที ่3 นาฏศิลป์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 

สว่างวิทยา  
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาพฤติกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา   
2.3 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ตามเกณฑ์ประสิทธภิาพ 80/80 กอ่นนำไปใช้จริงกับ
กลุ่มตัวอย่าง 

2.4 เพื่อทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด 
น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 

2.4.1 เพื่อหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 
80/80  

2.4.2 เพื่อหาคา่ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

 2.4.3 เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนของผู้เรียน   

 2.4.4 เพื่อประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน   

 2.4.5 เพื่อประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน   

2.5 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ ด้วยเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์  
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมนักเรียน) นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ทักษะการสอนนาฏศิลป์ การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัต ิ 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ของผู้เรียน เอกสารประกอบการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพของสื่อ ดัชนีประสิทธิผล  
ความพึงพอใจและแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรีดา ขำจิต 
และพาที เกศนากร (2562, หน้า 233-236) ที่ได้ทำการวิจัย เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อเจตคติต่อการเรียนวิชา
นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความสมัพันธ์ระหว่างครูผู้สอนนาฏศิลป์กับนักเรียน บุคลิกภาพของครู
นาฏศิลป์ สภาพแวดล้อมในโรงเรียน สื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนและพฤติกรรมการเรยีนของนักเรียน ปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ สภาพแวดล้อมในชุมชน  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุกฤษ ทุนประเสริฐ (2558, หน้า 78) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนรายวิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกพืน้ฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวง
ย้อนยุค ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ ์
ผลการวิจัยพบว่า มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.19/83.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 
ที่ได้ตั้งไวแ้ละสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสด์ิพูน (2555, หน้า 90-91) ได้ศึกษาผลการใชเ้อกสาร
ประกอบการเรยีนรู้นาฏศลิปพ์ื้นเมืองสร้างสรรค ์ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6  
ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการรู้นาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6019 แสดงว่า
นักเรียนกลุม่ตัวอย่างมีความรู้เพ่ิมขึน้ร้อยละ 60.19 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา คือ R&D (Research & Development) 

ตามหลักการ ของ รัตนะ บัวสนธ์ (2554, หน้า 13-14) ดังภาพ  
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การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการแสดงนาฏศลิป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

ด้วยกระบวนการ R&D 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ไดแ้ก ่ครูที่สอนระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที ่2 และผู้เรยีนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 2 รวมประชากรทั้งสิ้น 184 คน ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่เป็นสมาชิก

ชุมนุมนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จำนวน 35 คน คัดเลือกโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 
5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 5.2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง 
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

1) สภาพปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
2) ประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
3) คณุลักษณะอันพึงประสงค์

1. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา วิเคราะห์ สังเคราะห์
โดยใช้แบบสอบถามปัญหา

2. ออกแบบ สร้าง ประเมินเอกสารประกอบการเรียน
การสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

3. นำเอกสารประกอบการเรียนการสอนไปทดลองใช้
เพื่อหาประสิทธิภาพ

4. ประเมินและปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอน

5. ประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ทดสอบ และ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์

เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน 

เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอน 

6. เผยแพรเ่อกสารประกอบการเรียนการสอน
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4) ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์
5) ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
6) ความพึงพอใจต่อการเรียน

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 5.3.1 แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และปัญหา 

การเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ 
 5.3.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทา      

พระมหาธาตุหล้าหนอง  
5.3.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน 20 ชัว่โมง    
5.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
5.3.5 แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 
5.3.6 แบบประเมินคุณลักษณะอันประสงค ์
5.3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนสอน โดยใช้

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 กอ่นการทดลอง ผู้วิจัยได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลเพือ่ทำความเข้าใจ เกีย่วกับขัน้ตอน

การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุ     
หล้าหนอง ให้ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รับทราบ 

 5.4.2 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ       
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จำนวน 30 ขอ้    

 5.4.3 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง 

5.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน 
5.4.5 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5.4.6 หลังสิ้นสุดการทดลอง เมื่อดำเนินการครบตามที่กำหนดตามแผนการจัดกิจกรรม 

การเรยีนรูแ้ล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนนิการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใชแ้บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน นำมาตรวจให้คะแนน
บันทึกผลไว้เป็นคะแนนหลังเรียน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 

 5.4.7 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง   
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

5.5.1 สถิติพื้นฐาน 
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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5.5.2 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of consistency)  
(สมบัติ ท้ายเรอืคำ, 2553, หน้า 111) 

2) การหาค่าความยาก (P) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา้ 97)
3) การหาค่าอำนาจจำแนก (B) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนแนน

(Brennan) (บญุชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 105)     
4) ค่าความเชือ่มั่นหรือค่าความเที่ยงแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช้

สูตรของโลเวทท์ (Lovett) (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2553, หนา้ 110)   
5) วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach method) 
(สมบัติ ท้ายเรอืคำ, 2553, หน้า 118)   

 5.5.3 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 สูตรการหาค่า E1/E2 (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หน้า 155)

 5.5.4 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิต ิdependent samples t-test     

 5.5.5 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.: The Effectiveness Index) ของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ โดยวิเคราะหจ์ากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเมื่อเทียบ
กับคะแนนเต็มตามวิธีของ กูดแมนเฟรกเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schneider,  
1980, pp. 30-34) 

6. ผลการวิจัย
6.1 จากการศกึษาปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของครูผู้สอนและของผู้เรียน พบว่า 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์อยู่ในระดับมาก 
6.2 จากการศึกษาปัญหาการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนและของผู้เรียน 

พบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติตน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์     
ของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 

6.3 การพัฒนาและหาประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ในกลุ่ม try out ได้ค่าประสิทธิภาพ 84.43/88.26 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80   

6.4 ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด 
น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง กับกลุ่มตัวอย่างจริง พบว่า 

 6.4.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทา 
พระมหาธาตุหล้าหนอง ได้ค่าประสิทธิภาพ 94.22/91.04 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 
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 6.4.2 เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทา 
พระมหาธาตุหล้าหนอง มีค่าค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7218 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.18 แสดงว่าผู้เรียน      
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.18   

 6.4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01   

6.4.4 ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.00  
 6.4.5 พฤติกรรมการเสริมสรา้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลังเรียน เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 44.00 เมื่อเทียบกับก่อนเรียน   
6.5 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

เรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57   

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 จากการศกึษาปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลปข์องครูผู้สอนและของผู้เรียน พบว่า 

ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมมีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์อยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2562, หน้า 12) การจะกระทำให้เป็นผู้ที่มีทักษะ
ปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ได้นั้น จะตอ้งได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช่ำชอง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน        
มีประสิทธิภาพ ผู้สอนจึงจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการถ่ายทอด ซึ่งจากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะพิสัยที่น่าสนใจและสอดคล้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์ คือ 
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ (Davies, 1971, pp. 50-56 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2555) ซึ่งประกอบไปด้วย 
5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ 2) ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 3) ขั้นให้
ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อย 4) ขั้นให้เทคนิควิธีการ 5) ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ ์
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชนันธร หิรัญเชาว์ (2562, หน้า 1-2) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะ
นาฏศิลป์ไทยและความคิดสรา้งสรรค์ตามแนวคิดของเดวีส์ ได้กล่าวถึงปัญหาที่พบในการสอนนาฏศิลป์ คือ 
ไม่ได้รับความสนใจจากนักเรยีน โดยเฉพาะความเข้าใจท่ารำของนาฏยศัพท์ ซึ่งส่งต่อการนำไปสู่การปฏิบัติ
ท่ารำอย่างถูกต้องและสวยงาม ทำให้นักเรียนปฏิบัติท่ารำได้ไม่ดีพอ ผนวกกับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ
ที่เผยแพร่เข้ามาอย่างรวดเร็ว จึงทำให้นักเรียนบางคนเลือกที่จะสนใจนาฏศิลป์ไทยน้อยลง เพราะได้รับ
วัฒนธรรมต่างชาติที่มีความสนุกสนานมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น อกีทั้งช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอน
มีน้อยโดยวิชาพื้นฐานดังกล่าวต้องใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติมาก ๆ เนื่องจากนักเรียนขาดความต่อเนื่อง 
ในการปฏิบัติท่ารำทำให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ดี รูปแบบการเรียนการสอนนี้ในวิชานาฏศิลป์ไทยควรเป็น
รูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทำหรือการแสดงออกต่าง ๆ  
ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักการ วิธีการ ที่แตกต่างจากการพัฒนาทางด้านจิตพิสัยหรือพุทธพิสัย 

7.2 ปัญหาการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของครูผู้สอนและของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปญัหาการเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับกระทรวงศกึษาธิการ (2549, หน้า 12-14) ที่กล่าวว่าปญัหาสังคมและประเด็นการขาดคุณธรรม จรยิธรรม 
เสื่อมถอยอยู่เสมอในการดำเนินชีวิต ที่ปรากฏตามสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ พบวา่  
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มีการนำเสนอประเด็นข่าวสารและเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการขาดคุณธรรมของประชาชนในสังคมไทย อาทิ 
การทำร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดคุณธรรมของเด็กและเยาวชน เช่น ขาดวินัย  
ปัญหายาเสพติด ติดเกมส์ หนีเรียน การใช้โทรศัพท์และขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและกัน การเลียนแบบ
พฤติกรรมสื่อต่าง ๆ ทำใหผู้้เรยีนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะกบัวัฒนธรรมไทย ขาดจิตสำนึกที่ดีมีความรู้สึก 
ผิดชอบชั่วดีน้อยลงแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (ประเวศ วะสี, 2542, หน้า 36) นอกจากนี ้
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกกาญจน์ ศรีสำราญ (2553, หน้า 139-149) ได้วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียน พบว่า สภาพและปัญหาการพัฒนาคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ ของนักเรียน
ไม่ชอบทำงานที่ได้รับมอบหมาย ขาดความรับผิดชอบในการทำงาน นักเรียนนำเงินท่ีได้มาซือ้ขนมจนหมด  

7.3 ประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด  
น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ผู้วิจัยได้นำไปทดลองใช้กับผู้เรียนหลายกลุ่มด้วยกันแล้วได้นำ
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข ทำให้ได้เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่สมบูรณ์ พบว่าได้ค่าประสิทธิภาพ
ของการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน 84.43/88.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80   

7.4 ทดลองใชเ้อกสารประกอบการเรยีนการสอน นาฏศิลปพ์ื้นเมืองสร้างสรรค ์ชุด นอ้มนบวันทา
พระมหาธาตุหล้าหนอง กับกลุ่มตัวอย่างจริง ดังนี้ 

 7.4.1 เมื่อนำมาใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เป็นสมาชิกชุมนุม
นาฏศิลป์ จำนวน 35 คน พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพของการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน 94.22/91.04 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนมกีารกำหนดรูปแบบ
และกำหนดรายละเอียดของกิจกรรม นอกจากนั้นยังวิเคราะห์จุดประสงค์ของสาระการเรียนรู้เป็นกรอบ 
ในการจัดทำเหมาะสมกบัวัยของผู้เรียน มีรูปภาพประกอบ มีแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้จริง
ตามความเหมาะสมและความสนใจ โดยเรียงลำดับจากง่ายไปหายากและสิ่งสำคัญ คอื การใช้แหล่งข้อมูล
ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้  
มีกระบวนการวิเคราะห์และการวัดการประเมิน ที่มีความเชื่อมั่นและมคีวามเที่ยงตรงและสอดคล้องกับ
หลักสูตรและทีส่ำคัญแต่ละบทมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นไปตามหลักการและแนวคิดของ 
นฤดล ดวงดาว (2554, หน้า 24) ที่กล่าวว่าการสร้างเอกสารประกอบการเรียนที่มีคำถามส่งเสริมความคิด  
มีแบบฝึกท้ายบทนั้นควรสร้างให้เหมาะสมกับความสามารถและวัยของผู้เรียน ท้าทายความสามารถและ 
ให้นักเรียนฝึกฝนบ่อย ๆ มีแบบฝึกที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน จากการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบ   
การเรียนการสอนตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ครผูู้สอนและผู้เรียนมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสดิ์พูน (2555, 
หน้า 90-91) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรอง
รำลึก สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปทีี่ 6 ผลการศกึษาพบว่า เอกสารประกอบการเรยีนรู ้มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.10/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้   

 7.4.2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศลิปพ์ื้นเมืองสร้างสรรค ์
ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง มีค่าเท่ากับ 0.7218 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.18 แสดงว่าผู้เรียน       
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.18 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากวิธีการเรียนการสอน 
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมทีส่นุกสนาน เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นนาฏศิลป์ยังเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนคิดอย่างสร้างสรรค์ ร่าเริงแจ่มใส 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้รู้จักดนตรีและบทเพลงต่าง ๆ และเปน็ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถนำ
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ความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพสร้างชื่อเสียงได้ในอนาคตและนำไปใช้ในงานมงคล
และงานรืน่เริงที่จัดขึ้นในท้องถิ่น ผู้เรียนจึงเกิดการเรยีนรูไ้ด้ดีสอดคล้องกบัหลักการของกระทรวงศกึษาธิการ 
(2552, หน้า 184) ที่กล่าวว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ชว่ยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้และสอดคล้องกับหลักการของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  
2551 (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551, 2551, หน้า 25-26) ที่กล่าวถึงการจัด
กระบวนการเรยีนรู้ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นสำคญั ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือ
ที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียน นอกจากนั้น 
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสดิ์พูน (2555, หน้า 90-91) ได้วิจัยผลการใช้เอกสารประกอบการ
เรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียนการรู้เท่ากับ 0.6019 แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.19 
ผลการเปรียบเทียบคะแนนการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการ
เรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 35 คน ทำคะแนนทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ 20.34 และทำคะแนนทดสอบ 
หลังเรียนเท่ากับ 27.31   

 7.4.3 เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 ทีเ่ป็น
เช่นนี้เนื่องมาจากการเรียนรูโ้ดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนดำเนินการอย่างมีกระบวนการ คือ 
ขั้นนำ  เข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป ซึ่งเน้นใหผู้้เรยีนมี
ส่วนร่วมโดยครูสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม จนเกิดความชำนาญและประเมินผลอยา่งหลากหลาย จึงทำ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและมีความสุข ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาสุนทรียภาพ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544, หน้า 12-21) ที่กล่าวว่าการเรียนรู ้
เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพมี 3 ส่วน คือ ทฤษฎีของความเหมือน เป็นการเรียนรู้สุนทรียภาพโดยการเลียนแบบ
ทฤษฎีความแตกต่าง เป็นการเรียนรู้สุนทรียภาพโดยแสวงหาความแตกต่างและทฤษฎีของความเป็นฉัน 
เรียนรู้สุนทรียภาพโดยแสวงหาตัวเอง ทฤษฎีทั้ง 3 นี้มีการผสมผสานกัน ทำให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้สิ่งใหม่
จึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสด์ิพูน 
(2555, หน้า 90-91) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ระบำนางรองรำลึก ผลการศกึษาพบว่า นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 7.4.4 เปรียบเทียบทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า ผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 44.00 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากคร ู
มีการจัดลำดับขั้นตอนในการสอนอย่างเป็นระบบโดยสอนจากเนื้อหาที่ง่ายไปหาเนื้อหาที่ยาก เน้นให้
ผู้เรียนได้ลงปฏิบัติจริง พร้อมกับอธิบายท่ารำอย่างละเอียดและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545, หน้า 91) ท่ีแบ่งขั้นตอนการสอนทักษะ 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นรู้ชัดเห็นจริง ประกอบด้วย การบรรยายนำเพื่อให้ข้อมูลการให้ประสบการณ์ การใช้ทักษะ การสาธิต 
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ขั้นลงมือกระทำ ประกอบด้วย ฝึกปฏิบัติตามบทบาทสมมุติ ผู้เรียนประเมินกันเองหรือผู้สอนกับผู้เรียน
ช่วยกันประเมินกันเอง อีกทั้งยังสอดคล้องกับ เรณ ูโกศินานนท ์(2548, หน้า 20-25) ได้เสนอแนวทาง 
การจัดการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ดังนี ้สอนจากง่ายไปหายาก สอนตามความสามารถของบุคคล 
การสอนแตล่ะท่า ต้องอธิบายและแนะนำอย่างละเอียด ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า นอกจากนั้นยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุมารี นาสมตอง (2559, หนา้ 61-66) ได้วจิัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรูท้ักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงไทยสากล ผลการวิจัยพบว่า  
นักเรียนทีเ่รียนรูทั้กษะปฏิบัตินาฏศิลป์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.4.5 เปรียบเทียบพฤติกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ของผู้เรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พฤติกรรมการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.00 ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง มีองค์ประกอบของคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ครบ
กล่าวคือ มีทั้งการใหค้วามรู ้ความเข้าใจกับผู้เรียน การแสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์ รวมถึงพฤตกิรรม
ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดก้ำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงคข์องผู้เรยีนไว ้8 ประการ คอื 1. รักชาต ิศาสน ์กษัตริย ์2. ซื่อสัตย์สุจรติ 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรยีนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ เพื่อปลูกฝังและพฒันา
ผู้เรียนใหเ้ป็นผู้ที่มีความรู้คูค่ณุธรรม มีคุณลักษณะที่ดีสำหรับการดำรงชีวิตในสังคม สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ชุติกาญจน ์มัดถาปะโท (2556, หน้า 231-235) ที่ได้ศกึษาวิจัยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของ ทองพูล ภูสมิ, ศักดิ์พงศ ์หอมหวน และสมบัติ ฤทธิเดช (2554, หน้า 175-186) ได้ศึกษาวิจัย
ระดับพฤติกรรมและพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมและคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ตามหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนหลังจากการพัฒนา พบว่า พฤติกรรม
ของนักเรียน มีการพัฒนาขึ้นในทุกด้าน

7.5 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57  
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อมและไม่มีความเครียดหรืออึดอัดใจในการเรียนและนักเรยีนปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียน 
มีความต้องการพบกับความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พัทยา ปงมะจักร (2552, 
หน้า 21) ที่กลา่วว่าผู้เรียนที่มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือ
เป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิง่ที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจและเปน็ความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ
และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสด์ิพูน (2555, หน้า 90-91) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการรู้นาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยูใ่นระดับมาก   



15 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้

1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาควรนำเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ไปใช้พัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และการเสริมสร้าง
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์ ไปใช้กับทุกระดับชั้น 

2. โรงเรียนควรนำวิธีการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ไปใช้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศกึษา ควรส่งเสริมให้สถานศึกษา
ในสังกัด นำเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุ
หล้าหนอง มาพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สถานศึกษาในสังกัดไปใช้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น 

4. ควรมีการปรับปรุงเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนองและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับช้ันของผู้เรียน  
ก่อนจะนำไปใช้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาการพัฒนาคณุลักษณะอันพงึประสงค์ด้วยเอกสารประกอบการเรยีนการสอน

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนองกับผู้เรียนในระดับช้ันที่สูงขึ้น 
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การวิจัยและพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 

ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน สำหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์     
Research and Development Thai dance practice skills by using  

the teaching documents of creative folk dance named  
Onson Phon Phisai with the Simpson’s model practical skills  

for students in Thai dance club 
ศรินทิพย์ พิมพเสน1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 

2) สร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน 3) ประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ ของนักเรียน
ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ พบว่าผู้เรียนมีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด ในการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพ
ของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย มีประสิทธิภาพ
88.34/89.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80 ส่วนค่าดชันีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
มีค่าเท่ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ
.05 ความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน

คำสำคัญ:  ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน 
              ทกัษะปฏิบัติของเดวีส ์นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย  

1ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านดงกำพ้ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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Abstract 
The findings indicated that Current conditions and problems in the development 

of dance practice skills of the students to students in Thai dance club found that the 
students had problems at a highest level. About creating and developing the efficiency 
of teaching documents the creative folk dance named Onson Phon Phisai, When used 
with Try out group has performance of 87.65/88.53 which is above the threshold at 80/80. 
Then used with the sample group, the efficiency was 88.34/89.15 which was higher than 
the set threshold of 80/80 as well. The efficiency of the lesson plan Thai dance practice 
skills by using the Davies model practical skills has an efficiency of 87.65/88.53, which is 
above the threshold of 80/80. The effectiveness index of the learning activities was 0.7455, 
indicating that the students in the sample group had a 74.55% increase in knowledge, 
which was higher than the threshold set at .50. When comparing the pre-study and  
post-study achievements of the students who studied by using the teaching documents 
it was found that the learning achievements of the students after school were higher 
than before at the .05 level. The results of the students about pre-test and post-test 
dance practice skills assessment the students skill in performing arts has increased to  
a very good level, average 53.00 percent. The quality of the lesson plan and teaching 
documents had highest level. The satisfaction of the students to the learning activities 
with teaching documents, overall, at a highest level as well.   

Keywords:  Dance practice skills,  Teaching Documents, The Davies model practical skills, 
Creative folk dance performance named Onson Phon Phisai 
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1. บทนำ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระทีมุ่่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  
กิจกรรมทางศลิปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการนำไปสู่
การพัฒนาสิง่แวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือ
ประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 2) โดยพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
มีทักษะวิธีการทางศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ ทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์  
ซึ่งในส่วนของสาระนาฏศิลป์นั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดจุดหมาย 
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์
เบื้องต้นทางนาฏศิลป์ วิเคราะห์ วิพากย์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดอย่างอิสระ  
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ในชีวิตประจำวัน เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างนาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณคา่ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 3)   

นาฏศิลป์ นับว่าเป็นศิลปะที่โดดเด่นที่สุด สามารถแสดงออกได้โดยตัวเอง ทั้งในลักษณะ 
ที่เข้มแข็งและอ่อนโยน นาฏศิลป์ถือว่าเป็นศาสตร์ทางศิลปะที่สำคัญยิ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในรูปแบบ 
ของการแสดงที่มีลีลาอันอ่อนช้อยงดงาม บ่งบอกถึงความประณีตรักสวยรักงาม แฝงด้วยจินตนาการและ
ศิลปะอันละเอียดอ่อนของคนไทย แสดงถึงความเป็นอารยธรรมอันรุ่งเรืองและความมั่นคงของชาติ 
ที่ได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งความสำคญัของนาฏศิลป ์นอกจากจะมีคุณค่าในฐานะที่เปน็มรดก
ทางวัฒนธรรมและแสดงถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้ว นาฏศิลป์ยังมีประโยชน์สำหรับผู้เรียนที่ได้เรียนรู้  
น่ันเป็นเพราะว่าการเรียนนาฏศิลป์ เป็นการใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหวท่าทางต่าง ๆ  
ของนาฏศิลป์ไทยมีท่วงทีคล้ายฤาษีดัดตน จึงส่งผลให้ผูท้ี่ได้เรียน ฝึกหัดเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีจิตใจ 
ร่าเริงแจ่มใสและมีบุคลิกภาพดี (กาญจนา อินทรสุนานนท ์และรุจี ศรสีมบัติ, 2552, หน้า 3) ดังนั้น  
การจัดการเรียนรู้ในสารนาฏศิลป์นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนตอ้งเน้นด้านทักษะการปฏิบัติจริงให้
มากที่สุด เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะความชำนาญในทักษะที่เรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือนำไป
แสดงออกในทางที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับอุปสรรคในการเรียน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนยังคงเน้น
การสอนที่ครูบอกเกณฑ์หรอืลอกเลียนแบบทา่ทางของครูที่สาธิตให้นักเรียนดู ทำให้นกัเรียนไม่มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนเสียบุคลิกภาพในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น กิริยาอาการ เดิน 
นั่ง ยืน และอีกประการหนึ่ง คือ ผู้เรียนไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ท่ารำ  
ซึ่งจากข้อมูลดงักล่าวสะท้อนให้เห็นว่า วิธีการสอนโดยครูทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และนักเรียน 
ทำหน้าที่เป็นผู้รับการให้ความสำคัญแก่นักเรียนน้อยมาก มุ่งเน้นแค่เนื้อหาโดยไม่สนใจพื้นฐานความรู้เดิม
หรือความต้องการของนักเรียน รวมทั้งไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้นักเรียนเกิด 
ความเบ่ือหน่าย ขาดความสุข ขาดจินตนาการในการเรียน มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานาฏศิลป์ นักเรียน 
จึงไม่สนใจการเรียนเพราะมองไม่เห็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือ 
ไม่เห็นโอกาสที่จะได้ใช้จริง ดังนั้น รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะพิสัยจึงมีความสำคัญ 
อย่างมากต่อการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ การจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์โดยเน้นทักษะนาฏศิลป์  
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เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง (มะลิฉัตร เอื้ออานนท์, 2545, หน้า 4) ดังที่ ทิศนา แขมมณี (2557, 
หน้า 4) กล่าวว่าหากครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีบทบาทสำคญั 
ในการเรียนรู้มสี่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทางกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ภายใต้กิจกรรม 
ที่ผู้เรียนได้เคลือ่นไหวปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใช้ความคิดได้มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้อื่นและ
เกิดอารมณ์ความรู้สึกอันจะช่วยให้การเรียนรู้มีความหมายกับนักเรียน การเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็นปัจจัย
ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน (Instructional  
Model Based On Simpson’s Processes For Psycho Motor Skill Development) เป็นรูปแบบ
การสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนา
ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ซึ่งทักษะเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางกายของผู้เรียน  
เป็นความสามารถในการประสานการทำงานของกล้ามเนื้อหรือร่างกาย ในการทำงานที่มีความซับซอ้น 
และต้องอาศัยความสามารในการใช้กล้ามเนื้อหลาย ๆ ส่วน การทำงานดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากการสั่งงาน
ของสมอง ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกที่เกิดขึ้น ทักษะปฏิบัตินี้สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน   
ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการและ
ความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระทำสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว ความแม่นยำ ความเร็ว
หรือความราบรื่นในการจัดการ (Simson, 1972) จึงนับว่าเหมาะสมอย่างยิง่กับการเรียนการสอนนาฏศิลป ์

จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงใช้วิธีสอนปฏิบัตินาฏศิลป์ตามแนวคิดพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน  
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการปฏิบัตินาฏศิลป์ที่ส่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้น ช่วยลดปัญหา
สำหรับผู้เรียนหรือผู้สนใจที่จะปฏิบัตินาฏศิลป์แต่ขาดทักษะและมีใจรักในนาฏศิลป์ไทย ให้ประสบ
ความสำเร็จในการปฏิบัตินาฏศิลปไ์ด้ถูกต้องตามมาตรฐานและมีความมัน่ใจมากขึ้น เอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนนับเป็นสื่อการสอนที่มีคุณค่า เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากเทคโนโลยี
ทางการศึกษาที่ผลิตออกมาในรูปของสื่อประสมต่าง ๆ โดยมีการจัดลำดับขั้นตอนในการใช้อย่างเป็นระบบ  
มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหาครอบคลุมครบถ้วน   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรียนชุมนุม

นาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านดงกำพี ้  
2.2 เพื่อสร้างพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนการสอน นาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80   
2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรยีนชุมนุมนาฏศิลป์ 

โรงเรียนบ้านดงกำพ้ี ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย   
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระ        

การเรียนรู้ศิลปะ สาระที่ 3 นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (กิจกรรมนกัเรียน) นาฏศิลป์พื้นเมืองอีสาน 
การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ทักษะการสอนนาฏศิลป์การจัดการเรียนรู้
ทักษะปฏิบัต ิเอกสารประกอบการเรียนการสอน แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประสิทธิภาพของสื่อ ดัชนีประสิทธิผล ความพงึพอใจและแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

บุสรินทร์ พาระแพน (2561, หน้า 109) ไดท้ำการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรูก้ารแสดง
นาฏศิลป์พื้นบ้านตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันส ์ทีส่่งเสริมบุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค ์
การปฏิบัติท่ารำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า บุคลิกภาพการปฏิบัติท่ารำของนักเรียน 
ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน ตามแนวคิดทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน ที่ส่งเสริม
บุคลิกภาพและความคิดสร้างสรรค์การปฏิบัติท่ารำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด   

อุกฤษ ทุนประเสริฐ (2558, หน้า 78) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาปฏิบัติกีตาร์คลาสสิกพ้ืนฐาน โดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพลงรำวงย้อนยุค ระดับ 
ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 85.19/83.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธภิาพ 80/80 ทีไ่ด้ต้ังไว้ 

โกสุม สวัสด์ิพูน (2555, หน้า 90-91) ได้ศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า  
ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  
ระบำนางรองรำลึก สำหรับนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6019 แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
มีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 60.19 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา คือ R&D (Research & Development) 

ตามหลักการของ รัตนะ บัวสนธ์ (2554, หนา้ 13-14) ดังภาพ 
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การวิจัยและพฒันาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป ์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสยั ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ 

ของซิมพ์ซัน สำหรบันักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ดว้ยกระบวนการ R&D 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวจิัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 5.1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กลุ่มเครือข่ายโพนพิสัย 2 รวม 

ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 96 คน  
 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนบ้านดงกำพี ้ 

ที่เป็นสมาชิกชุมนุมนาฏศิลป์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 24 คน คัดเลือกโดยใช้เทคนิคการเลือกแบบเจาะจง 
5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 5.2.1 ตัวแปรต้น คือ ไดแ้ก ่เอกสารประกอบการเรยีนการสอน นาฏศลิป์พื้นเมืองสร้างสรรค ์

ชุด ออนซอนโพนพิสัย 
5.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก ่

1) ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน
2) ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) ความพึงพอใจของผู้เรียน

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.3.1 แบบสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์  
5.3.2 เอกสารประกอบการเรยีนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค ์ชุด ออนซอนโพนพิสัย 
5.3.3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน 20 ชั่วโมง    

1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัญหา

2. ออกแบบสร้างและประเมินนวัตกรรม

3. นำนวัตกรรมไปทดลองใช้

4. ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรม

5. เผยแพร่นวตักรรม

นวัตกรรม 
ที่ปรับปรุง 

นวัตกรรม 
ที่มีคุณภาพ 
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5.3.4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
5.3.5 แบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ 
5.3.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 กอ่นการทดลอง ผู้วิจัยได้ช้ีแจงหลักการและเหตุผลเพือ่ทำความเข้าใจ เกีย่วกับขัน้ตอน 

การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ให้ผู้เรียน   
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ รับทราบ 

 5.4.2 ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบ       
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้จำนวน 30 ขอ้    

 5.4.3 ดำเนินการสอนตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียน
การสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย 

5.4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ของผู้เรียน 
5.4.5 หลังสิ้นสุดการทดลอง เมื่อดำเนินการครบตามที่กำหนดตามแผนการจัดกิจกรรม       

การเรยีนรูแ้ล้ว ผู้วิจัยได้ดำเนนิการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง โดยใชแ้บบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ เป็นฉบับเดียวกับทดสอบก่อนเรียน นำมาตรวจให้คะแนน
บันทึกผลไว้เป็นคะแนนหลังเรียน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิเพื่อทดสอบสมมุติฐานและสรุปผลการวิจัย 

 5.4.6 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง   
5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

5.5.1 สถิติพื้นฐาน 
1) ค่าร้อยละ (Percentage)
2) ค่าเฉลี่ย (Mean)
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

5.5.2 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)

โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC: Index of consistency)  
2) การหาค่าความยาก (P)
3) การหาค่าอำนาจจำแนก (B) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนแนน

(Brennan)  
4) ค่าความเชือ่มั่นหรือค่าความเที่ยงแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งฉบับ โดยใช้

สูตรของโลเวทท์ (Lovett)  
5) วิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ

โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach method) 
 5.5.3 การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

80/80 สูตรการหาค่า E1/E2 
 5.5.4 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน คือ ข้อมูลสองกลุ่มที่วัดจากกลุ่มเดียวกันสองครั้ง  
โดยการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pretest-posttest) โดยใช้สถิต ิdependent samples test   
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 5.5.5 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.: The Effectiveness Index) ของเอกสารประกอบ 
การเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองอีสานเหนือ โดยวิเคราะหจ์ากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 
เมื่อเทียบกับคะแนนเต็มตามวิธีของกูดแมนเฟรกเชอร์และชไนเดอร์     

6. ผลการวิจัย
6.1 การสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง

สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ได้ค่าประสิทธิภาพ 88.34/89.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80   
6.2 ผลการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์  

ชุด ออนซอนโพนพิสัย ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7455 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.55 ผลสมัฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05   

6.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด      

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ประสทิธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด 

ออนซอนโพนพิสัย มีประสิทธิภาพ 88.34/89.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนได้คำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน อีกทัง้
เอกสารประกอบการเรียนมีรูปภาพประกอบที่สวยงาม การใช้ภาษา ขนาดตัวอักษรเพ่ือเป็นเครื่องเร้าอยาก
เรียนนอกจากนั้นเอกสารประกอบการเรียนยังมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนและทำให้ทราบการพัฒนาทางทักษะ
น้ัน ๆ ของผู้เรียน เพื่อหาข้อบกพร่องในการเรียน แก้ไขข้อบกพร่องได้ทันท่วงที เป็นการช่วยให้ผู้เรียน
ประสบผลสำเร็จทางการเรียน เป็นไปตามแนวคิดของ นฤดล ดวงดาว (2554, หน้า 24) ที่กล่าวว่า  
การสร้างเอกสารประกอบการเรียนที่มีคำถามส่งเสริมความคิด มแีบบฝึกท้ายบทนั้นควรสร้างให้เหมาะสม
กับความสามารถและวัยของผู้เรียน ท้าทายความสามารถและให้นักเรียนฝึกฝนบ่อย ๆ มีแบบฝึกที่เหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน จากการสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผล
ให้ครูผู้สอนและผู้เรียนมีเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธภิาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง  
อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ โกสุม สวัสดิ์พูน (2555, หน้า 90-91) ที่ได้ศึกษาผลการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนรู้นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ระบำนางรองรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.10/82.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว ้ 

7.2 ผลการทดลองใช้ได้ค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์
พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย มีค่าเท่ากับ 0.7455 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.55 แสดงว่าผู้เรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.55 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากวิธีการเรียนการสอน 
ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมทีส่นุกสนาน เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ นอกจากนั้นนาฏศิลป์ยังเน้นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนคิดอย่างสร้างสรรค์ ร่าเริงแจ่มใส 
เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ทำให้รู้จักดนตรีและบทเพลงต่าง ๆ และเปน็ผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถนำ
ความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานนำไปประกอบอาชีพสร้างชื่อเสียงได้ในอนาคตและนำไปใช้ในงานมงคล 
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และงานรืน่เริงที่จัดขึ้นในท้องถิ่น ผู้เรียนจึงเกิดการเรยีนรูไ้ด้ดีสอดคล้องกบัหลักการของ กระทรวงศกึษาธิการ 
(2552, หน้า 184) ที่กล่าวว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ชว่ยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะ ช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน
การนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ
หรือประกอบอาชีพได้และสอดคล้องกับหลักการของ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  
2551 (2551, หน้า 25-26) ที่กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเครื่องมือที่จะนำพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรูท้ี่จำเป็นสำหรับผู้เรียน นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนกภรณ์ เวียงคำ (2559,  
หน้า 88) ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ทักษะปฏิบัต ิเรื่อง เรือมกะลาสราญ กลุ่มสาระศิลปะ  
(นาฏศิลป์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ดัชนีประสิทธิผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ  
มีค่าเท่า 0.6933 หรือร้อยละ 69.33 แสดงว่านักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.33 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
การสอน นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด น้อมนบวันทาพระมหาธาตุหล้าหนอง ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง
จำนวน 24 คน เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องมาจากการเรียนรูโ้ดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนดำเนินการอย่างมีกระบวนการ คือ  
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วย ขั้นนำ ขั้นสอน ขั้นสรุป โดยใช้รูปแบบ 
การสอนตามแนวคิดของซิมพ์ซัน ซึ่งเน้นให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัตกิิจกรรม จนเกดิความชำนาญ
และประเมินผลอย่างหลากหลาย จึงทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มีความมั่นใจและมีความสุข 
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์และสุนทรียภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2555, 
หน้า 244 อ้างอิงมาจาก Simpson, 1972) ที่กล่าวถึงรูปแบบการสอน ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้  
1) การรับรู ้(Perception) 2) การเตรียมความพร้อม (Readiness) 3) สนองตอบภายใต้การควบคุม
(Guided Response) 4) การให้ลงมือกระทำจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระทำได้เอง (Mechanism)
5) กระทำอย่างชำนาญ (Complex Overt Response) 6) ขั้นปรับปรุงและประยุกต์ใช้ 7) ขัน้การคดิริเริ่ม
ทำให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้สิ่งใหม่จึงทำใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการวิจัยครัง้นี้สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ กนกภรณ์ เวียงคำ (2559, หน้า 88) ได้วิจัยการพัฒนากิจกรรมการเรยีนรู้ทักษะปฏิบัติ
เรื่อง เรือมกะลาสราญ กลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศลิป์) สำหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 5 ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

7.3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง นาฏศิลป์พ้ืนเมือง
สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้เรียนได้เรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนสนใจ มีความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมและไม่มีความเครียดหรอือึดอัดใจ
ในการเรียนและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งกิจกรรมนั้นสามารถ
ตอบสนองความต้องการได้และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการพบกับความสำเร็จมากขึ้นเรื่อย ๆ  
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ พัทยา ปงมะจกัร (2552, หนา้ 21) ทีก่ล่าววา่ผู้เรียนที่มีความชอบ ความสบายใจ 
ความสุขใจต่อสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกดิความชอบ  



28 

ความสบายใจและเป็นความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการและสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อุมารี นาสมตอง  
(2559, หน้า 72-73) ที่ได้ศึกษาผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เรื่อง การประดิษฐ์
ท่ารำประกอบเพลงไทยสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัย
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยั และพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
สำหรับนักเรียนที่เรียนชุมนุมนาฏศิลป์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้
1. ครูผู้สอนควรเตรียมสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

และใบงานใหพ้ร้อม ครูต้องคอยดูแลและกำชับให้นักเรียนปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
กิจกรรมการเรยีนการสอนบรรลุวัตถุประสงค ์

2. การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมือง
สร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติจริง ครูคอยแนะนำ กำกับ ดูแล
อย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติได้ถกูต้อง 

3. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ควรให้การสนับสนุนการนำเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ชุด ออนซอนโพนพิสัย ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปใช้ใน
การพัฒนาทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ในสถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวจิัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะปฏิบัตินาฏศิลป์ เกี่ยวการประดิษฐ์ท่ารำอื่น ๆ

เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
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การศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  
สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพ 

ของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) 
A Study of Personality of The First Year Students, Bachelor of 
Public Health Program in Dental Public Health with the Use of 

Myers-Briggs Personality test : MBTI 
อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง1 

พัสตราภรณ์ พยัคฆภาพ1 
ชัยภัทร หลวงแนม1

ส่งศักดิ์ สุขสันต์1 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที ่1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร ์บริกจ ์(MBTI) ปกีารศึกษา 2564 
จำนวน 50 คน โดยใชแ้บบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร ์บริกจ ์(MBTI) 32 ขอ้ สถิติที่ใช้ ไดแ้ก่ จำนวนและ
ร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า รหัสบุคลิกภาพพบ 3 ลำดับแรก คือ 1) INTP “นักตรรกะ” และ ISFP  
“นักผจญภัย” คิดเป็นร้อยละ 3.5 2) ESFP “ผู้มอบความบันเทิง”คิดเป็นร้อยละ 3 3) ENTJ “ผู้บัญชาการ” 
และ ISTP “ผู้เช่ียวชาญ” คิดเป็นร้อยละ 2.5 รหสับุคลิกภาพที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน มี 4 รหสั คอื 
INTP “นักตรรกะ” INFJ “ผู้แนะนำ” ISTJ “นักคำนวณ” และ ESFJ “ผู้ให้คำปรึกษา” คิดเป็นร้อยละ 5.5 

คำสำคัญ:  บุคลิกภาพ  ไมเยอร ์บริกจ์ (MBTI)  ทันตสาธารณสุข 

1กลุ่มงานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
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Abstract 
This research aims to Study the personality of students. Sample consisted of 

50 first year students for the Bachelor of Public Health program in dental public health, 
Academic Year 2021. Data were collected by using 32-item of the Myers Brick Personality 
Scale (MBTI). The Data were analyzed by using descriptive statistic. The results showed 
that the top three personality codes were 1) INTP “Logicist” and ISFP “Adventurer”  
3.5 percent 2) ESFP “Entertainer” 3 percent 3) ENTJ “Commander” and ISTP “Expert” 2.5%. 
There were four personality codes corresponding to the field of study: INTP “Logician”, 
INFJ “Recommender”, ISTJ “Calculator” and ESFJ “Counselor”. 5.5 percent 

Keyword:  Personality,  Myers-Briggs,  Dental public health 



32 

1. บทนำ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 และหลักสูตรปรับปรุง 2560 (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 2555, 2560) ในการรบันักศึกษาจะมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
นักศึกษาในเขตภาคเหนือ 16 จังหวัด วิทยาลัยฯ ดำเนินการติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรในรูปแบบต่าง ๆ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ไปสู่โรงเรียนผ่านบันทึกข้อความ 
และการประชาสัมพันธ์จากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องภายในโรงเรียน ภาควิชาทันตสาธารณสุขได้สนับสนุนสื่อ 
ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักศึกษารุ่นพี่เพ่ือกลับไปประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนมัธยมที่เคยได้ศึกษา 
เช่น สื่อประชาสัมพันธ ์(โมเดลฟัน) รางวัลในการตอบคำถาม (แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระเป๋าภาควิชา)  
อีกทั้งวิทยาลัยฯ มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาจัดงาน OPENHOUSE เปิดบ้านสถาบัน 
พระบรมราชชนก ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัด โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำภาควิชา 
ทันตสาธารณสุข ดำเนินการร่วมกับนักศึกษาช้ันปีที่ 2–4 ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเรียน
การสอนของหลักสูตร ดังนี้ นกัศึกษาช้ันปีที่ 2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และอธิบายขั้นตอน
การรับสมัครนกัศึกษาในระบบออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมตกแตง่หลุมร่องฟัน 
ด้วยขี้ผึ้ง นักศึกษาช้ันปีที่ 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจฟันด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนมัธยมศึกษา 
มีความสนใจ เห็นรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรทันตสาธารณสุขและต้องการศึกษาต่อในหลกัสูตร
ทันตสาธารณสุข 

นอกจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้ว เมือ่นักศึกษาเข้ามาศึกษาในวิทยาลัย วิทยาลยัฯ  
จะจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาทุกหลักสูตร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์กิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำของภาควิชาได้
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยชี้แจงนักศึกษา
ใหม่เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ และคณุลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และจัดกจิกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ส่งเสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 งานทะเบียนชี้แจงนักศึกษาใหม่
เรื่อง ระเบียบการวัดและประเมินผล บทบาทหน้าที่ของงานทะเบียนที่เกีย่วข้องกับการศกึษา งานวิทยบริการ
ชี้แจงนักศึกษาใหม่ด้านทักษะสำคัญของผู้เรยีน แนะนำการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอน แนะนำการใช้ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ภายในวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ 
ด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสฝึกสนทนาภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการอื่น ๆ เช่น ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้ความรู้และทกัษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นกัศึกษา ภาควิชาทันตสาธารณสุขมีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
โดยจัดโครงการเตรียมความพร้อมก้าวแรกสู่รั้วทันตสาธารณสุข เพื่อเตรยีมความพร้อมนักศึกษา 
ในด้านวิชาชีพ และให้ครบถว้นสมบูรณ์ตาม มคอ.2 วิทยาลัยฯมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและครูประจำช้ัน 
นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินความเสี่ยงจากอาจารยท์ีป่รึกษา ซึ่งประเมินความเสี่ยงของในด้านการเรียน 
การใช้ชีวิต ภาวะสุขภาพจิต สุขภาพกาย ภาวะขาดแคลนปัจจัยสนับสนนุการเรียน ในกรณีที่นักศึกษา 
มีความเสี่ยงซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาได้จะส่งต่อให้
อาจารยท์ี่รับผิดชอบงานเฉพาะหรืออาจารยพ์ยาบาลที่เชี่ยวชาญและมีความรู้ด้านจติวทิยาใหค้ำปรกึษาต่อไป 
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แบบทดสอบบุคลิกภาพที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ก็คือ Myers-Briggs Type Indicator 
หรือแบบทดสอบ MBTI เพื่อนำมาใช้ทดสอบลักษณะนิสัยและความเข้ากันได้ของทีม แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพประเภทนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งในลักษณะกว้าง ๆ เท่านั้น เพราะ
มนุษย์เราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเป็นเรื่องปกติ 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเราในขณะนั้น หรือเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตและวุฒิภาวะที่มากขึ้น 
โดยผลลัพธ์ของแบบทดสอบ MBTI ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม และ 8 ตัวอักษร คือ ชอบเข้าสังคม (E) 
หรือเก็บตัว (I) อยู่กับความเป็นจริง (S) หรือ มีวิสัยทัศน์ (N) ใช้ความคิด (T) หรือใช้ความรู้สึก (F) 
มีระเบียบแบบแผน (J) หรือยดืหยุ่น (P) INTJ หรือบุคลิกภาพแบบ “นักออกแบบ” INTP หรือบุคลิกภาพ
แบบ “นักตรรกะ” ENTJ หรอืบุคลิกภาพแบบ “ผู้บัญชาการ” ENTP บคุลิกภาพแบบ “นักโต้วาที” INFJ 
บุคลิกภาพแบบ “ผู้แนะนำ” INFP บุคลิกภาพแบบ “ผู้ไกล่เกลี่ย” ENFJ บุคลิกภาพแบบ “ตัวเอก” ENFP 
บุคลิกภาพแบบ “นักรณรงค”์ ISTJ บุคลิกภาพแบบ “นักคำนวณ” ISFJ บุคลิกภาพแบบ “ผู้ตั้งรับ” ESTJ 
บุคลิกภาพแบบ “ผู้บริหาร” ESFJ บุคลกิภาพแบบ “ผู้ใหค้ำปรึกษา” ISTP บุคลิกภาพแบบ “ผู้เชี่ยวชาญ” 
ISFP บุคลกิภาพแบบ “นักผจญภัย” ESTP บุคลิกภาพแบบ “ผู้ประกอบการ” ESFP บคุลิกภาพแบบ 
“ผู้มอบความบนัเทิง” (ธนิศร บุญโชติ, 2565) บุคลิกภาพที่เหมะสมกับสาขาทันตกรรม คือ ISTJ 
นักคำนวณ: อยู่กับความจริง ชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่ ได้แก่ นักบัญชี นักธุรกิจ 
นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา ทันตแพทย์ ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบตัิการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร์ 
(MBITI, 2565) ผลการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ีพบว่าในปีการศึกษา 2561 จำนวนผูส้ำเร็จการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 74 ในปีการศกึษา 2562 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 82 ในปีการศึกษา 2563 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 72 ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา คือ 
การที่นักศึกษาลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาอ่ืน และมีปญัหาด้านสุขภาพ รวมทั้งนักศึกษา 
ไม่สามารถผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการประเมินผลในรายวิชาชีพเฉพาะ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง 
อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร และพัฒนาหลักสตูรและการเรียนการสอน ต้ังแต่
การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร คณะผู้วิจัยซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาบุคลกิภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) เพื่อช่วยใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจกนัมากขึ้น ช่วยให้นักศึกษาปรบัตัวให้เข้ากับสาขา
ที่เรียนได้ดีขึ้น ช่วยในการอยู่ร่วมกันโดยเรียนรู้ความแตกต่าง ยอมรับกันได้มากขึ้น 

2. วัตถุประสงค์
ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 

ชั้นปีที่ 1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ ์(MBTI) 
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3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบบตรวจวัดคณุลักษณะบุคลิกภาพของมายเออร-์บรกิส์เป็นแบบทดสอบบคุลิกภาพที่พัฒนาขึ้น

โดย Katharine C. Briggs และ Briggs Myers จากแนวคดิของ Carl Jung เกี่ยวกับการจัดประเภท 
ของบุคลิกภาพ (Jung’s personality typology) แบบทดสอบดังกล่าวประกอบด้วยคำถามที่ใช้วัด
บุคลิกภาพ โดยให้บุคคลตอบคำถามว่า ตนรู้สึกหรือปฏิบัติอย่างไรในแต่ละสถานการณ์ของแต่ละคำถาม
เหล่านั้น จากคำตอบที่ได้นำมาจัดกลุ่มใหม่ว่าตรงกับบุคลิกภาพแบบใด แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คน
แตกต่างกัน ก็คือ แบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก ได้แก ่
การมลีักษณะของคนที่เปิดเผย (Extrovert เขยีนย่อ E) กับการมีลักษณะของคนแบบเก็บตัว (Introvert 
เขียนย่อ I) นอกจากนี้ คาร์ล จุง ได้เสนอตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีผลต่อบุคลิกภาพขึ้น 2 มิติ โดยมิติแรก คือ 
การรับรู ้(Perception dimensional หรือ P) ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรที่เกี่ยวกับวิธีการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ 
2 วิธี ซึ่งอยูป่ลายขั้วคนละด้านของแกนต่อเนื่องกัน ได้แก ่วิธีการรู้ด้วยประสาทสัมผัส (Sensing หรือ S) 
ซึ่งต้องอาศัยประสาททั้ง 5 ทางกายกับวิธีการรู้ด้วยการหยั่งรู้ (Intuition หรือ N) ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์
ในอดีต ส่วนมิติที่สอง คือ การวินิจฉัยตัดสิน (Judgment dimension หรือ J) ซึ่งเป็นการลงความเห็นหรือ
ตีความข้อมูลที่ได้รับรู้จากมิติแรก มิตินี้ประกอบด้วยตัวแปร 2 ตัว อยู่ปลายขั้วสุดของแกนต่อเน่ืองกัน 
ได้แก ่วิธีการคิด (Thinking หรือ T) ซึ่งต้องใช้หลักเหตุผลและการวิเคราะห์ กับวิธีการใช้ความรู้สึก 
(Feeling หรือ F) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเห็น ความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลัก เช่น ดีหรือเลว ชอบหรือเกลียด 
เป็นต้น จึงมักเกี่ยวกับอารมณส์่วนบุคคลด้วย คารล์ จุง ไดใ้ช้ตัวแปรทั้งสี่ดังกล่าว มาผสมผสานแบบแมทริกซ ์
เกิดเป็นแบบของบุคลิกภาพหลักขึ้น 4 แบบ ดังตาราง 1 และนำตัวแปรทั้ง 8 ตัว ดังกล่าวมาแล้วตอนต้น
มาจัดเป็นชุด ๆ ละ 4 ตัวแปร ทำให้ได้แบบของบุคลิกภาพขึ้นอีก 16 แบบ (สุเทพ พงศศ์รีวัฒน,์ 2565) 
แบบทดสอบทีไ่ด้รับความสนใจมากที่สุด กค็ือ Myers-Briggs Type Indicator หรือแบบทดสอบ MBTI 
เพื่อนำมาใช้ทดสอบลักษณะนสิัยและความเขา้กันได้ของทมี แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบทดสอบ
บุคลิกภาพประเภทนี้เป็นเพียงแง่มุมหนึ่งในลักษณะกว้าง ๆ เท่านั้น เพราะมนุษย์เราย่อมมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเป็นเรื่องปกติ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กบัความสนใจของเรา
ในขณะนั้น หรอืเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตและวุฒิภาวะที่มากขึ้น โดยผลลัพธ์ของแบบทดสอบ MBTI 
ประกอบไปด้วย 4 กลุ่ม และ 8 ตัวอักษร คอื ชอบเข้าสังคม (E) หรือเก็บตัว (I) อยู่กับความเป็นจริง (S) 
หรือมีวิสัยทัศน์ (N) ใช้ความคิด (T) หรือใชค้วามรู้สึก (F) มีระเบียบแบบแผน (J) หรือยดืหยุ่น (P) INTJ 
หรือบุคลิกภาพแบบ “นักออกแบบ” INTP หรือบุคลิกภาพแบบ “นักตรรกะ” ENTJ หรือบุคลิกภาพแบบ 
“ผู้บัญชาการ” ENTP บุคลิกภาพแบบ “นักโต้วาที” INFJ บุคลิกภาพแบบ “ผู้แนะนำ” INFP บุคลิกภาพ
แบบ “ผู้ไกล่เกลี่ย” ENFJ บุคลิกภาพแบบ “ตัวเอก” ENFP บุคลิกภาพแบบ “นักรณรงค”์ ISTJ 
บุคลิกภาพแบบ “นักคำนวณ” ISFJ บุคลิกภาพแบบ “ผู้ตั้งรับ” ESTJ บคุลิกภาพแบบ “ผู้บริหาร” ESFJ 
บุคลิกภาพแบบ “ผู้ใหค้ำปรึกษา” ISTP บคุลิกภาพแบบ “ผู้เชี่ยวชาญ” ISFP บคุลิกภาพแบบ “นักผจญภัย” 
ESTP บุคลิกภาพแบบ “ผู้ประกอบการ” ESFP บุคลิกภาพแบบ “ผู้มอบความบันเทิง” (ธนิศร บุญโชต,ิ 
2565) บุคลิกภาพที่เหมะสมกับสาขาทันตกรรม คือ ISTJ นักคำนวณ: อยู่กับความจริง ชอบเสาะหา
ข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มขี้อสงสัยเหลืออยู ่ไดแ้ก ่นักบญัชี นกัธุรกิจ นักกฎหมาย นิติกร ผู้พิพากษา ทันตแพทย ์
ทหาร โปรแกรมเมอร์ ผู้ปฏิบตัิการทั่วไป นักเศรษฐศาสตร ์(MBITI, 2565) 
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รวิวรรณ ศรีสุชาต ิ(2540) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรวัด The Myers-
Briggs Type Indicator Form G (MBTI Form G) ขึ้นเปน็ภาษาไทย โดยการประเมินคณุสมบัติของมาตรวัด
ในด้านความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 
และความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วนำไปใช้ศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษา ระหว่าง 
ผู้ให้การปรึกษาในโรงเรียน (ครูแนะแนว) และผู้ให้การปรกึษาในวิชาชีพให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก ่แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรวัด The Myers-Briggs Type 
Indicator Form F (MBTI Form G) ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. มาตรวัด MBTI Form G ฉบับภาษาไทย 
ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ ทางภาษาและทางทฤษฎีจิตวิทยา โดยเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษ 
โดยเทคนคิเดลฟาย (Delphi Technique) ถอืว่าเป็นมาตรวัดที่มีความเที่ยงตรงตามเนือ้หา 2. เมื่อนำมาตรวัด 
MBTI Form G ฉบับภาษาไทย ทดสอบกับกลุ่มอาชีพ 8 กลุ่ม ซึ่งเป็นตัวแทนของลักษณะบุคลิกภาพ 8 ลักษณะ 
(Preference) ใน MBTI พบว่า มาตรวัด MBTI Form G ฉบับภาษาไทยมีความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง 
ในบุคลิกภาพทั้ง 4 สเกล คอื E-I S-N T-F และ J-P 3. คา่ความเชื่อมั่นของมาตรวัด MBTI Form G 
ฉบับภาษาไทยได้จากการหาค่า ความสอดคล้องภายในแบบแบ่งครึ่ง (Split Half Method) พบว่า 
มีความเชื่อมั่นสูง (สเกล E-I = 0.8292 สเกล S-N = 0.6800 สเกล T-F = 0.7413 และสเกล J-P = 0.8412) 
4. เมื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพของผู้ให้การปรึกษาในโรงเรียน (ครูแนะแนว) และผู้ให้การปรึกษาจากวิชาชีพ
การให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน โดยทั้งสองกลุ่มมีลักษณะบุคลิกภาพการแสดงตัว
(Extraverts) การรับรู้จากการรับสัมผัส (Sensing) การตัดสินใจโดยใช้การคิดเหตุผล (Thinking)
และการใช้ชีวิตอย่างมีการวางแผน (Judgment) 5. เมื่อเปรียบเทียบบุคลิกภาพกับความแตกต่างระหว่าง
ระดับอายุ ประสบการณ์ในการให้บริการปรึกษาและความพึงพอใจในการให้บริการปรึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันในลักษณะบุคลกิภาพ

สุภาพร ชูสาย (2556) ได้ศึกษาบุคลิกภาพและความสามารถในการปรบัตัวของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตนเอง ตามแบบวัด
บุคลิกภาพ MBTI รูปแบบ ENFJ มากทีสุ่ด 2) นักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความสามารถในการปรบัตัวอยู่ในระดับสูง 3) นักศึกษาที่มีเพศ สาขาวิชา 
เกรดเฉลี่ย ที่พกัอาศัย การได้รับการเลี้ยงด ูและแหล่งเงินทุนในการเรียนมีความสามารถในการปรับตัว  
ไม่แตกต่างกัน 4) บุคลิกภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษาอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

วรางคณา โสมะนันทน ์(2561) ไดศ้ึกษา บุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว 
ด้วยแบบทดสอบ MBTI พบว่า 1) ลักษณะบุคลิกภาพของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง มีลักษณะบุคลิกภาพเพียง  
7 แบบ คือ ISTJ (ร้อยละ 45.46) ESFP และ ESTJ (ร้อยละ 13.63) ISTP และ ISFP (ร้อยละ 9.09) INFP 
และ ESFJ (ร้อยละ 4.55) 2) ผลการศึกษาความสอดคล้องระหว่างบุคลิกภาพของนิสิตกับบุคลิกภาพ 
ที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของครูแนะแนว พบวา ่มีนิสิต กลุ่มตัวอย่างที่มีบุุคลิกภาพสอดคล้อง ร้อยละ 45.46 
และไม่สอดคล้อง ร้อยละ 54.54 3) นิสิตมีการเสนอแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาตนเองของนิสิต 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการแนะแนวเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณลกัษณะของครูแนะแนว  
โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายใน เช่น ความไวต่อการรับรู้ปัญหาของผู้อื่น การมีมนุษยสมัพันธ์
และการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก เช่น ความกล้า 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93+%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
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ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2562) การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร์บริกจ์ของนักศึกษา
ชั้นที่ 1 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า การศึกษา
บุคลิกภาพแนวคิดของไมเยอร์บริกจ์ (Myers Briggs) ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังต่อไปนี้ส่วนใหญ่เป็น (ISTJ นักศึกษาที่มีเป็นคนที่จริงจัง สงบนิ่ง  
ใช้สมาธิและการไตร่ตรองเพื่อหาคําตอบเน้นการทำได้จริงยึดข้อเท็จจริงและ การจัดลำดับใช้หลักของเหตุผล
ความจริงและสามารถพึ่งพาได้) ลำดับต่อไปนักปฏิบัติ (SP) พบว่า ส่วนใหญ่เป็น (ISFP นักศึกษาเป็นคนที่
เหนียมอาย มีความเป็นมิตร อยู่เงียบ ๆ อ่อนไหวง่าย ถ่อมตัว ไม่เร่งรัดหรือไม่เครียด) ถดัไปผู้รู้ (NT) พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็น (ENTJ นักศึกษาเป็นคนอบอุ่นมีไมตรีจิตจริงใจเรียนเก่งเป็นผู้นํา มีความสามารถสูง 
ในด้านกิจกรรมใช้ความคิดหรือเหตุผลเฉลียวฉลาดเป็นคนทันโลกและชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน) และสุดท้ายผู้คน้หา
ตัวเอง (NF) พบว่า ส่วนใหญ่เป็น (INFP นักศึกษาเป็นคนทีเ่ต็มไปด้วยความเลื่อมศรัทธาและจงภักดีใส่ใจ
ต่อการเรียนรู้ด้านความคิดและภาษาความสามารถทางสังคมพร้อมที่จะปรับตัวยืดหยุ่นมีความเป็นมิตร 

มนัสนันท ์หัตถศักดิ ์และศุภชัย อิทธิปาทานันท์ (2565) ได้ศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ ์(MBTI) พบว่า 1). นักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพมีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI ในแบบ ESTJ มากที่สุด 2). นักศึกษาหญิงกับนักศึกษาชาย 
มีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3). นักศกึษาที่มีคณะตา่งกัน
มีบุคลิกภาพตามแบบวัด MBTI แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สาธน ีเปรมปรดีิ ์และพัชน ีจนิชัย (2558) ไดศ้ึกษาบุคลิกภาพของนักศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิตามแบบวัดบุคลิกภาพของ ไมเยอร์บริกจ์ (MBTI) ผลการวิจัยมีดังนี ้1) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชัยภูม ิระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร ์คณะครุศาสตร์ คณะรฐัศาสตร์
และคณะบรหารธุรกิจมีบคลกิภาพแบบปกปิด ตามแบบวัดบุคลุกภาพ MBTI รปูแบบ ISFP มากที่สุด  
2) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
คณะครุศาสตร ์คณะรัฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ที่มีเพศตา่งกนั มีบุคลิกภาพตามแนวคิดของไมเยอร์
บริกจ ์ไม่แตกตา่งกัน ทางสถิติ

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

บุคลิกภาพที่ได้ตามแบบทดสอบ 
ไมเยอร์บริกจ์ (MBTI) 

การบริหาร 
การจัดการเรียนการสอน 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ 

สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที ่1 ปีการศึกษา 2564 
5.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที ่1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร ์บริกจ ์(MBTI) 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ์ (MBTI) ฉบับย่อ 32 ข้อ 
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.4.1 ให้นักศึกษาทำแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร ์บริกจ ์(MBTI) ฉบบัย่อ 32 ข้อ 
 5.4.2 นักศึกษาที่มีรหัส 4 ตัว ของแบบบุคลกิภาพของไมเยอร ์บริกจ ์(MBTI) ตรงกัน 

ประชุมกลุ่มว่ามีรหัส 4 ตัว ของแบบบุคลิกภาพที่ได้ ตรงกับสาขาที่เลือกเรียนหรือไม่ มีจุดเด่นจุดด้อย
อย่างไร และจะพัฒนาบุคลิกภาพด้านใดบ้าง 

5.4.3 คณะผู้วจิัยสรุปผลส่งต่อข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำช้ัน 
เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจกันมากขึ้น ช่วยให้นกัศึกษาปรับตวั 
ให้เข้ากับสาขาที่เรียนได้ดีขึ้น ช่วยในการอยู่ร่วมกันโดยเรียนรู้ความแตกต่าง ยอมรับกันได้มากขึ้น 

5.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่จำนวน และร้อยละ 

6. ผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาบุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที ่1 ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ ์
(MBTI) ผลการศึกษาดังตาราง 1 

ตาราง 1 บุคลกิภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 
            ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร์ บริกจ ์(MBTI) 

รหัสบุคลิกภาพ จำนวน ร้อยละ 
ความสอดคล้องกับสาขาที่เรียน 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

INTJ “นักออกแบบ” - - 
INTP “นักตรรกะ” 7 3.5 /(แพทย์) 
ENTJ “ผู้บัญชาการ” 5 2.5 /
ENTP “นักโต้วาที” 1 0.5 /
INFJ “ผู้แนะนำ” 1 0.5 /(แพทย์) 
INFP “ผู้ไกล่เกลี่ย” 1 0.5 /
ENFJ บุคลิกภาพแบบ “ตัวเอก” 4 2.0 / 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

รหัสบุคลิกภาพ จำนวน ร้อยละ 
ความสอดคล้องกับสาขาที่เรียน 
สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

ENFP “นักรณรงค์” 2 1.0 / 
ISTJ “นักคำนวณ” 1 0.5 ทันตแพทย ์
ISFJ “ผู้ตั้งรับ” - - 
ESTJ “ผู้บริหาร” 5 2.5 / 
ESFJ “ผู้ให้คำปรึกษา” 2 1.0 /ทำงานด้านสุขภาพ 
ISTP “ผู้เชี่ยวชาญ” 5 2.5 / 
ISFP “นักผจญภัย” 7 3.5 / 
ESTP “ผู้ประกอบการ” 3 1.5 / 
ESFP “ผู้มอบความบันเทิง” 6 3 / 
รวม 50 100 

จากตาราง 1 รหัสบุคลิกภาพพบ 3 ลำดับแรก คือ 1) INTP “นักตรรกะ” และ ISFP “นักผจญภัย” 
คิดเป็นร้อยละ 3.5 2) ESFP “ผู้มอบความบนัเทิง” คิดเป็นร้อยละ 3 3) ENTJ “ผู้บัญชาการ” และ ISTP 
“ผู้เชี่ยวชาญ” คิดเป็นร้อยละ 2.5 รหัสบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน มี 4 รหัส คือ INTP 
“นักตรรกะ” INFJ “ผู้แนะนำ” ISTJ “นักคำนวณ” และ ESFJ “ผู้ให้คำปรึกษา” คิดเป็นร้อยละ 5.5 

7. อภิปรายผลการวิจัย
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1 

ตามแบบวัดบุคลิกภาพของไมเยอร ์บริกจ์ (MBTI) มีบุคลิกภาพแบบ INTP “นักตรรกะ” สอดคล้องกับ
การศึกษาของ สาธนี เปรมปรีดิ์ และพัชนีจินชัย (2558) ซึ่งศึกษาในนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ไม่สอดคล้องกับ ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2562) การศึกษาบุคลิกภาพตามแนวคิด
ของไมเยอรบ์รกิจ ์ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 คณะครศุาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
พบบุคลิกภาพ ENTJ มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับ วรางคณา โสมะนันทน ์(2561) ได้ศึกษาบุคลิกภาพของ
นิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนวด้วยแบบทดสอบ MBTI พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพของนิสิตกลุ่มตัวอย่าง 
มีลักษณะบุคลิกภาพ ISTJ มากที่สุด ไม่สอดคล้องกับ สุภาพร ชูสาย (2556) ได้ศึกษาบุคลิกภาพและ
ความสามารถในการปรับตัวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
มีบุคลิกภาพ รปูแบบ ENFJ มากที่สุด ซึ่งบุคลิกภาพแต่ละสาขาแตกต่างกัน สอดคล้องกับ สาธนี เปรมปรีดิ์ 
และพัชน ีจินชัย (2558) พบว่านักศึกษาในคณะต่างกัน มีบุคลิกภาพตามแนวคิดของ ไมเยอร ์บริกจ ์
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ.05 
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
คณะผู้วิจัยสรปุผลส่งต่อข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นเพื่อช่วยใน 

การพัฒนาการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนและผู้สอนเข้าใจกนัมากขึ้น ช่วยให้นักศึกษาปรบัตัวให้เข้ากับสาขา
ที่เรียนได้ดีขึ้น ช่วยในการอยู่ร่วมกันโดยเรียนรู้ความแตกต่าง ยอมรับกันได้มากขึ้น 
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การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ 
ร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีนเพื่อพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

The Study Effects of Using Cognitive Code Learning Theory and 
Chinese Vocabulary Games to Develop Chinese Vocabulary 

Recognition for Prathomsuksa 3 Students of Srinakorn Foundation 
School, Hat Yai District, Songkhla Province 

เครือวัลย์ แซ่ลิ้ม1 
เพ็ญพักตร นภากุล2 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน

หลังใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีนกับเกณฑ ์
ร้อยละ 80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังใชว้ิธีการสอน 
ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ 
การเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ 
ร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีน ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 คน ที่มีปัญหา 
ในด้านการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคำศัพท์สัตว์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 แผน 2) เกมคำศัพท์สัตว์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการจดจำ
คำศัพท์ เรื่อง คำศัพท์สัตว ์4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนคำศัพท์
ภาษาจีนโดยใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. หลังเรียนโดยใชว้ิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกม

คำศัพท์ภาษาจีน นักเรียนมคีะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
2. หลังเรียนด้วยวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกมคำศัพท์

ภาษาจีน นักเรียนมีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

1นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., (อาจารย์นิเทศก์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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3. นักเรียนมคีวามพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้วิธีการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคญั:  วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ  เกมคำศัพท์ภาษาจีน 
การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน 
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Abstract 
The research objectives were 1) to compare students’ Chinese vocabulary 

recognition score after using cognitive code learning theory and Chinese vocabulary 
Games with 80 percent criterion 2) to compare Chinese vocabulary recognition score 
before and after using cognitive code learning theory and Chinese vocabulary Games for 
Prathomsuksa 3 students of Srinakorn Foundation School, Hat Yai District, Songkhla 
Province 3) to examine students' satisfaction towards using cognitive code learning theory 
and Chinese vocabulary Games. The population was 20 Prathomsuksa 3 with Chinese 
vocabulary recognition problems. Research tools were 1) learning management plans on 
animal vocabulary in Chinese 3 plans for Prathomsuksa 3 2) animal vocabulary in Chinese 
Games 3) animal vocabulary in Chinese recognition test 4) students’ satisfaction 
questionnaire towards using cognitive code learning theory and Chinese vocabulary 
Games. The statistics used in the data analysis were IOC, percentage, mean and standard 
deviation. 

The results of the study were as follows:
1. student’s Chinese vocabulary recognition score after using cognitive code

learning theory and Chinese vocabulary games was higher than 80 percent criterion.
2. student’s Chinese vocabulary recognition score after using cognitive code

learning theory and Chinese vocabulary games was higher than before using. 
3. students’ satisfaction towards using cognitive code learning theory and

Chinese vocabulary games was highest.

Keywords:  Cognitive code learning theory,  Chinese vocabulary games, 
 Chinese vocabulary recognition 
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1. บทนำ
ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ มนุษยต์ิดต่อกันได้โดยการใช้ภาษา แต่ละ

ภาษามีระเบียบแบบแผนที่ตา่งกัน การใช้ภาษาเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนเชื่อมถึงกันได้ง่ายขึ้นและ 
มีความผูกพันต่อกัน ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ เป็นเครือ่งแสดงให้เห็นวัฒนธรรมส่วนอ่ืน ๆ
อีกด้วยเช่นกัน (ทีมงานทรูปลูกปัญญา, 2557, “ภาษามีความสำคัญอย่างไร,” ย่อหน้าที ่1) ซึ่งในยคุ
ปัจจุบันน้ี การเรียนรู้ภาษาที่หนึ่งที่เป็นภาษาแม่และภาษาที่สองที่เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาสากล 
ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะการเรียนภาษาที่สามเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่วา่ 
จะเป็นด้านการทำงานไปจนถึงประโยชน์ทางด้านธุรกิจ อีกทั้งยังมีด้านความบันเทิง ภาพยนตร์ เพลง 
สื่อต่าง ๆ ที่เปน็ภาษาต่างประเทศ ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจเรียนภาษาที่สามเพิ่มมากขึ้น 

ในปัจจุบันนี้ภาษาจีนได้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การทำธุรกิจ 
และด้วยเรื่องขนาดของประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีกำลังผลิตสูง จำนวนประชากร การเมือง การปกครอง 
และเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนให้ความสนใจและมีคนใช้มาก
ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีตัวอักษรที่มีมาอย่างยาวนานและสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม อารยธรรมที่น่าสนใจ
ออกมาได้อีกด้วย (สุภิญญา เรือนแก้ว, 2552, “ความสำคญัของภาษาจีนกลาง,” ย่อหน้าที่ 1) ดังนั้น
ภาษาจีนจึงเป็นภาษาสำคัญไม่น้อยไปกว่าภาษาอังกฤษ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ให้ความสำคัญกับ 
การเรียนการสอนภาษาจีนและจัดให้อยู่ในหลักสูตรการศกึษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษา
จนถงึระดับชั้นอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาจีนได ้ 

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีนเป็นอันดับแรก จึงได้จัดทำ
หลักสูตรภาษาจีนของสถานศึกษาขึ้น จัดใหม้ีการเรียนการสอนภาษาจีนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ 
ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ตลอดจนการจัดตั้งโปรแกรมพิเศษ MCP ทีมุ่่งเน้นด้านการเรียน
ภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและแผนการเรยีนศิลป์ภาษาจีน-
อังกฤษในระดับช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายอีกด้วย 

จากการสอนภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ปัญหาสำคญัสำหรับการเรียน
ภาษาจีนของนักเรียนคือนักเรียนไม่สามารถจดจำตัวอักษรจีน ทั้งนี้เนื่องจากตัวอักษรจีนมีวิวัฒนาการมา
จากภาพวาดทำให้ดูซับซ้อน ลักษณะตัวอักษรคล้ายคลึงกนั มีโครงสร้างเส้นขีดเยอะและมีจำนวนตัวอักษร
มากถึง 80,000 ตัวอักษร จึงเป็นปัญหาอย่างมากในการจดจำคำศัพท์ของนักเรียน ซึ่งการจดจำคำศัพท์
เป็นพ้ืนฐานสำคัญของการเรียนภาษาจีน เมื่อเราจำคำศัพท์ได้ก็จะสามารถต่อยอดไปยังทักษะต่าง ๆ เช่น 
การอ่านออกเสียง การแปล การเขียน และการสื่อสาร อีกทั้งยังสามารถนำทักษะที่ได้ไปเรียนในเนื้อหา 
ที่ยากขึ้นหรือในระดับชั้นที่สูงขึ้นได ้

วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรยีนแบบความรู้ความเข้าใจ เปน็หนึ่งในวิธีการสอนภาษาที่ได้รับ
ความนิยม โดยการเรียนรู้ด้วยวิธีนี้จะเป็นการสอนโดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบของภาษา ความหมาย
และวิธีการใช้คำศัพท์โดยอธิบายเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในคำศพัท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่เป็นเพียง
แค่การท่องจำเพียงอย่างเดียว และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะทำให้ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้อง 
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อีกทั้งการเรียนการสอนภาษาในปัจจุบันนิยมใช้เกมประกอบการสอนอย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะผู้เรียนในระดับชั้นปฐมวัยและประถมศึกษา เนือ่งจากเกมทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเล่น
โดยตรง สีสันสวยงาม มีเสียงประกอบน่าสนใจและมีผลตอบกลับทันที ทำให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู้ผ่านการเล่น 
ตืน่เต้นและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่อการจดจำเนื้อหาในการเรียนของผู้เรียนได้ดีมาก 

ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้เกมประกอบการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน การเรยีนคำศัพท์ไม่นา่เบ่ือ จดจำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเล่นเกมซ้ำ
ด้วยตนเองที่บ้าน ส่งผลให้นกัเรียนจดจำคำศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้วิธีการสอนตามทฤษฎี 

การเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีนกับเกณฑ์ร้อยละ 80 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอน 

แบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับ
สื่อประสม 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรยีนแบบความรู้ความเข้าใจ 
 สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540 อ้างถึงใน Zeng Aiping, 2560) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนตามทฤษฎี

การเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code Learning Theory) ดังนี้ วิธีการสอนตามทฤษฎี 
การเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code Learning Theory) วิธีการสอนแบบนี้ยึดตามแนวคิด
ที่ว่าภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจ และการแสดงออกทางภาษาขึ้นอยู่กับความเข้าใจ 
กฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าจรูปแบบของภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้ ลักษณะ
เด่น ครูมุ่งฝึกทกัษะทุกด้านตั้งแต่เริ่มสอน โดยไม่จำเป็นต้องฝึกฟังและพูดให้ดีก่อน แล้วจงึอ่านและเขียน 
ตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio–Lingual Method) ครูสอนเนื้อหาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการ 
ที่แตกต่างของนักเรียนที่มีความสามารถในทักษะการฟังพูดอ่านเขียนที่แตกต่างกัน สนับสนุนให้ผู้เรียน 
ใช้ความคิด สตปิัญญาและมีความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาไทยช่วยอธิบายในการฟังพูด 
การวัดและประเมินผลในดานภาษาของนักเรียนนั้น คือ ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาแต่ละขั้นตอน 

จากแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวสรุปได้ว่า วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ 
(Cognitive Code Learning theory) เป็นวิธีที่เน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจกฎเกณฑ์และรูปแบบของภาษานั้น ๆ 
ก่อน โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มจากทักษะการฟังพูด ครูสามารถสอนเนื้อหาที่แตกต่างกันไปตามความสามารถ
ของผู้เรียนได้ ใช้ภาษาไทยในการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจ ฝกึให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด และเมื่อผู้เรียนเข้าใจดี
แล้วก็จะสามารถใช้ภาษานั้น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว 
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3.2 เกมการศกึษาและประเภทของเกมการศึกษา 
3.2.1 ความหมายของเกมการศึกษา 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต ิ(2536 อ้างถึงใน อัจฉรา เปรมปรีดา, 

2558) ให้ความหมายของเกมการศึกษาดังนี้ เกมการศึกษา (Diabetic Game) หมายถึง กิจกรรมการเล่น
ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ือเป็นพื้นฐานการศึกษา มีครูและกติกาการเล่นมีกระบวนการเล่น
เป็นสิ่งที่เร้าก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน 

 มณฑาทิพย์ อตัตปัญโญ (2542 อ้างถึงใน อัจฉรา เปรมปรีดา, 2558) กล่าวว่า เกมเป็น
กิจกรรมการเลน่ หรือการแขง่ขัน เพื่อการเรียนรู้ มีกำหนดจุดมุ่งหมาย กฎเกณฑ์ กติกา ผู้เล่น วิธีการเล่น 
การตัดสินผลการเล่นเป็นแพ้หรือชนะการนำเกมมาประกอบการสอน จะช่วยให้ห้องเรียนมีชีวิตชีวา 
บทเรียนนั้น ๆ น่าสนใจไมรู่้สึกเบื่อหน่าย ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน นักเรยีนมีโอกาสใช้
ปฏิภาณไหวพริบของตน สามารจดจำบทเรียนได้ง่าย เร็ว และจำได้นาน นอกจากนี้การที่เด็กได้เล่นเกม 
จะได้ความรู้ทางวิชาการ และยังช่วยพัฒนาสติปัญญาตลอดจนความเจริญเติบโตของร่างกายด้วย 

สุวิมล ต้นปิต ิ(2536 อ้างถึงใน อัจฉรา เปรมปรีดา, 2558) ได้ให้ความหมายว่า 
เป็นกิจกรรมการเล่นที่มีลักษณะแข่งขันกันโดยผู้เล่นจะต้องเล่นอยู่ภายใต้ครู เกณฑ์และกติกาตามที่ได้ 
วางไว้ ผู้เล่นอาจจะมีตั้งแต่หนึ่งคน สองคน หรือเป็นทีม ซึ่งการเล่นเกมถือว่าเป็นกิจกรรมการเล่นที่มี 
การประเมินผลความสำเร็จของผู้เล่นไปในตัว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นเกิดความกระตือรือร้น ฝึกสติปัญญาและ
ไหวพริบ 

 จากความหมายของเกมการศึกษาและวิธีการสอนโดยใช้เกมดังกล่าวสรุปได้ว่า  
เกมเป็นกิจกรรมการเล่นหรือการแข่งขันกันภายใต้กฎกติกา จำนวนผู้เล่น วิธีการเล่นที่ครูได้กำหนดไว้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ทั้งร่างกายและสติปัญญา  
ผ่านทางการเล่นหรือการทำกิจกรรมเกมทีส่นุกสนาน มีสิ่งเร้าคอยกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น 
น่าสนใจ นำเนือ้หามาทำเป็นเกมให้บทเรียนหรือเนื้อหานั้น ๆ ไม่น่าเบื่อ สามารถจดจำได้อย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งยังสามารถประเมินความสามารถของผู้เรียนได้อีกด้วย 

3.2.2 ประเภทของเกมการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สำนักงานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2536, หน้า 42) จัดประเภทของเกมการศึกษาไว้ตามหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อ 
การแยกประเภทของเกมแต่ละชนิด ดังนี้ 

1) จับคู่
2) การต่อภาพให้สมบูรณ์ (Jigsaw)
3) การวางภาพต่อปลาย (Domino)
4) การเรียงลำดับ
5) การจัดหมวดหมู่
6) การสังเกตรายละเอียดของภาพ (Lotto)
7) การจับคูแ่บบตารางสัมพันธ์
8) พื้นฐานการบวก
9) การทำความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด
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 จากประเภทของเกมการศึกษาข้างต้นสรุปได้ว่า เกมการศึกษาหรือเกมที่ใช้
ประกอบการสอนมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไปพร้อมกับ
การเรียนรู ้พัฒนาผู้เรียนและทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเลือกเกมควร
คำนึงถึงความสามารถของผู้เรียนและเนื้อหาเพ่ือนำมาใช้ประกอบการสอนได้อย่างเหมาะสม 

3.3 ความหมายของการจำและเทคนิคการช่วยจำ 
3.3.1 ความหมายของการจำ 

กิลฟอร์ด (Guilford, 1956) กล่าวว่า ความจำเป็นความสามารถที่จะเก็บหน่วยความรู้ไว ้
และสามารถระลึกได้หรือนำหน่วยความรู้นั้นออกมาใช้ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เก็บเข้าไว้ ความสามารถ
ด้านความจำเป็นความสามารถที่จำเป็นในกิจกรรมทางสมองทุกแขนง

ชวาล แพรัตกุล (2514) กล่าวว่า คุณลักษณะนี้คือความสามารถของสมองในการบันทึก
เรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งที่มสีติระลึกจนสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างถูกต้อง 

3.3.2 เทคนิคการช่วยจำ 
จากการสืบค้นแนวคิด ทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อกับเทคนิคการช่วยจำ ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและ

คัดเลือกเทคนคิการช่วยจำจากบทความ ดังนี้ 
จุฑามาศ ภิญโญศรี (2563) 

1. ใช้ประสาทสัมผัสต่าง ๆ รว่มกัน การมอง การได้ยิน สัมผัส กลิ่น เสียง (Smell,
Touch, Taste, Hear and see it) 

ตามปกติแล้ว ยิ่งเราได้ใช้การรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผสัต่าง ๆ ในการจดจำ 
ขณะที่กำลังลงรหัสข้อมูลของสิ่งนั้น ก็จะยิ่งทำให้เราจดจำได้มากขึ้น เช่น การจดจำช่ือใครบางคน เราจะ
สามารถจำเขาได้มากขึ้น หากเราได้พบหน้าของเขา (มองด้วยตา) พูดคุยทักทาย (ได้ยินเสียง) และจับมือกัน 
(สัมผสั) หรือการจดจำชื่ออาหาร เราจำได้ง่ายขึ้น เมื่อเราได้กลิ่น ได้มอง ได้รับประทานรับรู้ถึงรสชาติ 
เป็นต้น เมื่อประยุกต์ใช้กับการอ่านหนังสือ คือ เราอ่าน (มอง) เราฟัง (ได้ยิน ฟังเทปอัดเสียง) เราจดสรุป
เนื้อหา (สัมผัส) ยิ่งเราทำสิ่งเหล่านี้ซ้ำ ๆ เราก็จะยิ่งจดจำได้มากขึ้น 

2. การทำซ้ำ (Repeat it)
เมื่อเราต้องการจะจำอะไรบางอย่าง สิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำกันก็คือ

การทำซ้ำ ๆ ทำซ้ำแล้วซ้ำอีก หรือหรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า “Over learning” การทำซ้ำ ๆ ช่วยให้เรา
ไม่ต้องยัดเหยียดข้อมูลเหล่านั้นเข้าไป และทำให้ข้อมูลที่เข้าไปมีระยะเว้นระหว่างกัน และคงอยู่ใน 
ความทรงจำของเราได้ยาวนานกว่า การฝึกทำแบบฝึกหัดและตอบคำถามด้วยตนเองซ้ำ ๆ ก็ช่วยให้เราจำ 
เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อสอบ 

ซึ่งสองเทคนิคนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเกมคำศัพท์ให้ผู้เรียนได้ใช้
ประสาทสัมผัสในการเล่น ทำซ้ำ ๆ และสังเกตตัวอักษร เพื่อให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

3.4 ความพึงพอใจ 
3.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 วิรุฬ พรรณเทวี (2542) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ

ของมนุษย์ที่ไมเ่หมือนกัน ซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจ
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ผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนต้ังใจ
ไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

 กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออกทาง
พฤติกรรมที่เปน็นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึงพอใจ
หรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอ่นข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความต้องการ 
ของบุคคล จึงจะทำให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเ้กิด
ความพึงพอใจในงานน้ัน 

 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจติใจของมนุษย์
ที่เป็นนามธรรม จะพอใจมาก พอใจน้อยหรือไม่พอใจขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งที่คาดหวังไว้ และสามารถ
สร้างความพึงพอใจได้ด้วยสิ่งเร้าต่าง ๆ ได ้

3.4.2 การวัดความพึงพอใจ 
 Stromborg (1984) การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนั้น จะวัดในเรื่องใดน้ันย่อม

แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา แต่มีวิธีทีน่ิยมใช้กัน 
1) การสัมภาษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีคำถาม ซึ่งได้รับการทดสอบหา

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว ทำการสัมภาษณ์กลุม่ตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี้ คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบาย
คำถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุม่ตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสียคือ การสมัภาษณ์
ต้องใช้เวลามากและอาจมีข้อผิดพลาดในการสื่อความหมาย 

2) การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด มีลักษณะเป็นคำถามที่ได้ทดสอบ
ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแล้ว กลุ่มตวัอย่างเลือกตอบหรือเติมคำ ข้อดีของวิธีนี ้คือ ได้คำตอบที่มี
ความหมายแน่นอน มีความสะดวกรวดเร็วในการสำรวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสีย
คือผู้ตอบต้องสามารถอ่านออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็น สภาวะที่มี
ความต่อเนื่อง ไม่สามารถบอกจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามถึงนิยมสร้างเป็น
แบบมาตรอันดับ 

ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีการประเมินความพึงพอใจแบบการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากได้
คำตอบที่มีความเที่ยงตรง สามารถใช้กับผู้ถกูประเมินจำนวนมากและใช้เวลาในการประเมินไม่นาน 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 3.5.1 สุกัญญา ทองแห้ว (2559) ได้ทำวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการจำคำศัพท์

ภาษาจีน โดยการใช้กิจกรรมในรูปแบบของเกม 1) ผลการทำวิจัยความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาจีน 
โดยการใช้กิจกรรมในรูปแบบของเกมพบว่าประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาจีน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในรูปแบบของเกม
พบว่านักศึกษาทุกคนมีความก้าวหน้าในการจำคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
เกมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.38 นักศึกษามีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตี่อการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในรูปแบบ
ของเกม คิดเป็นร้อยละของนักศึกษาพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เกม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.86) 
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 3.5.2 บษุรีย ์ฤกษ์เมือง (2552) ได้ทำวิจัยเรื่องการใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อพฒันา 
การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบุรารักษ์ พบว่า 1) การใช้เกม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอน ช่วยให้นักเรียนเรยีนรู้คำศัพท์ได้ดี มีความเข้าใจ และจดจำคำศัพท์
ได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งได้ค่าเฉลี่ย 12.94 และ 13.28 2) ผลการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์
ประกอบการเรียนการสอนมคีะแนนเฉลี่ยทกัษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) นักเรียนมีความชอบในกิจกรรมเกมคำศัพท์ที่ใช้ประกอบการสอน 
อยู่ในระดับชอบมาก 

 3.5.3 พมิพร วฒันากมลกุล และมโนรัตน์ สมคะเนย์ (2564) ได้ทำการวจิัยเรื่อง 
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกมผ่านแอปพลิเคชัน 1) พบว่าคะแนนค่าเฉลี่ย 
ของการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนโดยการใช้เกมผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 10 ครั้ง ทีใ่ช้ทดสอบและมีคะแนน
เต็มแต่ละครั้ง 20 คะแนน โดยสังเกตได้ว่าผลคะแนนค่าเฉลี่ยแต่ละครั้งเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับขั้นหลังจากใช้
เกมในแอปพลเิคชันในการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมเทา่กับ 12.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
61.01 2) ผลการเปรียบเทียบการทดสอบระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนภายหลังจากการใช้เกมผ่าน 
แอปพลิเคชันพบว่า คะแนนหลังเรียนภายหลังการใช้เกมผ่านแอปพลิเคชันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.01 3) ผลสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้คำศพัท์ภาษาจีนโดยใช้เกมผ่านแอปพลิเคชันภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X  = 4.66, S.D. = 0.41  

 โดยสรุปได้ว่าผู้วิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมในการเรียนรู้น้ัน พบว่า ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผ่านเกณฑ์และมคีวามพึงพอใจในระดับดีมาก 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
     ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

   

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 20 คน ทีม่ีปัญหาด้านการจดจำคำศัพท ์
5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 25 สิงหาคม 2564–25 กันยายน 2564 

เกมคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับวิธีการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้
ความเข้าใจ

ผลสมัฤทธิ์การจดจำคำศัพท์ภาษาจีน
ความพึงพอใจ 
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) เรื่อง คำศัพท์สัตว์
动物 ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 แผน ได้แก ่

1.1) คำศัพท์สตัว์ 动物 สัตว์สี่ขา 
1.2) คำศัพท์สตัว์ 动物 สัตว์น้ำ 
1.3) คำศัพท์สตัว์ 动物 สัตว์ปีก 

2) นวัตกรรมทีเ่ลือกใช้ จำนวน 1 ชุด ได้แก่
2.1) เกมคำศัพท์สัตว์ 动物

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน)
เรื่อง คำศัพท์สัตว์ 动物 เปน็แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งใช้สำหรับทดสอบนักเรียนก่อนและหลังใช้เกมคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับวิธีการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบมี 4 ตัวเลอืก จำนวน 10 ข้อ 
จำนวน 1 ฉบบั 

4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีน
โดยใช้เกมคำศพัท์ร่วมกบัวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้
เกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ให้ผู้เรียนทดสอบก่อนใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจร่วมกับ

เกมคำศัพท์ภาษาจีนกับประชากร จำนวน 20 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (จีน) เรื่อง คำศัพท์สัตว์ 动物 ทีผู่้วิจยัสร้างขึ้น 

2) จัดการเรียนการสอนโดยใชว้ิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกับเกมคำศัพท์ภาษาจีน จำนวน 3 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง 

3) หลังใช้วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบความรู้ความเข้าใจร่วมกบัเกมคำศัพท์
ภาษาจีนครบตามที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (จีน) เรื่องคำศัพท์สัตว์ 动物 กับประชากรอีกครั้งหนึ่ง 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้เกมคำศัพท์ภาษาจีนร่วมกับ

วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจกับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังใชเ้กมคำศัพท์ร่วมกับ

วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรยีนแบบความรู้ความเข้าใจ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
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3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกม
คำศัพท์ร่วมกบัวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน

โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ (IOC) 
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (µ)
4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

6. ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรปุและนำเสนอตามลำดับ ดังนี ้
 6.1 หลังเรียนโดยใชเ้กมการศึกษาร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ 

ความเข้าใจ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายบุคคล พบว่า 
นักเรียนมคีะแนนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 15 คน คะแนนเท่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 2 คน  
และนักเรียนมคีะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 จำนวน 3 คน 

 6.2 ก่อนเรยีนด้วยเกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ 
นักเรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 5 คะแนน คะแนนต่ำสุด 2 คะแนน คะแนนเฉล่ีย (𝜇) 3.8 คะแนน และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 0.83 และหลังเรียนด้วยเกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียน
แบบความรู้ความเข้าใจ นักเรียนทำคะแนนสูงสุดได้ 10 คะแนน คะแนนต่ำสุด 7 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (𝜇) 
9 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 1.07 แสดงให้เห็นว่า หลังเรียนด้วยเกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนคำศัพทภ์าษาจีนโดยใช้เกมคำศัพท์
ร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคา่
คะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 0.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายการเรียงตามลำดับ
จากมากไปหาน้อยพบว่า อันดับแรกกิจกรรมการเรียนรู้มคีวามเหมาะสมกับเนือ้หาคะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.70 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 0.47 อันดับที่สองวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ
ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้นคะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 0.59 
รองลงมาผู้เรียนต้องการให้มีการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมคำศัพท์ร่วมกบัวิธีการสอน 
ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจต่อไปคะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.55 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜎) 
0.60 และสุดท้ายการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมคำศัพท์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
และผู้เรียนมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้คะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.50 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (𝜎) 0.60 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 7.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้เกมการศึกษาร่วมกับ

วิธีการสอนตามทฤษฎีการเรยีนแบบความรู้ความเข้าใจกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า หลังใช้เกมการศึกษาร่วมกับวิธีการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(จีน) สูงกว่าเกณฑ์ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การเรียนการสอนโดยใช้เกมการศึกษาร่วมกับวิธีการสอนตาม
ทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจนั้น ทำให้นักเรียนรู้สึกสนุก กระตือรือร้น เข้าใจในความหมายและ
ลักษณะของคำศัพท์แต่ละคำ และสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกฝน 
ทบทวนและทำซ้ำผ่านทางการเล่นเกม ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ บุษรีย์ ฤกษ์เมือง 
(2552) พบว่า ผลการทดสอบหลังเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนก่อนและหลังใช้เกมคำศัพท์
ร่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ศรีนครมูลนิธ ิอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า หลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยเกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการ
สอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ เรื่อง คำศัพท์สัตว์ 动物 สูงกวา่ก่อนเรียน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า แต่เดิมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน ส่วนใหญ่ครูผู้สอนมักจะใช้วิธีการอ่านให้นักเรียน
ฟัง ให้นักเรียนออกเสียงตาม จากนั้นจึงแปลความหมายให้นักเรียนจด เน้นการให้นักเรียนท่องจำ ไม่ม ี
การอธิบายหรือวิธีที่ช่วยในการจดจำคำศัพท์นั้น ๆ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนรู้สึกว่ากิจกรรมการเรียนการสอน
แบบนี้มีความน่าเบ่ือ ไม่สนุก ไม่มีการดึงดูดความสนใจ แตห่ลังจากการใช้เกมการศึกษาร่วมกับวิธีการสอน
ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจในคำศัพท์แต่ละคำมากยิ่งขึ้น  
มีเกมการศึกษาที่ช่วยให้นกัเรียนสนใจ สนกุและกระตือรือรน้ไปกับการเรยีนการสอนคำศพัท์ และยังสามารถ
ช่วยให้นักเรียนจดจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคลอ้งกับ สุกัญญา ทองแห้ว (2559) ก่อนและหลัง 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมในรูปแบบของเกมพบว่านักศึกษาทุกคนมีความก้าวหน้าในการจำ
คำศัพท์ภาษาจีนหลังใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.38 นักศึกษามีคะแนน
ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดย
ใช้เกมคำศัพทร์่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนคำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมคำศัพทร์่วมกับวิธีการสอนตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย (𝜇) 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 0.57  
ซึ่งสอดคล้องกบั พิมพร วัฒนากมลกลุ และมโนรัตน ์สมคะเนย์ (2564) ผลสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้
คำศัพท์ภาษาจีนโดยใช้เกมผา่นแอปพลิเคชันภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย X  = 4.66,  
S.D. = 0.41
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ควรมีการส่งเสริม ชมเชยหรือให้รางวัลแก่นักเรียนเพ่ือเพ่ิมความกระตือรือร้นในการทำ

กิจกรรม 
8.2 ควรนำเกมไปใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอ่ืน ๆ ด้วย เช่น การอ่าน การเขียน เป็นต้น 
8.3 ควรมีการนำการเรียนการสอนคำศัพทภ์าษาจีนโดยใช้เกมคำศัพท์ร่วมกับวิธีการสอน 

ตามทฤษฎีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย 
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ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษา 
 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

The Study the Factors Related to Result of Examination 
of Comprehensive Knowledge Among Graduated Students 

at Sirindhron College Public Health Phitsanulok 
ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์1 

อนุกูล พุ่มคำ2

บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพนัธค์รั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัยทีม่ีความสัมพันธ์

กับผลการสอบความรู้รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 42 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเอง ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ์ในการสอบ
และแบบสอบถามการเตรียมความพร้อมในการสอบ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ได้คา่ดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.92 และ
ทดสอบความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิส์หสัมพันธแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Allpha 
coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.78 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา และการวิเคราะหข์้อมูลความสัมพันธ์
ระหว่างผลคะแนนสอบความรู้รวบยอดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และปัจจัยต่อการสอบความรู้รวบยอด 
โดยใช้สถิติอ้างอิง สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน (Spearman rank correlation coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการสอบความรู้รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษาสอบผ่านทั้งหมด ปจัจัย
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้รวบยอดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ 
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (r = .514, p < .05) เกรดเฉลี่ยของนักศกึษา 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชา   
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (r = .544, p < .001) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
(r = .506, p < .001) กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรคระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 
(r = .506, p < .001) และกลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ
และการส่งต่อ (r = .395, p = .01) ข้อเสนอแนะจากผลวจิัย ผู้บริหารการศึกษาควรจัดโครงการพัฒนา
สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนรายวิชาของนักศึกษา เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการเตรียมบัณฑิตให้สอบผ่านการสอบ
ความรู้รวบยอดได้สำเร็จ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

คำสำคญั:  ผลการสอบความรู้รวบยอด  สาธารณสุขศาสตร์ 

1วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 
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Abstract 
This correlational descriptive study aims to study the factors related to result 

of comprehensive knowledge examination (CKE) among graduated students, bachelor of 
public health (B.P.H.) Program in Community Public Health at Sirindhron College Public 
Health Phitsanulok in academic year 2020, the 42 students were recruited. The study 
instruments, developed by the researchers from reviewing literature, questionnaires: the 
Achieved Motivation for CKE, and the preparation for CKE. Content validity of the 
questionnaires approved by 3 experts in the field with the value of 0.92, and reliability 
was 0.78. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman's rho correlation. 

The results of CKE revealed that factors significantly related with the CKE score 
including: Cumulative Grade Point Average (CGPA) (r = .514, p < 0.05), the students’ GPA 
of 4 subjects of Public Health Profession Courses (PHPC), they were occupational health 
and environmental health (r = .544, p < 0.001), health promote and community health  
(r = .506, p < 0.001), disease prevention and control, epidemiology, statistics, and research 
in public health (r = .506, p = 0.001), and assessment of primary treatment therapy, Care, 
Rehabilitation and Referral (r = .395, p = 0.01).  

Recommendations from research results, the educational administrators should 
organize a project to develop student learning achievement and to preparedness the 
students to pass the CKE successfully according to the standards of further education.  

Keywords:  Comprehensive Knowledge,  Examination Public Health 
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1. บทนำ
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยาลัยหนึ่งในสังกัดคณะสาธารณสุข

ศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุข
ศาสตร์บัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน นักศกึษามีวิชาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรและต้องสอบผ่านทุก
กลุ่มวิชาที่หลักสูตรกำหนด เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเป็นการรวมเกรดและเฉลี่ยรวมของทุกวิชาตลอด
หลักสูตรตามนำ้หนักคะแนนของแต่ละรายวิชา ซึ่งเป็นการแสดงถึงสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของผู้สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร แต่เนื่องจากการจัดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
นี้มีวิทยาลัยการสาธารณสุขมากกว่าหนึ่งแห่งเป็นผู้ผลิตบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขต้องผ่านการสอบความรู้รวบยอดตามเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก (สถาบันพระบรมราชชนก, 2563; 2564) โดยสถาบัน
จัดให้มีการสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Knowledge Examination) ของนักศึกษาก่อนสำเร็จ
การศึกษาด้วยข้อสอบมาตรฐานเดียวกัน  

การสอบความรู้รวบยอด (Comprehensive Knowledge Examination) ของนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ก่อนสำเร็จการศึกษาต้องจัดให้มีการสอบ
สมรรถนะวิชาชีพ 5 กลุ่มรายวิชา ในด้าน 1) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 2) ป้องกันโรคควบคุมโรค
ระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 3) ตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแล
ช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ และการส่งต่อ 4) อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 5) บริหารสาธารณสุขและ
กฎหมายสาธารณสุข โดยผลการสอบความรู้รวบยอดมีการกำหนดเกณฑ์สอบผ่านคือ ผลสอบครั้งแรกได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในการสอบจึงตัดสินว่าผ่านเกณฑ์ที่เป็นผู้มคีุณสมบัติเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน นักศึกษาผู้สำเร็จการศกึษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในระหว่างการเรียนที่วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธรแต่ละวิทยาลัย การจัดการเรียนการสอนจะเป็นไปตามที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มวิชากำหนด 
แต่จะต้องจัดเนื้อหาในการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ซึ่งนักศึกษาต้องมีผลผ่านรายวิชามาแล้วทุกรายวิชา การติดตามคะแนนสอบความรู้รวบยอดเป็นการ
ติดตามผลการเรียนรู้จากหลักสูตรประการหนึ่ง โดยหลักสูตรมีเป้าหมายให้นักศึกษา ที่เรียนในหลักสูตร
สาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
สอบผ่านการสอบความรู้รวบยอด ในครั้งแรกได้พร้อมกันทุกคน ร้อยละ 100   

จากการทบทวนผลการสอบความรู้รวบยอดของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 พบว่าจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่าน
การสอบความรู้รวบยอดในครั้งแรกมีแนวโน้มลดลง ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านในการสอบครั้งแรก  
ปีการศึกษา 2560-2562 คิดเป็นร้อยละ 100, 72.73 และ 50 ตามลำดับ สถานการณ์นีย้ังส่งผลกระทบ 
ต่อสถาบันการศึกษาและส่งผลต่อชื่อเสียงของวิทยาลัย การติดตามประเมินคะแนนสอบความรู้ รวบยอด 
เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการนำไปใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนของผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วมกัน  
เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของหลักสูตร และวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป สถาบันพระบรมชนก 
มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานและเปน็เลิศในการจดัการเรียนการสอนได้
บรรลุตามเป้าหมาย ความสำเร็จในการสอบผ่านการสอบความรู้รวบยอดของนักศึกษา มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ได้แก่ ปัจจัยดา้นอาจารย์ผู้สอน (พิศิษฐ ์พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี โพธ์ิรัง และจันทร์ฉาย มณีวงษ์, 
2563) ปัจจัยดา้นนักศึกษา และปัจจัยการสนับสนุนการศึกษา (สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา 
และอุมากร ใจยั่งยืน (2559) และด้านเนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตรที่เรยีนผ่านมาแล้ว (ชุติมา บูรณธนิต, 
ธีริศา สินาคม, นภัสวรรณ บญุประเสรฐิ และราตรี เที่ยงจติต์ (2563); จตพุร สุทธิวงษ์, และเวทสิน ีแกว้ขันต ี
(2560); Khazaei, Zarin, Rezaei, & Khazaei, 2018) 

การศึกษาวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่ผ่านมามีการศึกษาที่วเิคราะห์เกี่ยวกับประสิทธิผลการสอบ 
ปัจจัยผลสมัฤทธ์ิการเรียน และปัจจัยต่อการสอบความรู้รวบยอด ได้แก่ เจตคติต่อการสอบ ความเหมาะสม
การเตรียมก่อนสอบ ความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย ความพร้อมต่อการสอบที่สัมพันธ์
กับผลการสอบความรู้รวบยอดของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนยังมีน้อย 
เพื่อนำข้อมูลจากการวิจัยนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการวางแผนวิเคราะห ์
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะด้านวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนในระดับสูงต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการสอบ การเตรียมความพร้อม

ก่อนสอบ ความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบที่มีผลต่อการสอบความรู ้
รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  

2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการสอบ การเตรียม
ความพร้อมก่อนสอบ ความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบกับผลการสอบ
ความรู้รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  

3. สมมติฐานของวิจัย
ปัจจัยด้านผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการสอบ การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 

ความเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้
รวบยอดของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก   

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่าปัจจัยที่ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถสอบผ่านการสอบ

ความรู้รวบยอด โดยผู้วิจัยคัดสรรมาศึกษาวิจัย ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย  
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร และเกรดเฉลี่ยกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพสาธารณสุข 2) เจตคติต่อการสอบ  
3) การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ 4) ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 5) ความพร้อมในการสอบ
ดังภาพ กรอบแนวคิดการวิจัยน้ี
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธกีารดำเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ ์(Correlational descriptive study) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชนของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 42 คน ซึ่งกลุม่ตัวอย่างที่
ใช้กำหนดตามอนุกรมเวลา (บุญชม ศรสีะอาด, 2560) โดยเลือกผู้ที่สำเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2563       
ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มาเป็นตัวแทนผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ 
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก ่

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด จำนวน 3 ข้อ   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความเหมาะสมการเตรียมก่อนสอบความรู้รวบยอด จำนวน 

3 ข้อ 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน จำนวน 2 ข้อ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามความพร้อมในการสอบ จำนวน 3 ข้อ 

 แบบสอบถามทั้งหมด เป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่แน่ใจ ไม่เหน็ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมีเกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนเฉลี่ยออกเป็น 3 ระดบั  
(Best, 1977) ดังนี้ 

ผลการสอบความรู้รวบยอด 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
    เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร     
    เกรดเฉลี่ยกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพสาธารณสุข

 เจตคติต่อการสอบ

 การเตรียมความพร้อมก่อนสอบ

 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน

 ความพร้อมในการสอบ
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ระดับสูง   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.67–5.00 
ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.33–3.66 
ระดับต่ำ   คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00–2.32 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามจากการทบทวนวรรณกรรม แบบสอบถามทั้งหมดผ่านการ

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒ ิจำนวน 3 ท่าน มีค่าเท่ากับ 0.92 
และนําไปทดลองใช้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลกัสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ 
กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) มีค่าเทา่กับ 0.78 และแบบบันทึกขอ้มูล มี 2 ส่วน ได้แก ่

 ส่วนที่ 1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบด้วย เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPA) เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาสมรรถนะวิชาชีพ  

ส่วนที ่2 ผลการสอบความรู้รวบยอด 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลโดยขอความยินยอมจากกลุ่มตัวอย่างก่อนส่งแบบสอบถาม  

และส่งแบบสอบถามให้ผู้ที่แสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ทางช่องทางการสื่อสารออนไลน์โดยมี 
การช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ และขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล ประโยชน์ 
ของการวิจัย สิทธิการตอบรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยและสิทธิในการยุติการเข้าร่วมวิจัยได้ตลอดเวลา
โดยไม่ต้องอธิบายเหตผุลใด ๆ ข้อมูลที่ไดผู้้วิจยัเก็บเป็นความลับแยกจากแบบสอบถาม โดยกำหนดระยะเวลา
ในการขอรับแบบสอบถามตอบกลับภายใน 7 วัน เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที ่5-12 เมษายน 2564 ไดแ้บบสอบถาม
ตอบกลับคืนมา 42 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. ข้อมูลส่วนบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด

ความเหมาะสมการเตรียมก่อนสอบ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมในการสอบ 
และผลการสอบความรู้รวบยอด วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหห์าความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อ
การสอบความรู้รวบยอด ความเหมาะสมการเตรียมก่อนสอบ ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน  
ความพร้อมในการสอบ กับผลสอบความรูร้วบยอด ด้วยสถิตนิอนพาราเมตริก หาความสัมพันธ ์Spearman’s 
rho correlation (r) โดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเป็นคะแนนซึ่งเป็นตัวแปรต่อเนื่อง เกณฑ์การแปล
ความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดยใช้เกณฑ์วัดระดับความสัมพันธ์ 3 ระดับ ดงันี้ (Miller, 2013)  

         ค่า r       ระดับของความสัมพันธ ์
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์มีคา่ .50-1.00 มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์มีคา่ .30-.49 มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์มีคา่ .10-.29 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ 
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6. การพิทักสิทธิกลุ่มตัวอย่าง
โครงการวิจัยน้ีได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยข์อง

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ตามเอกสารรับรองเลขที่ SCPHPL 6/2564 เมื่อวันที่ 1 
เมษายน 2564 โดยผู้วิจัยได้ช้ีแจงข้อมูลแก่ผูร้่วมโครงการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยให้ความยินยอม 
โดยสมัครใจทีจ่ะให้ข้อมูล และผู้วิจัยปฏิบัติตามแนวทางการวิจัยในมนษุย์อย่างเคร่งครัด 

7. ผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างจำนวน 42 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 78.57 และเพศชาย 

ร้อยละ 21.43 อายุระหว่าง 21-25 ปี อายเุฉลี่ย เท่ากับ 22.80 ป ี 
7.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
 7.2.1 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตร อยูใ่นระดับปานกลาง (CGPA = 2.51-3.00) รอ้ยละ 76.2 และรองลงมามเีกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ในระดับดี (CGPA = 3.01-3.50) ร้อยละ 19.0 

 7.2.2 เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาชีพเฉพาะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ย
กลุ่มวิชาสาธารณสุขและวิชาชีพเฉพาะ โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (GPA = 2.51-3.00) มากทีสุ่ด  
ร้อยละ 71.4 รองลงมาอยู่ในระดับดี (GPA = 3.01-3.50) และระดับพอใช ้(GPA = 2.00-2.50) ร้อยละ 14.3 

 กลุ่มตัวอย่างมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและวิชาชีพเฉพาะรายกลุ่มวิชา 5  
กลุ่มวิชา อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กลุ่มวชิาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน ร้อยละ 64.3 กลุ่มวิชา
ป้องกันโรคควบคุมโรคระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข รอ้ยละ 57.1 กลุ่มวิชาตรวจประเมิน 
การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพ และการส่งต่อ ร้อยละ 42.9 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัย
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 61.9 มีผลสัมฤทธิ์การเรยีนอยู่ในระดับปานกลาง (GPA = 2.51-3.00)     
แต่กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมาย เป็นกลุ่มวิชาเดียวที่นักศึกษามีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 
(GPA = 3.01-3.50) เป็นส่วนมาก ร้อยละ 71.4 

 7.2.3 ผลการสอบความรู้รวบยอด (ในการสอบครั้งแรก) กลุ่มตัวอย่างสอบผ่านเกณฑ ์
ร้อยละ 60 ไดร้้อยละ 100 มีคะแนนการสอบความรู้รวบยอดอยู่ระหว่าง 80-89 คะแนน ร้อยละ 71.6 
และรองลงมาคะแนนการสอบความรู้รวบยอดอยู่ระหว่าง 70-79 คะแนน ร้อยละ 14.2 

7.3 ปัจจัยต่อการสอบรวบยอด ซึ่งประกอบด้วยเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด ความเหมาะสม
การเตรียมก่อนสอบ ความคดิเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่าง มีเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด อยูใ่นระดับสูง ร้อยละ 76.2 ความเหมาะสมการเตรียม
ก่อนสอบอยูใ่นระดับสูง ร้อยละ 54.8 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน อยูใ่นระดับสูง ร้อยละ 66.7 
และความพร้อมในการสอบอยู่ในระดับสูง รอ้ยละ 52.4 ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด 
    การเตรียมความพร้อม ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ 

            (n = 42) 

ระดับเจตคติ 

เจตคติต่อการสอบ 
ความรู้รวบยอด 

ความเหมาะสม  
การเตรียมก่อนสอบ 

ความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ความพร้อม 
ในการสอบ 

จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

สูง 
(3.67–5.00) 32 76.2 23 54.8 28 66.7 22 52.4 
ปานกลาง 

(2.33-3.66) 10 23.8 18 42.9 14 33.3 20 47.6 
ต่ำ 

(1.00-2.32) 0 0 1 2.4 
คะแนนเต็ม 15 คะแนนเต็ม 10 คะแนนเต็ม 15 คะแนนเต็ม 15 
Mean = 11.31, 
S.D. = 1.44

Mean = 7.55, 
S.D. = .97

Mean = 11.90, 
S.D. = 1.34

Mean = 11.50, 
S.D. = 1.29

Min = 7, Max = 14 Min = 5, Max = 9 Min = 9, Max = 15 Min = 9, Max = 15

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบความรู้รวบยอดของกลุ่มตัวอย่าง  
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เรียงตามขนาดความสัมพันธ์ (r) ได้แก่ เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาอาชีวอนามัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม (r = 0.544, p < 0.001) เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลักสูตร (CGPA) (r = 0.514,  
p < 0.001) เกรดเฉลี่ยกลุม่วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน (r = 0.506, p = 0.001) เกรดเฉลี่ย 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรคระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข (r = 0.506, p = 0.001) 
และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพและการส่งต่อ 
(r = 0.395, p = 0.010) ส่วนคะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาบรหิารสาธารณสุขและกฎหมาย (r = 0.251, p > 0.110) 
ไม่สัมพันธ์กับผลการสอบความรู้รวบยอดอย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ได้แก่ ดังตาราง 2  
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ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการสอบความรู้รวบยอด (n- 42) 

ตัวแปร 

คะแนนการสอบความรู้รวบยอด 
ระดับความสัมพันธ์

ทางสถิติ 
Spearman’s rho 

Correlation coefficient 
p 

เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน 0.506** .001 ระดับสูง 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรคระบาด
วิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข 0.506** .001 ระดับสูง 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรค
เบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ 0.395* .010 ระดับปานกลาง 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 0.544* <.001 ระดับสูง 
เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุขและกฎหมาย 0.251 .110 ไมมี่สัมพันธ์ 
เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (CGPA) 0.514* <.001 ระดับสูง 

* มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05

ปัจจัยด้านเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด ความเหมาะสมการเตรียมก่อนสอบ ความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ กับผลการสอบความรู้รวบยอด พบว่า ไม่มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตาราง 3  

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเจตคติต่อการสอบ ความเหมาะสมการเตรียมเพ่ือสอบ 
           ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบกับผลการสอบ 
           ความรู้รวบยอด (n- 42) 

ตัวแปร 

ผลการสอบความรู้รวบยอด 

ระดับความสัมพันธ์ Spearman’s rho 
Correlation coefficient 

p 

เจตคติต่อการสอบ 0.650 .683 ไมมี่สัมพันธ์ 
ความเหมาะสมการเตรียมเพื่อสอบ -0.062 .698 ไมมี่สัมพันธ์ 
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน 0.105 .508 ไมมี่สัมพันธ์ 
ความพร้อมในการสอบ 0.187 .237 ไมมี่สัมพันธ์ 

* นัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05

8. สรุปผลและอภิปรายผล
8.1 ผลการสอบความรู้รวบยอดกลุ่มตัวอย่างสอบผ่านเกณฑ์ได้ร้อยละ 100 มีคะแนนการสอบ

อยู่ระหว่าง 80-89 คะแนน ร้อยละ 71.6 มีเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 76.2 
ความเหมาะสมในการเตรียมเพื่อสอบอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 54.8 ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 66.7 และความพร้อมในการสอบอยู่ในระดับสูง รอ้ยละ 52.4 
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8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (r = .544, 
p < 0.001) เกรดเฉลี่ยกลุม่วิชาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน (r = .506, p = 0.001) เกรดเฉลี่ย 
กลุ่มวิชาป้องกันโรคควบคุมโรคระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข (r = .506, p = 0.001) 
และเกรดเฉลี่ยกลุ่มวิชาตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบ้ืองต้น การดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟูสภาพและการส่งต่อ 
(r = .395, p = 0.010) มีเกรดเฉลี่ยกลุ่มวชิาทางวิชาชีพสาธารณสุขและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะทั้ง 4 วิชานี้
เพิ่มขึ้น คะแนนสอบความรู้รวบยอดจะสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากในการสอบประมวลความรู้
นักศึกษาต้องนำความรู้และทกัษะที่ได้จากการเรียนแต่ละกลุ่มวิชามาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ 
เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในข้อสอบความรู้รวบยอด เช่น ทักษะการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ทักษะในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค ปฐมพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย ฟื้นฟู
สภาพของบุคคลครอบครัวและชุมชน เป็นต้น โดยนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในการฝึกภาคสนามที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทำให้นักศึกษามี
ความรู้ มีทักษะทางด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง วิเคราะห์จากสถานการณ์จริง 
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถสอบผ่านความรู้รวบยอดตามเกณฑ์ของสถาบันพระบรม
ราชชนกได้ทั้งหมด แม้ว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างนี้จะมีบางส่วน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยที่มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชา
ทั้ง 4 กลุ่มวิชา ในระดับน้อยก็ยังสามารถสอบผ่านได้ทั้งหมด ผลการวิจยันี้สอดคล้องกับการศึกษาของ  
พรทิพา ทักษิณ, ศุกร์ใจ เจรญิสุข และอุบล สุทธิเนียม (2554) พบว่า เกรดเฉลี่ยรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ  
(r = 0.356, p < 0.05) สอดคล้องกับการศึกษาของ วิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์, 
สุดธิดา แก้วขจร และวีรพันธ์ุ ศิริฤทธิ์ (2556) พบว่า เกรดเฉลี่ยรายวิชาที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์กับ 
ผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง  
(p < 0.05) สอดคล้องกับ Khazaei, Zarin, Rezaei, & Khazaei (2018) พบว่า คะแนนสอบความรู้รวบ
ยอดของนักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์กับเกรดเฉลี่ยของรายวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการสอบ และ
สอดคล้องกับจตุพร สุทธิวงษ ์และเวทสินี แก้วขันตี (2560) พบว่า ผลการสอบวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
กายภาพบำบัดและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์กับการสอบผ่านความรู้เพื่อขึ้นทะเบียน 
และรับใบอนญุาตเป็นผู้ระกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ดังนั้น จากผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า ผลการเรียน
รายวิชาทางวิชาชีพสาธารณสุข และวิชาชีพเฉพาะมีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพฯ 
ที่สถาบันพระบรมราชชนกต้องการ และทำให้นักศึกษาทำคะแนนสอบวัดความรู้รวบยอดผ่านได้ ซึ่งการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนและส่งเสริมเกรดเฉลี่ยในกลุ่มวิชาชีพสาธารณสุขและกลุ่มวิชาชีพเฉพาะในระดับที่ดี
เพิ่มขึ้น จะสนบัสนุนให้คะแนนสอบวัดความรู้มีคะแนนทีสู่งขึ้นได้ 

8.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสอบความรู้รวบยอด         
ของกลุ่มตัวอย่าง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรสูงขึ้นจะมีคะแนนสอบความรู้รวบยอดสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร เป็นผลสัมฤทธิ์การเรียนที่ผู้เรียนในภาพรวมจากทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับความรู้
หรือได้ฝึกทักษะที่เกิดจากประสบการณ์ ตามกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ทีม่ีการจดัการเรยีนการสอนทั้งภาคทฤษฎ ีภาคปฏิบัติ และการฝึกประสบการณ์
จริงภาคสนาม โดยมุ่งเน้นให้นักศกึษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ดังน้ัน
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรสูง จึงมีคะแนนสอบความรู้รวบยอดมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
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เกรดเฉลี่ยสะสมน้อย แสดงถงึ มีความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาที่เรียนในหลักสูตรและสามารถนำไปใช้
ในการคิดวิเคราะห์เพื่อตอบโจทย์ข้อสอบจากสถาบันพระบรมราชชนกได้เป็นอย่างดี โดยในการจัดสอบนั้น
สถาบันพระบรมราชชนกได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการออกข้อสอบรวบยอดทักษะทางวิชาชีพ  
ได้กำหนดสมรรถนะทักษะต่าง ๆ ทีค่รอบคลุมรายวิชาทางวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่จัดให้กับผู้เรียนตาม
หลักสูตร ผลวจิัยนี้สอดคล้องกับการศกึษาของ พรทิพา ทักษิณ, ศุกรใ์จ เจริญสุข และอุบล สุทธิเนียม (2554) 
ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเตรียมความพร้อมและผลสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ 
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่งของผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลของผู้สำเร็จการศึกษา (r = 0.425) 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ,์ สุดธิดา  
แก้วขจร และวีรพันธ์ุ ศิริฤทธิ์ (2556) พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมีความสัมพนัธ์กับผลการสอบ
ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง (p = 0.01) 
สอดคล้องกับ Khazaei, Zarin, Rezaei, & Khazaei (2018) พบว่า คะแนนสอบความรู้รวบยอดของ
นักศึกษาแพทย์มีความสัมพันธ์กบัเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาแพทย์ และชุติมา บูรณธนิต, ธีริศา สินาคม, 
ราตรี เที่ยงจิตต ์และนภัสวรรณ บุญประเสริฐ (2562) พบว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสัมพันธ์กับผลการสอบ
ความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ชั้นหนึ่ง 

8.4 เจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด และความเหมาะสมในการเตรียมเพื่อสอบ ความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการสอบความรู้รวบยอด 
แสดงให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษามีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ ในการสอบความรู้รวบยอด เพื่อนำไปสู่
ความสำเร็จทางการศึกษา ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอบ เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย   
เป็นความภาคภูมิใจทำให้ทุกคนมีความสุขและสำเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี อย่างไรก็ตามแม้ว่า 
กลุ่มตัวอย่างจะมีเจตคติต่อการสอบความรู้รวบยอด และมีความเหมาะสมการเตรียมเพื่อสอบ ความคิดเห็น
ต่อการจัดการเรียนการสอน และความพร้อมในการสอบ อยู่ในระดับสูง ก็ไม่ทำให้คะแนนสอบความรู้ 
รวบยอดสูงขึ้นตามไปด้วย ความสำคัญอยู่ทีค่วามใส่ใจ ตั้งใจตั้งแต่แรกที่เกิดในกระบวนการเรียนการสอน
ของรายวิชาที่เกี่ยวข้องทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดี ซึ่งแสดงถึงความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่สามารถ
จดจำความรู้ได้ในระยะยาว และนำความรู้ไปใช้ได้ในการสอบรวบยอด มากกว่าการเตรียมตัวสอบที่อาจ
เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศกึษาของวิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์,  
เทียมศร ทองสวัสดิ์, สุดธิดา แก้วขจร และวีรพันธ์ุ ศิริฤทธิ์ (2556) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียม
ตัวสอบไม่มีความสัมพันธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ช้ันหนึง่ และสอดคล้องกับการศึกษาของ สุพัตรา จันทร์สุวรรณ, สุภาวดี นพรุจจินดา 
และอุมากร ใจยั่งยืน (2559) พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเตรียมตัวสอบไม่มีความสมัพันธ์กับผลการ
สอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง 

 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิลัยพร นุชสุธรรม, ลาวัลย์ สมบูรณ์, เทียมศร ทองสวัสดิ์,  
สุดธิดา แก้วขจร และวีรพันธุ์ ศิริฤทธิ ์(2556) พบว่าการเตรียมความพร้อมในการสอบของนักศึกษาพยาบาล
ไม่มีความสัมพนัธ์กับผลการสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และสุพัตรา จันทร์สุวรรณ, 
สุภาวดี นพรุจจินดา และอุมากร ใจยั่งยืน (2559) พบว่า การเตรียมตัวก่อนสอบไม่มีความสัมพันธ์กับผล
การสอบขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง แต่ผล
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การศึกษาของ พิศิษฐ์ พลธนะ, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง, เรวดี โพธิ์รัง และจันทร์ฉาย มณีวงษ์ (2563) พบว่า
ความสำเร็จในการสอบผ่านการสอบความรู้รวบยอดของนักศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอน 

9. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบแต่ละกลุ่มวิชา ควรหากลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสนใจ ตั้งใจ ใฝ่รู ้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนในรายวิชานำสู่ความรู้ ทักษะ และ
ประยุกต์ความรู้เพ่ือให้มีผลการเรียนระดับดีทุกรายวิชา และกระตุ้นนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการแสวงหาความรู้ การทบทวนรายวิชาที่เรียนผ่านไปแล้วในการเรยีนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร  

2. สร้างแนวทางให้กับนักศึกษาทำความเข้าใจบทเรียนในแต่ละครั้ง แตล่ะภาคการศึกษา
และให้ตระหนกัว่าการทบทวนด้วยตนเอง การช่วยเหลือพึ่งพากันเอง (เพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้อง)  
ก่อนสอบ และจัดทำบทเรียนและกรณีศึกษาออนไลน์ครอบคลุมความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
เพื่อให้นักศึกษาทบทวนบทเรยีนด้วยตนเองซ้ำ ๆ ได้ตลอดเวลา  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการวจิัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกทั้งในกลุม่นักศึกษาที่สามารถสอบผ่าน

คะแนนสูงและกลุ่มนักศึกษาที่สอบคะแนนต่ำเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสอบรวบยอด 
2. การศึกษาปจัจัยอื่น ๆ ที่มผีลต่อการสอบความรู้รวบยอดของนักศึกษาของวิทยาลัย เช่น

กระบวนการจัดการเรียน รูปแบบการเรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
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ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง 

The 21st Century Administrative Skills of School Administrators 
Under Primary Educational Service Area Office Central Region 

     ศิโรรัตน์ มณีเรือง1  
    ช่อเพชร เบ้าเงิน2  

บทคัดย่อ 
การวิจยัครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในปัจจุบัน 2. เพื่อศึกษาทักษะ
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
ภาคกลางในอนาคต 3. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สงักัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง ในปัจจุบันกับอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย 
คือ คร ูสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง จำนวน 382 คน ปี 2563 กำหนด 
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่ และมอรแ์กน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น 0.904 สถิตทิี่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานหาความแตกต่างด้วยสถิติทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระ 
ต่อกัน Independent t-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA) เมื่อพบ 
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิจะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในปัจจุบัน ในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.08, S.D. = 0.57) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะการบริหารจัดการองค์การ ( = 4.15, 
S.D. = 0.68), ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ ์( = 4.10, S.D. = 0.51), ทักษะการสื่อสาร ( = 4.07, 
S.D. = 0.58), ทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล ( = 4.06, S.D. = 0.81) และต่ำสุด คือ ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ (  = 4.04, S.D. = 0.83) 

2. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในอนาคต ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.26, S.D. = 0.48) 
โดยลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ทักษะการบริหารจัดการองค์การ ( = 4.32, S.D. = 0.50), ทักษะ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.27, S.D. = 0.49), ทักษะการสื่อสาร ( = 4.26, S.D. = 0.46), ทักษะ 
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ( = 4.24, S.D. = 0.68) และต่ำสุด คือ ทักษะทางเทคโนโลยี 
และการใช้ดิจทิัล ( = 4.21, S.D. = 0.67) 

15/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร., มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จงัหวัดปทุมธานี 
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3. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาภาคกลาง ในปัจจุบันกับอนาคต พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา
ในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบนักับอนาคต  
ในภาพรวม และรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01  

คำสำคญั:  ทกัษะการบริหารในศตวรรษที่ 21  ผู้บริหารสถานศึกษา  ประถมศึกษา  ภาคกลาง 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study The 21st Century Administrative 

Skills of School Administrators under Primary Educational Service Area Office Central 
Region in Present, 2) study The 21st Century Administrative Skills of School Administrators 
under Primary Educational Service Area Office Central Region in Future, and 3) compare 
The 21st Century Administrative Skills of School Administrators under Primary Educational 
Service Area Office Central Region Present and Future. The samples group consisted of 
382 teachers under Primary Educational Service Area Office Central Region that was working 
in the 2020 academic year. The sample size was determined using Krejcie and Morgan’s 
sample size table which was randomly selected using the multi-stage random sampling 
method. The reliability was assessed using Cronbach’s alpha coefficient which was equal 
to 0.904. The statistical for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation, 
independent t-test and analysis of variance (ANOVA). 

The research result were as follows: 
1. The 21st Century Administrative Skills of School Administrators under

Primary Educational Service Area Office Central Region in present was overall at a high 
level (X  = 4.08, S.D. = 0.57). When considering each side, it was found that the highest 
average was skills in organizational management (X = 4.15, S.D. = 0.68), Human relations 
skill (X = 4.10, S.D. = 0.51), Communication skill (X = 4.07, S.D. = 0.58), Technological and 
digital literacy skill ( X = 4.06, S.D. = 0.81) and the lowest average was Critical and 
creative thinking ( X  = 4.04, S.D. = 0.83). 

2. The 21st Century Administrative Skills of School Administrators under
Primary Educational Service Area Office Central Region in future was overall at a high level 
( X = 4.26, S.D. = 0.48), skills in organizational management (X = 4.32, S.D. = 0.50), Human 
relations skill ( X = 4.27, S.D. = 0.49), Communication skill ( X = 4.26, S.D. = 0.46), Critical 
and creative thinking (X = 4.24, S.D. = 0.68) and the lowest average was Technological 
and digital literacy skill ( X = 4.21, S.D. = 0.67). 

3. The 21st Century Administrative Skills of School Administrators under
Primary Educational Service Area Office Central Region in present and future found that 
the level of the 21st Century Administrative Skills of School Administrators under Primary 
Educational Service Area Office Central Region in present and future in overall and each 
side there were significant differences at a level of 0.01. 

Keywords:  Skill administrative 21st century,  School administrator,  Primary,  Central Region 
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1. บทนำ
โลกในศตวรรษที่ 21 มีความกาวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัย

สำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถกีารดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันกลายเป็นโจทย์สำคญัสำหรับในหลาย ๆ 
เรื่อง ทั้งนี้เนื่องจากทุกฝ่ายมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต และความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการศึกษาที่ดี เพราะการก้าวย่างที่ช้าจะทำให้
สามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การจัดการศึกษาเป็นอีกประเด็นสำคัญซึ่ง นอกจากจะต้อง
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงแล้วยังจะต้องเป็นกลไกสำคัญ เพื่อการขับเคลื่อนภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้มีความพร้อม
ในการเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วย 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึก 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รูจ้ัก
รักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่เสรีภาพความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรคีวามเป็นมนุษย์  
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์สว่นรวมและของประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล 
ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความริเริ่มสรา้งสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประเทศจะเจริญก้าวหน้าต้องอาศัย 
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งการพัฒนาในด้านต่าง ๆ นั้น จำเป็นต้อง
อาศัยกำลังคนเป็นสำคัญ เพราะคนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า แตค่นจะมีประสทิธิภาพเพียงใดนั้น 
ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา จากการประเมินผลการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาและ 
การวิเคราะห์สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีจ่ะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ ในอนาคตล้วนบ่งชี้ว่า
ประเทศไทย ยังต้องเผชิญกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ที่ผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ยาก แม้ว่าในระยะที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศจะให้ความสำคัญกับการสรา้ง
ภูมิคุ้มกนัให้เขม้แข็ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอรองรบัสถานการณ ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
การพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและยั่งยืน ในระยะต่อไป จำเป็นต้องเสริมสร้างให้ระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ  
มีความเข้มแขง็แข็งตามแนวทางการพัฒนาภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญ ได้แก ่ 
การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน พร้อมก้าวสู่
เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว บนฐานความรู้และความคิดสรา้งสรรค์ สังคมมีความเป็นธรรม มีการเชื่อมโยง
การพัฒนากับนานาประเทศ และการรักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอันจะเป็นฐาน 
ที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศและพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้บริหาร
สถานศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถของตนเองให้มีศักยภาพ เพื่อทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดอย่างยั่งยืนขององค์กร ในระยะยาว ภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศไทย อนาคต ประเทศไทยจึงจำเป็นต้อง
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ปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศน์ การพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเอง และมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น (จำเริญ 
จิตรหลัง, 2548, หน้า 102) 

 การบริหารจัดการสถานศึกษามุ่งเน้นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนรว่มของบุคคล 
ที่เกี่ยวขอ้งในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลายแตกต่างกันไปตาม
ศักยภาพและสถานศึกษานั้น การให้อิสระในการดำเนินการด้วยตนเอง จะทำให้เกิดความคล่องตัวสามารถ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงได้ทนัต่อเหตุการณ ์ผลงานที่เกิดขึน้จากการดำเนินงานของสถานศึกษา ทุกคนทีเ่กีย่วข้อง
จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การบริหารการศึกษาในปัจจุบัน 
เป็นการดำเนินการที่ประกอบด้วยการวางแผนการจัดรูปงาน และระบบกำลังคน การจูงใจและการควบคุม
การดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงานก็เพื่อให้การดำเนินงานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ผู้บริหาร
ควรมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สามารถจะครอบคลุมภารกิจและบทบาท
ได้ทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีทักษะ การบริหาร 3 ด้าน ที่ทำให้งานเกิดประสิทธิภาพตามแนวคิดของแคทซ์ 
(Katz, 1995, pp. 33-42) ประกอบด้วย ทักษะด้านเทคนิควิธี ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะ 
ด้านความคิดรวบยอด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทักษะตนเองให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีศักยภาพ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มีความสามารถ มีความเขา้ใจ มีทักษะ 
ในเชิงการบริหารงานเป็นอย่างดี กล้าคิด กลา้พูด กล้าตัดสินใจ เป็นนักประสานงานที่ดี มีคุณธรรม  
มีจริยธรรม มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดี มีความเปน็ผู้นำ โดยเฉพาะความเป็นผู้นำทางด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
อยู่เสมอโดยสามารถเป็นผู้นำไปสู่การปฏิบัติและรู้จักระดมทรัพยากรการบริหารทั้งมวล มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการบริหารงานสูงสุด อันจะเป็นแบบอย่างเอ้ือให้บุคลากรในสถานศึกษา 
มีทักษะการบรหิารสถานศึกษาไปด้วย 

 การจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศกึษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะ
ชีวิต และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาตนเองคิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้ความสำคญั
กับความสัมพันธ์ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งผลลัพธ ์
และต้องเข้ามารับบทบาทในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ส่งเสริมใหม้ีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีทักษะทีท่ัดเทียมเป็นทีย่อมรับของชาติอื่น และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข (สมหมาย  
อ่ำดอนกลอย, 2556, หน้า 6) ทักษะยุคใหม่เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล 
ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นผูน้ำจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นและสำคัญต่อการ
บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพทักษะสำหรบัผู้บริหารสถานศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ยทักษะ ดังนี้ การคิดวิเคราะห์ และการคดิสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา  
การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เทคโนโลย ีและดิจิตอล การตัดสินมุ่งสัมฤทธิ์ผล และคณุธรรมจริยธรรม 
(ชัยยนต์ เพาพาน, 2559) 

 ทักษะสำคัญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษายุคศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
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อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษา โดยกำหนดการพัฒนาการศึกษาใหส้อดคล้องกับ 
ความต้องการของประเทศ ซึง่สถานศึกษาเป็นองค์กรที่มี ภารกิจหลัก คือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนได้บรรลุจุดหมายทีก่ำหนดไว้ในหลักสูตร ของแต่ละระดับ ซึ่งถือเป็นรากฐานอันสำคัญยิ่งในการพฒันา
ประชากรในประเทศให้มคีุณภาพ ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ผู้บริหารเป็นผูม้ีบทบาทและอิทธิพลต่อการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา  

 นอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุด มคีวามรู้และทักษะที่แข็งแกร่งและ
เหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดำรงชีวิตในอนาคต ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กำหนดนโยบายไว้ว่า  

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีการปรับปรุงกระบวนการ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาสมีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กนัไป 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมีการประสาน
สมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน 

4. ยกระดับความแข็งแกร่ง มาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

5. เร่งสร้างระบบให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์กร คุณภาพทีแ่ข็งแกร่งและ
มีประสิทธิภาพ 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา
ข้นพื้นฐานที่ชัดเจน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 3 คุณภาพ 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน เร่งรัดการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ

ปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิด ร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน 
9. เร่งปรับระบบ การบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรม
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้และทำให้

การศึกษานาการแก้ปัญหาสำคัญของสังคม 
11. ทุม่เทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาด

เล็กที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ (สำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2558, หน้า 2–3) ทั้งนี้สถานศึกษา ได้รับนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาททีส่ำคัญต่อการดำเนินงานที่จะนำพาสถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การแห่ง 
การเรียนรู้นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนา ศักยภาพของตนเองสูงสุด มีความรู้และทักษะ ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการดำรงชีวิตในอนาคต ผู้บริหารสถานศกึษาเป็นองค์ประกอบสำคัญ 
ในการขับเคลือ่นนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อมีทักษะการบริหารที่สูงย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการบริหารงานทุกด้าน 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในปัจจุบัน 
 2.2 เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในอนาคต 
 2.3 เปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบันกับอนาคต 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 การวิจัยครั้งนีศ้ึกษาระดับความเห็นของครูผู้สอนสังกัดสำนกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ภาคกลางที่มีต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ทำการศึกษาและ
สังเคราะห์จากทฤษฎี แนวคิดของนักวิชาการทางด้านการศึกษา ซึ่งมทีักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย นักวิชาการทางด้านการศึกษา ดังนี ้Katz (1995); Hoyle, English and 
Steffy (2005); Weigel (2012); แพรดาว (2557); ศศิตา (2558); กรรณิกา (2559) และไกรศร (2561) 
โดยใช้เกณฑ์ในการสังเคราะห์ที่มีระดับความถี่ตั้งแต ่3 ขึ้นไป จะได้ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 ประกอบดว้ย 5 ทักษะ ดงันี ้

1. ทักษะการสือ่สาร
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
3. ทักษะการคดิวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
        ตัวแปรที่ศึกษา     ตัวแปรที่ศึกษา 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 ทักษะการบรหิารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน 

1. ทักษะการสือ่สาร
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
3. ทักษะการคดิวิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ในอนาคต

1. ทักษะการสือ่สาร
2. ทักษะการบริหารจัดการองค์การ
3. ทักษะการคดิวิเคราะห์และการคิด
สร้างสรรค์
4. ทักษะทางเทคโนโลยีและการใช้ดิจิทัล
5. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คร ูสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคกลาง ปีการศึกษา 2564 จำนวน 69,105 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง
จำนวน 382 คน โดยการเปิดตารางสำเร็จรูปของ เครซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างถึงใน  
บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
Random Sampling)  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยและนิยามศัพท์
2. กำหนดกลุ่มประชากรที่ทำการวิจัย
3. สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
4. นำแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณา

ความถูกต้องและให้ขอเสนอแนะ 
5. นำแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 คน ตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหาโดยหาค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC: Index of Item-Objective Congruence) 

6. นำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน จำนวน
30 คน และค่าความเช่ือมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient 
alpha) 

7. นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงสมบูรณ์แล้วเสนอประธานและกรรมการที่ปรึกษา
ก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูล        

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์
9. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (X ) ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
    การวิจัยในครั้งนี้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) โดยใช้เครื่องมือเป็น

แบบสอบถาม จำนวน 382 ชุด มีการทดสอบความเที่ยงตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ค่า IOC 
ของข้อคำถามทั้งหมดอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ทุกข้อ และมีการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
มีความเช่ือมั่นรวมทุกข้อเท่ากับ 0.81  

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ผู้วิจัยขอหนงัสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปยังผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทำแบบสอบถาม  
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือครสูังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง จำนวน 382 คน  
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2) ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามไปแจกที่โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรับแบบสอบถามคืน
จากกลุ่มตัวอย่างภายใน 2 สปัดาห์ 

3) ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 382 ฉบับ ครบตามจำนวน
คิดเป็นร้อยละ 100 จึงทำการวิเคราะห์ 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
    ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในการคำนวณหาค่าทางสถิติดังกล่าว โดยอาศัย 

การคำนวณจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี ้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์

ทำงาน และขนาดของสถานศึกษา มาวิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละ  
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ

ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน 
ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 2550, หน้า 55)  

4.51-5.00 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
3.51-4.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับนอ้ย  
1.00-1.50 หมายถึง มีทักษะการบริหารอยู่ในระดับนอ้ยที่สุด  

3) วิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เปรียบเทียบตามประสบการณ์ในทำงาน 
และขนาดของสถานศึกษา โดยการทดสอบค่าที (t-test)  

4) วิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง เปรียบเทียบตามประสบการณ์ 
ในทำงาน และขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One–way ANOVA)  
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จะตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe')  

5) นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทำในรูปตารางประกอบบรรยาย
5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency)
และหาค่าร้อยละ (%) 

2) วิเคราะห์การใช้ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง ด้วยการใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) 
และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

3) สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ใช้ทดสอบค่าที (Independent t-test)
และการทดสอบค่าแอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Test)  

X
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการศกึษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาภาคกลางในปัจจุบัน ในภาพรวม อยูใ่นระดับมาก ( = 4.08, S.D. = 0.57) 
โดยลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ทักษะการบริหารจัดการองค์การ ( = 4.15, S.D. = 0.68) ทักษะ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.10, S.D. = 0.51) ทักษะการสือ่สาร ( = 4.07, S.D. = 0.58) ทักษะทาง
เทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล ( = 4.06, S.D. = 0.81) และทกัษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 
(  = 4.04, S.D. = 0.83) และผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในปัจจุบัน จำแนกตามอายุ 
พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจุบัน 
กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ด้านทกัษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล และ 
ด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะ 
การสื่อสารแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิตที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจุบัน 
กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ 
ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และด้านทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนดา้นทักษะการสื่อสาร และด้านทักษะทางด้าน
มนุษยสัมพันธแ์ตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ครูที่มี
ประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง ในปัจจุบัน โดยรวม แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน  
มีความคิดเห็นในปัจจุบัน กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะ
การบริหารจัดการองค์การ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และด้านทักษะทางเทคโนโลย ี
และการใช้ดิจทิัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทีร่ะดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการสื่อสาร  
และด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิต ิ

6.2 ผลการศกึษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลางในอนาคต ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 4.26, S.D. = 0.48) 
โดยลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุด คือ ทักษะการบริหารจัดการองค์การ ( = 4.32, S.D. = 0.50) ทักษะ
ทางด้านมนุษยสัมพันธ์ ( = 4.27, S.D. = 0.49), ทักษะการสื่อสาร ( = 4.26, S.D. = 0.46), ทักษะ
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ ( = 4.24, S.D. = 0.68) และ ทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทลั 
( = 4.21, S.D. = 0.67) และผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลางในอนาคต จำแนกตามอายุ  

X
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พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในอนาคต โดยรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิตทีร่ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในอนาคต 
กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสื่อสาร ด้านทักษะการ
บริหารจัดการองค์การ ด้านทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล และด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนดา้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ และจำแนกตามวุฒิการศึกษา ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง ในอนาคต โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคญัทางสถิตทีร่ะดับ 0.05 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศกึษาต่างกัน มีความคิดเห็นในอนาคต กับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ 
และการคิดสรา้งสรรค์ ทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล และด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ 
แตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิตทีร่ะดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ
ทางสถิติ และจำแนกตามประสบการณ์ทำงาน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาภาคกลาง ในอนาคต โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นในอนาคต กับทักษะการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการสือ่สาร ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิด
สร้างสรรค์ ด้านทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล และทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิต ิ

 6.3 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบันกับอนาคต พบว่า ทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  
ในปัจจุบนักับอนาคต ในภาพรวม และรายด้าน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

7. อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบันกับอนาคต มีประเด็นสำคัญที่ผู้วิจยัสามารถนำมา
อภิปรายผล ดังต่อไปน้ี 

  7.1 ผลการศึกษาทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบันและอนาคต ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
ได้แก ่ทักษะการบริหารจัดการองค์การ ทกัษะทางด้านมนุษยสัมพันธ ์ทักษะการสื่อสาร ทักษะทางเทคโนโลยี 
และการใช้ดิจทิัล และทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้ 
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 7.1.1 ทักษะการบริหารจัดการองค์การ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
โดยผู้บริหารใช้การจัดระเบียบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนีอ้าจเปน็เพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง สามารถบริหาร โครงการ 
กิจกรรม และทรัพยากรต่าง ๆ ได้สอดคล้องกับแผนที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง มีกระบวนการ และทักษะการบริหารจัดการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มกีารกำหนดเป้าหมายและการวางแผน การจัดการองค์กร   
การควบคุม และติดตามงาน เพื่อให้การบริหารได้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ แพรดาว สนองผัน (2557) ได้ทำการวจิัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 
และไปสอดคล้องกับ กรรณิกา เรดมอนด์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ตัวบง่ชี้ทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที ่21 
สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกตัวบ่งช้ี 

7.1.2 ทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผู้บริหารเข้าใจความแตกต่างและความต้องการของครูแต่ละคน มีคา่เฉลี่ยสูงสุด ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีวิธีการต่าง ๆ ในการ
สร้างแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย ์
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล รูจ้ักการยืดหยุ่น และเห็นคุณค่าให้เกยีรติผู้อื่น สร้างบรรยากาศให้เกิด
ความเช่ือใจยอมรับซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็น สร้างความร่วมมือกันในสถานศึกษา ตลอดจน
ประสานงานและให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงานอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรศร เจียมทอง (2561) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวม และรายด้าน อยูใ่นระดับมาก และไปสอดคล้องกับ พมิลพรรณ เพชรสมบัติ 
(2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับมาก 

 7.1.3 ทักษะการสื่อสาร พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดย ผู้บริหารใช้
วิธีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  
มีกระบวนการในการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี และชัดเจน น่าเช่ือถือ 
เข้าใจง่าย สรปุประเด็นได้ชัดเจน และด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย สอดคล้องกบังานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน 
(2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และไปสอดคล้องกับ 
ไกรศร เจยีมทอง (2561) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวม และรายดา้น อยู่ในระดับมาก 
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 7.1.4 ทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจทิัล พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู้บรหิารสามารถนำเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีอยู่ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง มีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีกระบวนการและทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้
ดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยจากหลายหลายแหล่งข้อมลู 
ที่น่าเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลประชาสันพันธ์กิจกรรม
ผลงานของสถานศึกษาไปสู่องค์กรภายนอกได้อย่างตอ่เนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ แพรดาว สนองผัน 
(2557) ได้ทำการวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก และไปสอดคล้องกับ
ไกรศร เจยีมทอง (2561) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ทักษะของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในภาพรวม และรายดา้น อยู่ในระดับมาก 

 7.1.5 ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ พบว่า มีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง มีกระบวนการและทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งความเชี่ยวชาญด้านทักษะ
และความรู้ทางปัญญาเพ่ือการพัฒนา และเป็นผู้ริเริม่สร้างสรรค์ด้านการศึกษา เปิดรับแง่มุมใหม ่ๆ  
ที่หลากหลายเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต ส่งเสรมิให้คร ูและบุคลากรนำแนวคิดใหม่ๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิตา เพลินจติ (2558) ได้ศกึษาวิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า 
ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
ในภาพรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก และไปสอดคล้องกับ ไกรศร เจียมทอง (2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
พบว่า ภาพรวมของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
ในภาพรวม และรายด้าน อยู่ในระดับมาก 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบันและอนาคต จำแนกตามวุฒิการศึกษา 
และตามประสบการณ์ทำงาน 

 7.2.1 ครทูี่มีวฒุิการศกึษาต่างกัน มีความคดิเห็นเกี่ยวกบัทักษะการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบัน 
โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ครูที่มีวุฒิ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจุบัน กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ 
ที่ 21 ด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ และด้าน
ทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านทักษะ 
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การสื่อสาร และด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถติิ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารเข้าใจในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสามารถประยุกต์และบริหารตาม
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างเป็นระบบ และมีประโยชน์สูงสุด 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ จารุณ ีดวงแก้ว (2553) กล่าวว่า ผู้บรหิารสถานศึกษามีบทบาทในการเสรมิสร้าง
สิ่งต่าง ๆ ให้เกดิขึ้นในสถานศกึษา เป็นการเสริมสร้างความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา การเสริมสร้าง
การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างกระบวนการบริหารหลักสูตรและการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
และการเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ให้เต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 7.2.2 ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง  
ในปัจจุบัน โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ครูที่มีประสบการณ์ทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นในปัจจุบัน กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการบริหารจัดการองค์การ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ 
และด้านทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  
ส่วนด้านทักษะการสื่อสาร และด้านทักษะทางด้านมนุษยสัมพันธ์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารมีเทคนิคในการวางแผน กำหนดนโยบายและทิศทางของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน มีเทคนิคในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้ผู้บริหารมีเทคนิคในการสั่งการ 
มอบหมายงาน การประเมิน การสอนงาน รวมทั้งวิธีการในการปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ 
และการใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่ว และมีการระดมความคิดการทำงานแบบร่วมมือ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัล เลศิจามีกร (2554) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการพัฒนา
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน วางแผนการปฏิบัติงาน กำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้เรียน
และบุคลากรในสถานศึกษา อำนวยความสะดวกให้กับครูในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
สังคมบริเวณสถานศึกษา 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. จากผลการวจิัยที่พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในปัจจุบัน ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค ์มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
ควรให้ความสำคัญกับครู และบุคลากรในสถานศึกษา โดยให้ครูและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการกำหนด
แผนการดำเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์  
เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. จากผลการวจิัยที่พบว่า ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษาในศตวรรษที ่21
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภาคกลาง ในอนาคต ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทักษะทางเทคโนโลยี และการใช้ดิจิทัล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ควรมีการสง่เสริม พัฒนา และให้ความสำคัญในส่งเสรมิ สนับสนุน บคุลากรในการใช้สื่อ 
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และเทคโนโลยี หรืออาจให้มีระบบสารสนเทศในสถานศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้การดำเนินงานในสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวจิัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปจัจัยทีส่่งผลต่อทักษะการบริหารงานของผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาภาคกลาง โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. ควรศึกษาวิจัยปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศกึษา

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล 
3. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
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รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย 

ของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ
The project evaluation report “ViTeemai ViTeekunnatum School” 
king’s science for sustainable development by the network parties 

of Ban Dong ma Fai Samakkirat Uthit School 
ญาสุมินทร์ นนทมาตร1 

บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ 

วิถีคุณธรรม นอ้มนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สามัคคีราษฎรอ์ุทิศ โดยยึดรปูแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม ซึ่งประเมิน
องค์ประกอบ 4 ด้าน คือ 1.1) ด้านบริบท (Context) 1.2) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 1.3) ด้านกระบวนการ 
(Process) 1.4) ด้านผลผลิต (Product) และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย
ของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศกึษา 
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรยีน และผู้แทน 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีสว่นร่วม 
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 181 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน 
จำนวน 5 ฉบบั ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการ จำนวน 4 ฉบับ และ  
2) แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมนิพบว่า 
1. ผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถใีหม่ วถิีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพฒันา

อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบา้นดงมะไฟสามัคครีาษฎร์อุทศิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

 1.1 ด้านบริบท (Context) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกัน 

1ผู้อำนวยการโรงเรียน, โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
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ในประเด็น 1) ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ 2) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 
3) ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 4) ความเป็นไปได้ของโครงการ และ 5) สิ่งแวดล้อม
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) บุคลากร  
2) งบประมาณ 3) วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 4) การบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกรายการ

1.3 ด้านกระบวนการ (Process) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 
1) การวางแผน (Plan) 2) การลงมือปฏิบัติ (Do) 3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุง (Action)
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกขั้นตอน

1.4 ด้านผลผลิต (Product) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 
1) ด้านผลการดำเนินโครงการ 2) ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
5 ประการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน

2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่
วิถีคุณธรรม นอ้มนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สามัคคีราษฎรอ์ุทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำสำคญั:  โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคณุธรรม  รายงานการประเมินโครงการ  ศาสตร์พระราชา 
              ภาคีเครือข่าย 
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Abstract 
The assessment of this project has 2 objectives: 1) to evaluation project of 

“ViTeemai ViTeekunnatum School” king’s science for sustainable development by the 
network parties of Ban Dong ma Fai Samakkirat Uthit School., based on the CIPP Model of 
the Stalwel Beam, which evaluates four elements: 1.1), context, 1.2), input, 1.3) in process, 
1.4), productivity (product) and 2) to assess satisfaction with the implementation of the 
evaluation project of  “ViTeemai ViTeekunnatum School” king’s science for sustainable 
development by the network parties of Ban Dong ma Fai Samakkirat Uthit School. 
Examples used in the assessment include school administrators, teachers, school boards, 
representatives of public and private agencies. Student Parents These are individuals who 
are involved in the educational management of Ban Dong Ma Fai Samakkhirat Uthit School. 
Under sakon nakhon elementary school district 1 academic year 2020, 181 persons 
obtained through purposive sampling and simple random sampling, 5 assessment tools 
consisting of 1) project evaluation questionnaire, 4 questionnaires and 2) questionnaires 
to assess satisfaction with project performance. 1 issue, which is a 5-level rating scale 
query, the statistics used to analyze the data are percentage, average (X ), standard 
deviation (S.D.). 

the results showed that 
1. The evaluation project of “ViTeemai ViTeekunnatum School” king’s

science for sustainable development by the network parties of Ban Dong ma Fai 
Samakkirat Uthit School as a whole.at the highest level. on a side-by-side basis, it was 
found that 

1.1 Context: The image is included at the highest level, with the opinion 
of the school administrator. Teachers, School Boards, Representatives of Public and 
Private Agencies Representatives from Sakon Nakhon Elementary School District District 1 
and parents of students are consistent.on issue 1) the needs and necessities of the 
project, 2) the suitability of the objectives.3) conformity to the affiliated agency policy,  
4) project feasibility and 5) environment, the picture included at the highest level is
considered to meet all assessment criteria.

1.2 Input, the picture is very highly integrated, with the opinion of the 
school administrator. Teachers, School Boards, Representatives of Public and Private 
Agencies Representatives from Sakon Nakhon Elementary School District, District 1, and 
student parents are consistent on issue 1) personnel, 2) budget, 3) materials, equipment 
and places, 4) visual management is very inclusive, considered to meet all assessment 
criteria. 
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 1.3 Process: The picture is included at the highest level, with the opinion 
of the school administrator. Teachers, School Boards, Representatives of Public and Private 
Agencies Representatives from Sakon Nakhon Elementary School District, District 1,  
and student parents are consistent in issue 1) Planning (Plan) 2) Action (Do) 3) Check  
4) Improvement (Action) Picture included at the highest level, considered to meet the
assessment criteria at every stage.

1.4 Product: The picture is included at the highest level, with the opinion 
of the school administrator. Teachers, School Boards, Representatives of Public and Private 
Agencies Representatives from Sakon Nakhon Elementary School District, District 1, and 
student parents are consistent on issue 1) on the outcome of the program, 2) on the 
quality of the morality students of the morality school, the 5 aspects of the overall 
picture are considered to meet all assessment criteria. 

2. results of satisfaction assessment on the implementation of the evaluation
project of “ViTeemai ViTeekunnatum School” king’s science for sustainable development 
by the network parties of Ban Dong ma Fai Samakkirat Uthit School the image is included 
at the highest level. 

Keywords:  The new way of virtue school project,  Project assessment report, 
Collaborative network,  Network parties 
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1. บทนำ
การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต จะต้องส่งเสริมและพฒันา 

ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทกัษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิต และที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีสุขภาวะ และจากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช พระราชทานให้กับองคมนตรีในการจัดตั้ง “กองทุนการศึกษา” เมื่อปี พ.ศ. 2555 ทำให้เกดิ
ความมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ที่ว่า “ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมือง” โดยพระราชทานหลัก  
3 ประการ ในเรื่องครูและนักเรียน ดังนี้ “ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน  
ไม่แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง และให้เด็กที่เรียนเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรม 
ให้นักเรียนทำร่วมกันเพ่ือให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ในปี พ.ศ. 2557 สำนักงานทรัพย์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์ จึงจัดตั้ง “มูลนิธิยุวสถิรคุณ” ขึ้นประกอบด้วย ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  
ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา และศูนย์โรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนองพระราชประสงค์ในการขยายผลโรงเรียน
คุณธรรม และการสร้างคนดีให้บ้านเมือง และเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้” 
ให้เป็นแนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมผู้เรียนให้มีคุณสมบตัิดังกล่าว โดยกำหนด
เป้าหมายการพัฒนา 4H ได้แก่ Head (พัฒนาสมอง) Heart (พัฒนาจิตใจ) Hand (พัฒนาทักษะการปฏิบัติ) 
และHealth (พัฒนาสุขภาพ) ให้เชื่อมโยงกบัหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สอดคล้องกับ จักรี วงศ์อักษร (2562, หน้า 1) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ พบว่าการสืบสานศาสตร์พระราชาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใหค้รบทุกโรงเรียนในปี 2561 ขึ้น เพื่อมุ่งปลูกฝังให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ  
5 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรบัผิดชอบ และ 
5) อุดมการณค์ุณธรรม โดยโรงเรียนนั้น ๆ มีการสร้างเครือข่ายครู ผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน
และโรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียนเพ่ือร่วมกันพัฒนาคุณธรรม สอดคล้องกบั
งานวิจัยของ ทูลใจ ศรีพรหม (2561, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ
พบว่า โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนด้านความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก ต้องประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีสว่นได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา
เครือข่ายภายในและเครือข่ายภายนอกสถานศึกษา ประกอบด้วย เครือข่ายครู เครือข่ายผู้ปกครอง
เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการร่วมวางแผน
การดำเนินงาน การติดตามตรวจสอบการดำเนินการ และการสะท้อนผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามความคาดหวังของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามคัคีราษฎร์อุทิศได้ดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
มาอย่างต่อเนื่อง และมีความมุ่งหวังจะส่งเสริมการสร้างคณุงามความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ตามพระราช
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมุ่งส่งเสรมิคุณธรรมอัตลักษณ ์5 ประการ 
ให้เกิดกับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตยส์ุจริต 
4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์คุณธรรม ผ่าน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ประการ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8
กลุ่มสาระ/โครงงานคุณธรรม) และ (2) กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์
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5 ประการ ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 6 หลักสูตร) 
จัดทำเป็นโครงการใหม่ ชื่อว่า “โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วธิีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างอย่างยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎรอ์ุทิศ” 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคณุธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา 

สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ น้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ  
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam)  
ตามประเด็นการประเมินต่อไปนี้ 

2.1.1 ด้านบรบิท (Context) 
2.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) 
2.1.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
2.1.4 ด้านผลผลิต (Product)  

2.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคณุธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 

อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ผู้ประเมินใช้แนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวข้องกับวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ แนวคิดเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, 1996 อ้างถึงใน  
สุดาทิพย์ เสนามนตร,ี 2558, หน้า 25) ทีผู่้ประเมินเลือกมาเป็นรูปแบบการประเมินในครั้งนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบ
การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ดา้นบริบท (Context) ด้านปจัจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) 
และด้านผลผลติ (Product) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ผู้ประเมินประยุกต์ใช้แนวคิดการวัดทัศนคติ
ของ Likert (บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 72–73) ซึ่งประเมินความพึงพอใจ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม
ของนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และด้านความสำเร็จของโครงการ  
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคณุธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา 
  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ซึ่งเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 340 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การประเมินในครั้งนี ้ได้แก ่ผู้บริหารสถาน ศึกษา ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 
เขต 1 ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ซึ่งเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 181 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ Krejcie & 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)  
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5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยเชิงประเมินโครงการ ผู้ประเมินได้ประยุกต์รูปแบบการประเมิน

แบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มาเปน็แนวทางในการประเมินโครงการ 
เนื่องจากเป็นการประเมินโครงการที่ครอบคลุมองค์ประกอบทุกด้านอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ ดังนี้ 

1) การประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) มีประเด็นการประเมิน 
ต่อไปนี้ 

1.1) ด้านบริบท (Context) 
1.2) ด้านปัจจยันำเข้า (Input) 
1.3) ด้านกระบวนการ (Process) 
1.4) ด้านผลผลิต (Product)  

2) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินมี 5 ฉบับ ได้แก ่
 ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม  

น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ ด้านบริบท (Context)  

 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม  
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ ด้านกระบวนการ (Process) 

 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม  
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ ด้านผลผลิต (Product)  

 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ
โรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย 
ของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยดำเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย โดยขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 

ด้วยตนเองกับกลุ่มผู้ให้ข้อมลู โดยใช้วันและเวลาต่างกัน  
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ประเมินดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณค่าสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

1) ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
โดยการแจกแจงความถี ่และหาค่าร้อยละ แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2) ขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณคา่ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.6 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้ ได้แก ่

1) สถิติพื้นฐาน ได้แก่
1.1) ค่าความถี่ (Frequency)
1.2) ค่าร้อยละ (Percentage)
1.3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
1.4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

2) สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครั้งนี้ ได้แก่ ค่า IOC
(Index of item objective congruence) 

6. ผลการวิจัย
6.1 ผลประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ น้อมนำศาสตร์พระราชา 
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ โดยประยุกต์ใช้
รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.63, S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 2 ด้าน  
ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ ด้านบริบท (Context) ( X = 4.73, S.D. = 0.38) อยู่ในระดับมากที่สุด  
และด้านกระบวนการ (Process) ( X = 4.73, S.D. = 0.60) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ( X = 4.38, S.D. = 0.81) อยู่ในระดับมาก ตามประเด็น 
การประเมินต่อไปนี ้

 6.1.1 ด้านบรบิท (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.38) 
เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงาน
ต้นสังกัด ( X = 4.77, S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ คือ  
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ( X = 4.66, S.D. = 0.77) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็น 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 
1) ความต้องการและความจำเป็นของโครงการ 2) ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ 3) ความสอดคล้องกับ
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด 4) ความเป็นไปได้ของโครงการ และ 5) สิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยูใ่นระดับ
มากที่สุด ถือวา่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ
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 6.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.81) 
เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือการบริหารจัดการ ( X = 4.44,  
S.D. = 0.87) อยู่ในระดับมาก ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณ ( X = 4.32, S.D. = 0.56)
อยู่ในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทน
หน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และ
ผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) บุคลากร 2) งบประมาณ 3) วัสดุอุปกรณ์และสถานที่
4) การบริหารจัดการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ

6.1.3 ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, 
S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การปรับปรุง (Action)
( X = 4.79, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การวางแผน (Plan)
(X = 4.67, S.D. = 0.36) อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐและเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกันในประเด็น 1) การวางแผน (Plan) 2) การลงมือปฏิบัติ (Do)
3) การตรวจสอบ (Check) 4) การปรับปรุง (Action) ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมินทุกขั้นตอน

6.1.4 ด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.48, S.D. = 0.61) 
เมื่อพิจารณารายการประเมิน พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านผลการดำเนินโครงการ  
( X = 4.76, S.D. = 0.67) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ ( X = 4.59, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผูแ้ทนหน่วยงานรัฐ
และเอกชน ผู้แทนจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และผู้ปกครองนักเรียน 
สอดคล้องกันในประเด็น 1) ด้านผลการดำเนินโครงการ 2) ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านคุณธรรมอัตลักษณ ์
ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ถอืว่าผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ 
วิถีคุณธรรม นอ้มนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟ
สามัคคีราษฎรอ์ุทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.62, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านครผูู้สอน ( X = 4.74, S.D. = 0.51) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสรุปของโครงการ ( X = 4.42, S.D. = 0.56) อยู่ในระดับมาก 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา

อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ 
มากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกรายการ ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้บริหารสถานศึกษาและครผูู้รับผิดชอบ
โครงการ ตลอดจนภาคีเครือข่ายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ความสำคัญกบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ของผู้เรียนของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ทกุคนร่วมกันวางแผน ร่วมกันกำหนดวิธีการ
ดำเนินโครงการร่วมกัน ลงมอืปฏิบัติร่วมกันตรวจสอบและร่วมกันปรับปรุงแก้ไข ทำใหก้ารดำเนินโครงการ
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ดำเนินการไปอย่างเป็นระบบ มีความต่อเนื่องเกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่มปีระสิทธิภาพ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ทีก่ำหนด สอดคล้องกับผลการประเมินโครงการของ อนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน (2559, บทคัดย่อ) 
ที่ได้ประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเบญจภาคี
ของโรงเรียนไชยวานวิทยา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านบริบท 
รองลงมา ได้แก ่ด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยนำเข้า ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต  
ผู้ประเมินขออภิปรายผลแต่ละด้าน ดังนี้  

 7.1.1 ด้านบรบิท โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ ผู้ประเมินทำการศึกษา
ข้อมูลสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ ข้อมูลความต้องการจำเป็นจาก
ผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินงานตามโครงการ นำข้อมูลที่ได้มากำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ วิเคราะห์หา
ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 และตรงกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 
ตลอดจนเพื่อให้ครผูู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการสามารถปฏิบัติงานตามวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ให้สำเร็จตามกำหนดในทุกกิจกรรมต่อไป สอดคล้องกับ นิศากร ยมหา (2559, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการ
ประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย พบว่า บริบท
โครงการมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 8 ข้อ และระดับดีมาก 4 ขอ้  

 7.1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยนำเข้าที่มีคา่เฉลี่ยมากที่สดุ คือ 
การบริหารจัดการ ส่วนปัจจยันำเข้าที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณ ทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนิน
โครงการครั้งนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของปัจจัยนำเข้าเป็นอยา่งด ีโดยเฉพาะความพร้อมของ
บุคลากร ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศกึษา คร ูรวมทัง้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อน
ดำเนินโครงการได้จัดให้มีการระดมความคิดเห็น จัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน สร้างความเข้าใจ
ให้ตรงกัน เพราะถือว่าบุคลากรทุกคนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การดำเนินการต่าง ๆ  
ของโครงการบรรลุความสำเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และส่งผลตอ่บริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ ด้วย 
ด้านความพร้อมของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนแม้มอียู่อย่างจำกัด หากแต่ครูผู้รับผิดชอบประยุกต์
ปรับใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมอยา่งเพียงพอ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และ
สถานที่สะดวกต่อการดำเนินโครงการเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้มากขึ้น สอดคล้องกับ
นิศากร ยมหา (2559, บทคัดย่อ) ที่ได้ทำการประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
โรงเรียนมงกุฎเมืองราชวิทยาลัย พบว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ใน 
ระดับมาก 

7.1.3 ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือ การปรับปรุง (Action) ส่วนกระบวนการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด คือ การวางแผน ทั้งนี้เป็นเพราะ 
โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ มีโครงการหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม  
จึงทำให้ครูทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและตระหนักในการเสริมสร้างคุณธรรมให้แก่ผู้เรียน 
ร่วมกันปฏิบัต ิเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา 
มีการสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการแก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งด้านเป้าหมายและคณุธรรมอัตลักษณ์  
5 ประการ ของ สพฐ. โดยการประชุมภาคีเครือข่ายในการวางแผน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ 
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ในการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการ ทำใหส้ามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่าง
ชัดเจน มีการประสานงานและขอความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคีเครือข่าย การให้การสนับสนุน
และจูงใจบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความมุ่งมั่น เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการประเมินผลอย่างเป็นระยะ 
สรุปผลและรายงานผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับ
แนวคิดของกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพตามวงจร ของเดมมิ่ง PDCA ซึ่งเป็นกระบวนการทำงาน 
เชิงคุณภาพที่มีการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ คุณภาพการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการควบคุม
คุณภาพของงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนกันไปเหมือนวงล้อ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงาน 
ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพ  

 7.1.4 ด้านผลผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ  
ด้านผลการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ 
ทั้งนี้เป็นเพราะ การดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วถิีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศได้มีการวางแผน การดำเนินการ
โครงการที่ดี มีการสำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการจำเป็นของโครงการ แล้วลงมือปฏิบัติตามที่
วางแผนไว้อย่างมีระบบ มีขั้นตอนชัดเจน มีการตรวจสอบระหว่างดำเนินโครงการทุกระยะ หากมีปัญหา 
และอุปสรรคจะรีบปรับปรุงแก้ไขก่อนเสร็จสิ้นโครงการ จึงทำให้ผลการดำเนินโครงการ ประสบผลสำเร็จ 
คุณภาพผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 5 ประการ 
ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตยส์ุจริต 4) ความรับผิดชอบ และ 5) อุดมการณ์
คุณธรรม บนหลักการ “คิดได ้ทำเป็น เห็นคณุค่า” คือ นักเรียนมีความสามารถในการสือ่สาร การคิด  
การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยบีนฐานของคุณธรรมในจิตใจ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
เพรสซี่ โรบินสนั และเฮอร์ร็อค (Pressey, S.L.& Robinson, F.P.& Horrocks, J.E., 1959) กล่าวว่า  
การเรียนรู้เป็นเรื่องของบุคคลที่พยายามปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพือ่ให้
ตนเองสามารถแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เช่นเดียวกับครอนบาช (Cronbach, L.J., 1970) 
กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมที่ได้รับผลจากประสบการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี ้
สอดคล้องกับ พระมหาโตนด จำปาทอง (2558, บทคัดยอ่) ที่ได้ประเมนิโครงการคา่ยธรรมะพัฒนา 
ทักษะชีวิตยาเสพติดห่างไกล สร้างสายใยชมุชนเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ วัดจันทร์ 
ตำบลทางพระ อำเภอโพธ์ิทอง จงัหวัดอ่างทอง พบว่า ด้านผลผลิต (Product) สำหรับผู้ปกครอง  
และภาคีเครือข่ายอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนนักเรียนอยู่ในระดับมาก  

7.2 การประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคณุธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายของโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์
อุทิศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านครูผู้สอน อยูใ่นระดับมากทีสุ่ด 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสรุปของโครงการ ทั้งนี้เป็นเพราะการดำเนินโครงการมีความชัดเจน 
คู่มือที่ครูและผู้เรียนได้รับมีความชัดเจนและน่าสนใจ จัดเรยีงเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ครูมีความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหากิจกรรมหรือการจดัประสบการณ์ต่าง ๆ ตามโครงการ ครูจัดกิจกรรมได้น่าสนใจเปิดโอกาส 
ให้เรียนรู้จากการปฏิบัติ ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น มีสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ มีกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม และมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ มีสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ทีท่ันสมัย น่าสนใจและมีความสะดวกต่อการเรียนรู้ ครูสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
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และเสริมสร้างคุณลักษณะอนัพึงประสงคส์อดคล้องกับ รุ่งทิพย์ พรหมศริิ (2559, บทคดัย่อ) ที่ได้ประเมิน
โครงการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมของโรงเรียน “สุขบท” สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้ 

1. การประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย ด้านบริบท เกี่ยวกับความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่า  
มีค่าเฉลี่ยต่ำทีสุ่ด ดังน้ัน ก่อนเริ่มดำเนินการจัดทำโครงการควรจะต้ังวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม รอบด้าน 
และสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด  

2. การประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า งบประมาณมีค่าเฉลี่ยอยูใ่นระดับต่ำที่สุด ดังนั้น
ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมาย ควรประชุม หารือกบัคณะทำงาน เพื่อวางแผน
ร่วมกัน จัดเตรียมหางบประมาณให้เพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการดำเนินโครงการ 

3. การประเมนิโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถคีุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่าย ด้านกระบวนการ ควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดของแผนงานแก่ครู
ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับมอบหมายให้ชดัเจนทุกขั้นตอน และในขั้นตอนการวางแผนควรประชุม
ปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ตามช่วงชั้น เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างทั่วถึง 

4. การประเมินโครงการ ด้านผลผลิต ควรทบทวน ปรับปรุง กิจกรรมบางรายการที่เกี่ยวข้อง
กับด้านคุณภาพผู้เรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งพบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้น 
จึงต้องส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิต พอใจในสิ่งที่ตนมี 
ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม และควรมีคำสั่งแต่งต้ังผู้ดูแลบำรุงรักษาแหล่งเรียนรูใ้นแต่ละ
คุณธรรมอัตลักษณใ์ห้สามารถใช้งานได้ยาวนานที่สุด 

ข้อเสนอแนะในการประเมนิครั้งต่อไป 
1. ควรประเมนิโครงการลักษณะนี้ในทุก ๆ ปี เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สอดคล้องตามกับ

สถานการณ์ในปัจจุบันและตรงความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องตามกาลเวลา สภาพของสังคม และภาวะ
เศรษฐกิจ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลต่อไป 

2. ควรประเมินโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อใชเ้ป็นสารสนเทศในการพัฒนาคุณธรรมให้เอื้อต่อ
โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ควรศึกษาพฤติกรรมในการใช้แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมของผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใชเ้ป็นสารสนเทศ ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนเรียนรู ้
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เหมาะสม สอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนต่อไป 

4. ควรมีการประเมินโครงการเชิงสาเหตุ เพ่ือให้ทราบว่าสาเหตุหรือปัจจัยใดที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จหรือผลผลิตของโครงการ ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงพัฒนาโครงการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่ไป 
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5. ควรมีการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยภาคีเครือข่ายโดยใช้รูปแบบอื่น ๆ เพื่อใช้เปน็สารสนเทศในการพัฒนา 
การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป 
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูด 
(LG 2001) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

The Development of Lesson Planning on Personality and Oratory 
Improvement (LG 2001), Using Active Learning Method 

อำภา ช่างเกวียน1 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning วชิาการ

พัฒนาด้านบุคลิกภาพและศลิปะการพูด (LG 2001) และเพื่อสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) โดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ นกัเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 2 สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 62 นาย ด้วยวธิีการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ เครื่องมือทีใ่ช้สร้างแผนการ
จัดการเรียนรู ้ได้แก ่แบบประเมินความตรงของแผนการจดัการเรียนรู้และวัตถุประสงค์การเรียน (CVI) 
และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค ได้แก ่แบบประเมิน
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) และประเมิน
คุณภาพข้อสอบโดยการวิเคราะห์ค่าความยาก-ง่าย ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

การวิจัยครั้งนี้พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และศลิปะการพูด (LG 2001) ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 15 แผน มีค่าความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกับตัวชี้วัดใน
จุดประสงค์การเรียนรู้ (CVI) เท่ากับ 0.95 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีความตรงเชิงเนื้อหาสูง 
และแบบทดสอบที่สร้างขึ้นทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค  
ซึ่งแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ มีค่าความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และมีค่าความยาก-
ง่าย อยู่ระหว่าง 0.38-0.71 และ 0.25-0.68 ตามลำดับ โดยมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.35-0.76 และ 
0.25-0.63 ตามลำดับ และมีค่าความเช่ือมั่นรายฉบับเท่ากับ 0.76 และ 0.72  

คำสำคญั:  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

1อาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก 26001 
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop lesson plans with active 

learning method for the subject of Personality and Oratory Improvement (LG2001) and 
2) to create qualified achievement tests by Research and Development Design.
The Sample group was 62 second-year cadets majoring in science and technology and
studying this subject in the first semester of academic year 2019 by Purposive Sampling.
The Content Validity Index (CVI) was used as the research tool to develop active learning
lesson plans and the Index of Item-Objective Congruence (IOC) was used as the tool to
create qualified midterm and final exams. The quality analysis of these achievement tests
was on the difficulty, the discrimination, and the reliability of the tests.

The results of this research showed that the Content Validity Index (CVI) of the 
15 lesson plans with active learning method including their objectives equals to 0.95, 
which is greater than the minimum index value of 0.80. This means the content validity 
of the lesson plans are at high level. In terms of the achievement tests (midterm and final 
exams), the Index of Item-Objective Congruence (IOC) is between 0.67-1.00, the difficulty 
is between 0.38-0.71 and 0.25-0.68, and the discrimination is between 0.35-0.76 and 0.25-
0.63 respectively. Each item of the tests are accordingly qualified. Lastly, the reliability of 
the tests are 0.76 and 0.72.  

Keywords:  The Development of Lesson Planning,  Active Learning 
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1. บทนำ
คำสั่งกองทัพบก ที่ 49/2559 เรื่อง นโยบายการศึกษากองทัพบก พ.ศ. 2560-2564  

ได้กล่าวถึงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการศึกษาของกองทัพบกว่า จะต้องคำนึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรก์องทัพบก พ.ศ. 2560-2579 และแผนพฒันากองทัพบก  
พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งสามารถสรุปเป้าหมายของการจัดการศึกษาได้ว่า การศึกษาจะต้องเป็นไปเพื่อให้คนทุก
ช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ โดยยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาต ิเต็มศักยภาพ และมีคณุธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้าเป็นสถาบันการศกึษาทางทหารเฉพาะทางประเภท ค 
หรือการศึกษาโดยหน่วยงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กำหนดให้
มีการบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและการประเมินผล
การศึกษาตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาและแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยแบ่งโครงสร้างการจัดการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ ดา้นเสริมสร้างคณุลักษณะผู้นำ รับผิดชอบ 
โดยกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ด้านวิชาทหารรับผิดชอบโดยส่วนวิชาทหาร และด้านวิชาการ
รับผิดชอบโดยส่วนการศึกษา ซึ่งกองวิชาอักษรศาสตร์ สังกัดส่วนการศึกษา เป็นกองวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนนายร้อย เพื่อฝึกใหน้ักเรียนนายร้อย
สามารถสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนด้วยวาจาและลายลกัษณ์อักษร สามารถแถลงความคิดเห็นต่าง ๆ 
ได้อย่างเฉลียวฉลาดและสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปได้ 

ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนสังกัดกองวิชาอักษรศาสตร์ที่ได้สังเกตการจัดการเรียนการรู ้วิชาการ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพและศลิปะการพูด (LG 2001) ซึ่งพบว่า นักเรียนนายร้อยยังขาดความสนใจ 
ในการเรียน ไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียบเรียงข้อมูล การสรุปประเด็น 
การสื่อสาร และทักษะความคิดสร้างสรรคน์้อย ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดการเรียนการสอน
ที่อาจยังไม่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคที่เทคโนโลยีเจริญก้าวหน้า มีสิ่งเร้าและดึงดูดความสนใจ
ผู้เรียนมากกว่าการบรรยายหน้าช้ันเรียน ผู้สอนเน้นหลักการทฤษฎีความรู้มากกว่าการเรียนรู้ด้วยตัวผู้เรียน
เอง ดังที ่ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2560) ไดก้ล่าวถึงข้ออ่อนด้อยของการศึกษาว่า การศึกษาในยุคปัจจุบัน 
ยังยึดมั่นกับเนื้อหาสูง เป็นการศึกษาแบบแยกส่วนไม่สัมพนัธ์กับชีวิต สภาพของห้องเรียนครูยังผูกขาด 
การเรียนรู้และกิจกรรมอย่างชัดเจน  

ในปีการศึกษา 2559 ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไดส้่งคณาจารย ์
เข้ารับการสัมมนาหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนว Backward Design  
ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps และการวดัผลประเมินผลแบบ Authentic Assessment ตามหลักสูตร
อิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21” โดยจัดขึ้นที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จากการ
สัมมนาครั้งนั้นทำให้ส่วนการศึกษาฯ มีนโยบายให้แต่ละกองวิชาทดลองปรับวิธีสอนให้เป็นการสอน 
แบบ Active Learning มากขึ้น และมีการรายงานผลการใช้รูปแบบการสอนนี้เป็นระยะ  

จากสภาพปัญหาที่ได้กล่าวประกอบกับนโยบายการจัดการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 2 วิชาการ
พัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษาต่อไป เพื่อให้การจัดการเรียนรูใ้นรายวิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะ 



100 

การพูด (LG 2001) มีความทนัสมัยทั้งด้านรูปแบบการสอนและด้านการวัดและการประเมินผล ทั้งยังสนอง
ต่อนโยบายการศึกษาของกองทัพบกที่สนับสนุนให้โรงเรียนทหารจัดการศึกษาแบบ Active Learning  
ในทุกระดับ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001)  
2.2 เพื่อสร้างแบบทดสอบรายวิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning หรือในภาษาไทยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้  

การเรียนรู้เชิงรุก หรือการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ (วารินท์พร ฟันเฟื่องฟ,ู 
2562) เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
ทำกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์
อื่น ๆ ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นเพียงผู้กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรยีน จัดประสบการณ์ 
และเป็นผู้วางแผนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพการเรียนรู้แต่ละบุคคล 
(ปรียานุช พรหมภาสิต, 2558) 

นักวิจัยหลายทา่นได้ศึกษาการนำการจัดการการเรียนรู้แบบ Active Learning ไปใช้ ดงัที ่
ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) ได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องคลื่นไหวสะเทือน 
โดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ชุดที่ 1 เรื่องคลื่นกลและชนิดของคลื่น มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 75/76 ชุดที่ 2 เรื่องคลื่นกับโครงสร้างของโลก มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76/77 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 
75/75 ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้และจากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบ พบว่า นักเรียนที่ได้รับ 
การสอนด้วยชุดการสอนเรื่องคลื่นไหวสะเทอืน โดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียน 
ที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 สอดคล้องกับที่ David Kember And Doris Y P 
Leung (2005) ได้ศึกษาอิทธิพลของประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning ต่อการพัฒนา
ความสามารถของบัณฑิต สรุปได้ว่า หากมหาวิทยาลัยต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถที่จำเป็นสำหรับ
สังคมฐานความรู้ มหาวิทยาลัย ควรคำนึงรูปแบบของการสอนที่ใช้ในหลักสูตร ซึ่งการสอนแบบเดิมมักใช้ใน
การสอนแบบบรรยาย การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความสามารถทางปัญญานอ้ยกว่า
รูปแบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้เรียนอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) 

จากทฤษฎีและงานวิจัยข้างต้นจึงควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ขึ้นเพื่อนำไปใชป้รับปรุงการจดัการเรยีนการสอนของนักเรยีนนายร้อยในปีการศึกษาถัดไปใหม้ีความทนัสมัย 
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและสนองต่อนโยบายการศึกษาของกองทัพบก 
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะ 

การพูด (LG 2001) โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี ้

การศึกษาสภาพการจัดการ
เรียนการสอนและทบทวน

วรรณกรรม 

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู ้

- นโยบายการศึกษากองทัพบก
- สภาพการจัดการเรียนการสอน
- แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
- แนวคิดการพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัย
และพัฒนา

1. หลักการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ย้อนกลับ (Backward Design)
2. แนวคิดการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
(Authentic assessment)
3. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาระหว่าง
แผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ (CVI) 

การสร้างแบบทดสอบ คุณภาพแบบทดสอบ 
(ระหว่างภาคและประจำภาค) 

1. หลักการสร้างแบบทดสอบวัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ตามแนวคิด
ของ เบนจามิน บลูม
2. การสร้างตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ (อัตนัย)
- แบบทดสอบระหว่างภาค
- แบบทดสอบประจำภาค
3. การนำแบบทดสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
4. เก็บรวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์

- ความสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบ
กับตัวชี้วัดในจุดประสงค์การเรียนรู้ (IOC)
- ความยาก-ง่าย (PE)
- อำนาจจำแนก (D)
- ความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาก (α) 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เรียนใน 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 62 นาย โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากผู้วิจัยปฏิบัติการสอนในรายวิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) จึงใช้ 
กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. แบบทดสอบระหว่างภาค
และแบบทดสอบประจำภาค
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
  5.3.1 เครื่องมอืที่ใช้ในการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning คือ 

แบบประเมินความตรงของแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถปุระสงค์การเรียน (CVI) 
  5.3.2 เครื่องมอืที่ใช้ในการสร้างแบบทดสอบระหว่างภาคและประจำภาค คือ  

แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับวัตถุประสงค์การเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ (IOC) 
ของแบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.4.1 การพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้แบบ Active Learning มี 4 ขั้นตอน ดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย : การศึกษาข้อมูลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning 

1. ศึกษาหลกัสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ. 2558 (5 ปี) นโยบาย
การศึกษากองทัพบก พ.ศ. 2560-2564 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

2. ศึกษาแนวคดิและทฤษฎีการจัดเรียนรู้แบบ Active Learning วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบย้อนกลับ 
และการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment)  

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา : การพัฒนาและการหาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้
แบบ Active Learning  

1. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการออกแบบ
การเรียนรู้ย้อนกลับ (Backward Design) ตามรูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนนายร้อย 
พระจุลจอมเกล้า จำนวน 15 แผน เวลา 30 ชั่วโมง และกำหนดการวัดและการประเมินผลตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ภายในแผนการจดัการเรยีนรู้ประกอบด้วยหัวขอ้ ชื่อวิชา ครั้งที่สอน วัตถุประสงค ์
การเรียนรู้ ชื่อหัวเรื่อง เนื้อเรื่องโดยสรุป กิจกรรมและวิธีสอน สื่อการสอน และวิธีการประเมินผล  

2. นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปปรึกษาที่ปรึกษาโครงการวิจัย ซึ่งในแผนการจัด
การเรียนรู้ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อ แบบประเมินผลการพูด 
ของนักเรยีนนายร้อย ใบกิจกรรม ใบงาน บันทึกผลหลังการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล  
แบบสังเกตพฤติกรรมรายกลุม่ และแบบประเมินผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 15 แผน  

3. นำแผนการจัดการเรียนรูเ้สนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนกัศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสกาวเดือน  
ซาธรรม อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น และพันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษดี อรสิริวรรณ อาจารย์สว่นการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ของแผนการจดัการเรียนรู้ หาค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหา (CVI) และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
ของผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย : การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่เรยีนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา : การประเมินผลปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบ Active Learning 
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1. วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนนายร้อย จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยปรับปรุงกิจกรรมการสอน วิธีการเก็บคะแนน ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

2. ได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ
และศิลปะการพูด (LG 2001) 

5.4.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย : การศึกษาข้อมูลการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ศึกษาคู่มือการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาและศึกษาหลักการสร้าง
แบบทดสอบ 

2. ศึกษาขอบข่ายพฤติกรรมการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1956
ปรับปรุงโดยแอนเดอร์สัน (Anderson) และแครทโฮล (Krathwohl) ในปี ค.ศ. 2001 เพื่อต้ังคำถามให้
สอดคล้องกับเป้าหมายของพฤติกรรมการเรยีนรู้ด้านปัญญาที่ต้องการวัดตามจุดประสงค์รายวิชาที่ตั้งไว้ 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา : การพัฒนาและหาคุณภาพแบบทดสอบ 
1. สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบจำแนกตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 6 ระดับ

โดยพิจารณาตัวชี้วดัและระดับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
2. สร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชนิดข้อสอบอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่

แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค 
3. นำแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบบั เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ สำนกัศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวสกาวเดือน  
ซาธรรม อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลยัขอนแก่น และพันโทหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุษดี อรสิริวรรณ อาจารย์ส่วนการศกึษาโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า เพื่อตรวจสอบหาความสอดคล้อง 
เชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ (IOC) นำมาปรบัปรุงตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย : การทดลองใช้แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำ
ภาค นำแบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ ไปใช้กับนักเรียนนายร้อยช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน 62 นาย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา : การประเมินผลปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ 
1. นำข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 3 (คะแนนผลการทดสอบของนักเรียนนายร้อยทั้ง 62

นาย) มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความยาก-ง่าย อำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบ 
2. ปรับปรุงแบบทดสอบ โดยตัดบางข้อคำถาม เปลี่ยนประโยคคำถาม หรือเพิ่ม

ข้อมูลในข้อคำถามให้มากขึ้น แก้ไขให้เหมาะสมอีกครั้ง 
3. ได้แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาคฉบับสมบูรณ์

5.5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและใช้ค่าทางค่าสถิติต่าง ๆ โดยใช้สูตร ดังนี ้
 5.5.1 วิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับของแผนการจดัการเรียนรู้ (Content 

Validity Index-CVI) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (CVI) ทีใ่ช้ได้ต้ังแต่ 0.8 ขึ้นไป 
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CVI = 
S− CVI

UA

CVI =  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ 
S- CVI  =  ข้อคำถามที่ผ่านการประเมินผ่านการประเมิน

ความสอดคล้องรายฉบับ จากผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 UA   =  จำนวนข้อคำถามทั้งหมด 

5.5.2 วิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ 
  5.5.2.1 ด้วยการหาค่าความสอดคล้องระหวา่งข้อสอบกับตัวชี้วัดในจุดประสงค ์

การเรยีนรู ้(Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC)  

IOC  = 
∑ r

N

 ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป คัดเลือกข้อสอบข้อนั้นไว้ใช้ได้ แต่ถ้าได้ค่า IOC ต่ำกว่า 
0.5 ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุง หรือตัดทิ้ง (ปราณี มีหาญพงษ์ และกรรณิการ์ ฉัตรดอกไม้ไพร, 2561) 

5.5.2.2 ความยาก-ง่าย (Difficulty) 

PE =  
SU− SL−(2NXmin)

2N(Xmax−Xmin)

ข้อสอบที่จะสามารถนำไปใช้ในการวัดผลที่มีคุณภาพจะมีค่าความยาก-ง่าย 
อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

5.5.2.3 ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) 

D = 
SU−SL

N(Xmax−Xmin)

 เกณฑ์พิจารณาอำนาจจำแนกรายข้อต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.20 หรือ 
0.20-1.00 จึงจะถือว่าใช้ได้ (สิรินธร สิมจินดาวงศ,์ 2547) 

PE แทน ดัชนคี่าความยาก 
SU แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มเก่ง 
SL แทน ผลรวมของคะแนนกลุ่มอ่อน 
N  แทน จำนวนผู้เข้าสอบของกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน (เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง) 
Xmax แทน คะแนนที่นักเรียนทำได้สูงสุด 
Xmin แทน คะแนนที่นักเรียนทำได้ต่ำสุด 
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5.5.2.4 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทัง้ฉบับ (Reliability) 

    = 
K

K−1
[1 −

Si
2

St
2] 

 แบบทดสอบทีด่ีจะต้องได้ค่า Cronbach’s alpha 0.70 ขึน้ไป 
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555) 

6. ผลการวิจัย
6.1 พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ

และศิลปะการพูด (LG 2001) ได้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15 แผน มีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา
ทั้งฉบับของแผนการจัดการเรียนรู้ (CVI) เท่ากับ 0.95  

6.2 การสร้างแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบแบบรายวิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นมีจำนวน 2 ฉบับ คือแบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค  
 แบบทดสอบระหว่างภาคมีค่าความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

มีค่าความยาก-ง่าย ระหว่าง 0.35-0.85 ค่าค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.76 
 แบบทดสอบระหว่างภาคมีค่าความตรงของแบบทดสอบ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 

มีค่าความยาก-ง่าย ระหว่าง 0.25-0.69 ค่าค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.72 
6.2.1 การหาค่าความตรงของแบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค 

ตาราง 1 การวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบของแบบทดสอบระหว่างภาค (IOC) 

ข้อท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R

(I.O.C.) 
 

N

R ผลการวินิจฉัย หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 0 1 1 3 0.67 ใช้ได้ ปรับภาษา 
2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ ปรับเป็นวัดเป็นการนำไปใช้ 
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

แบบทดสอบทั้ง 7 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แสดงให้เห็นว่า ค่าความสอดคล้อง
ระหว่างเน้ือหากับจุดประสงค์การเรียนรู้มีค่ามากกว่า 0.50 ทุกข้อ จึงถือว่าแบบทดสอบระหว่างภาคฉบับนี้
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูแ้ละสามารถนำไปใช้ได้ทกุข้อ 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความตรงของแบบทดสอบประจำภาค (IOC) 

ข้อท่ี 
ผู้เชี่ยวชาญ 

R

(I.O.C.) 
 

N

R
ผลการ
วินิจฉัย 

หมายเหตุ คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ ปรับภาษาให้เห็นข้อผิดพลาดชัดเจนขึ้น 
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
9 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 

แบบทดสอบประจำภาคทั้ง 9 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 แสดงให้เห็นว่า  
ค่าดัชนีความสอดคล้องเชิงเนื้อหาระหว่างแบบทดสอบประจำภาคกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ มีค่ามากกว่า 
0.50 ทุกข้อ จึงถือว่าแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้ทุกข้อ 

 6.2.2 การหาค่าความยาก-ง่ายและอำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหว่างภาคและ
แบบทดสอบประจำภาค 

ตาราง 3 ความยาก-ง่าย และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหว่างภาค 

ข้อท่ี SN SL XMax XMin r PE rout Pout 
1 25.5 4 4 0.5 0.7679 0.3839 จำแนกได้ ยาก 
2 8 3.5 1 0 0.5625 0.7188 จำแนกได้ ง่าย 
3 16 7.5 2 0.5 0.7083 0.6458 จำแนกได้ ง่าย 
4 28.5 11 4 1 0.7292 0.4896 จำแนกได้ ปานกลาง 
5 21 0.5 3 0 0.8542 0.4479 จำแนกได้ ปานกลาง 
6 15 5.5 2 0 0.5938 0.6406 จำแนกได้ ง่าย 
7 25.5 17 4 1 0.3542 0.5521 จำแนกได้ ปานกลาง 

อำนาจจำแนกของแบบทดสอบระหว่างภาค มีค่าอยู่ระหว่าง 0.35-0.85 ซึ่งมคี่ามากกว่า 0.2 
ตามเกณฑ์อำนาจจำแนกของข้อสอบที่สามารถวัดได้ จึงถือว่า ข้อสอบทุกข้อสามารถจำแนกผู้เรียน 
เป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได ้
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ตาราง 4 ความยาก-ง่าย และอำนาจจำแนกของแบบทดสอบประจำภาค 

ข้อที่ 𝐒𝐍 𝐒𝐋 𝐗𝐌𝐚𝐱 𝐗𝐌𝐢𝐧 r PE 𝐫𝐨𝐮𝐭 𝐏𝐨𝐮𝐭 
1 6.25 2.5 1 0 0.4688 0.5469 จำแนกได้ ปานกลาง 
2 3.5 1.25 0.5 0 0.5625 0.5938 จำแนกได้ ปานกลาง 
3 7 2.25 1 0 0.5938 0.5781 จำแนกได้ ปานกลาง 
4 5.5 2 1 0 0.4375 0.4688 จำแนกได้ ปานกลาง 
5 14 12 2 1 0.2500 0.6250 จำแนกได้ ง่าย 
6 56 18 8 0 0.5938 0.5781 จำแนกได้ ปานกลาง 
7 14 9 3 0.5 0.2500 0.3750 จำแนกได้ ยาก 
8 6 4 1 0.5 0.500 0.2500 จำแนกได้ ยาก 
9 16 11 2 1 0.6250 0.6875 จำแนกได้ ง่าย 

ข้อสอบทั้ง 9 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.25-0.69 มีข้อสอบในระดับยากอยู่ 2 ข้อ  
คือ ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 คิดเป็นร้อยละ 22.22 ข้อสอบระดบัปานกลาง 5 ข้อ คือ ข้อที ่1 ข้อที่ 2 ข้อที ่3 
ข้อที่ 4 และข้อที่ 6 คิดเป็นรอ้ยละ 55.56 และระดับง่าย 2 ข้อ คือ ขอ้ที ่5 และข้อที ่9 คดิเป็นร้อยละ 22.22 
อำนาจจำแนกของแบบทดสอบประจำภาคมีค่าอยู่ระหว่าง 0.25-0.63 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.2 ตามเกณฑ์
อำนาจจำแนกของข้อสอบที่สามารถวัดได้ จึงถือว่า ข้อสอบทุกข้อสามารถจำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่งและ
กลุ่มอ่อนได้  

6.2.3 การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค 
 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของครอนบาก 

(Cronbach’s reliability coefficient alpha) แบบทดสอบอัตนัย โดยใช้สูตร    
ความเช่ือมั่นแบบทดสอบระหว่างภาค 

  = 
7

7−1
[1 −

3.81

10.8
] 

  = 0.76 
ความเช่ือมั่นแบบทดสอบประจำภาค 

  = 
9

9−1
[1 −

5.22

14.4
]

  = 0.72 
จากการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบระหว่างภาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 

และแบบทดสอบประจำภาคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72 แสดงให้เห็นว่า แบบทดสอบทั้ง 2 ฉบับ  
มีค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบอยู่ในเกณฑ์ที่เชื่อถือได้ คือ มีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป งานวิจัยช้ินนี้จึงทำให้ได้
แบบทดสอบระหว่างภาค จำนวน 7 ข้อ ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.76 และแบบทดสอบประจำภาค 
จำนวน 9 ข้อ ที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.72 
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7. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning จำนวน 15 แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
แบบทดสอบระหว่างภาคและแบบทดสอบประจำภาค สามารถอภิปรายผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
และแบบทดสอบที่ได้จากงานวิจัย ดังนี ้

7.1 แผนการจัดการเรียนรู ้
 การสร้างตารางออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใ้ห้มีความเชื่อมโยงระหว่างจุดประสงค์

รายวิชากับแผนการจัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิด ทักษะ และเจตคติ  
ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีกิจกรรมทั้งแบบกลุ่ม แบบคู่ และแบบเดี่ยว เช่น 
การแสดงบทบาทสมมติในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 
และ 10 การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 และ 3 การเขียนผังความคิด  
ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การเรียนรู้แบบสะท้อนความคิด ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 การทำงาน
เป็นกลุ่ม ทำเปน็คู่ และทำเดี่ยว ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ที่ 6 และที่ 12 กิจกรรมที่กล่าวมาล้วนเป็น
กิจกรรมที่สะทอ้นหลักการสอนแบบ Active Learning ดังที่ ปรียานุช พรหมภาสิต (2558) กล่าวว่า ครทูำ
หน้าที่วางแผนจัดกิจกรรมในชั้นเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพและเกิดการเรียนรู้แต่ละบุคคล 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม และลงมือทำจนเกิดประสบการณ์ยังช่วยให้ผู้เรียนยอมรับ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น สอดคล้องกับ นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559) ที่กล่าวว่า การเรียนรูด้้วยวิธี Active Learning 
ผู้เรียนต้องเรียนผ่านการกระทำ เนื้อหาที่เรียนมีความเกี่ยวข้องและสัมพนัธ์กับจุดหมายผู้เรียนจึงเกิด 
การยอมรับ มสี่วนร่วมตอบสนองต่อกระบวนการเรียนรู้ และการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตนเองเชื่อมโยง
ไปสู่ผู้เรียนคนอื่น ๆ ทั้งด้านอารมณ์ ความรู้สึก และสติปญัญา จากการออกแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว 
จึงส่งผลให้มีความตรงเชิงเนื้อหาระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนสูง  

 นอกจากนีย้ังมกีารออกแบบแผนการจัดการเรียนรูด้้วยวิธีย้อนกลับที่เริ่มจากเป้าหมาย 
การเรียนรู้ (Desired Outcomes) ไปสู่วิธีการวัดผล (Evidence of understanding) และออกแบบ
กิจกรรมการเรียน (instruction) ช่วยให้แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ สอดคล้องกับ พิมพ์พันธ์ เตชะคุปต ์
และพเยาว์ ยินดีสุข (2553) ที่มีแนวคิดว่า การออกแบบแผนการเรียนรูแ้บบย้อนกลับเป็นการออกแบบ 
การเรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจฝังลึก ด้วยกระบวนการสร้างแผนขั้นต้น คอื กำหนดผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังเพ่ือเป็นแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ นำไปสู่การออกแบบวิธีวัด 
และประเมินผลรวมถึงการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น การสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
แบบย้อนกลับจึงมีส่วนช่วยให้แผนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ โดยทำให้มีค่าความสอดคล้องเชิงเน้ือหา
ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้และวัตถุประสงค์รายวิชาสูง 

7.2 แบบทดสอบระหว่างภาคและประจำภาค 
 การวิเคราะห์ข้อสอบด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ทางปัญญาจึงช่วยให้แบบทดสอบ

สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนรู้แต่ละระดับในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่เน้นพฤติกรรมด้านใดด้านหนึ่งมาก
เกินไป และไมว่ัดความจำระยะสั้นหรือสิ่งทีไ่ม่มีความหมายต่อนักเรียนนายร้อย 
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 ด้านความเช่ือมั่นหรือความคงที่แน่นอนของคะแนนในการสอบ เป็นสัดสว่นระหว่าง 
ความแปรปรวนของคะแนนจริงกับความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากการทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบ
ระหว่างภาคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 และแบบทดสอบประจำภาคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.72  
ถือเป็นค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ แต่ไม่สูงมากนัก ทั้งนี้อาจมาจากสาเหตุข้อสอบมีจำนวนข้อคำถามน้อย 
คือ แบบทดสอบระหว่างภาค จำนวน 7 ข้อ และแบบทดสอบประจำภาค จำนวน 9 ข้อ ประกอบกับเป็น
แบบทดสอบอัตนัยที่มีลักษณะเขียนบรรยาย อธิบาย ซึ่งนักเรียนนายร้อยบางนายไม่ได้ตอบคำถามลงใน
แบบทดสอบบางข้อ จึงส่งผลต่อค่าความเชื่อมั่นดังกล่าว  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1. นักเรียนนายร้อยบางนายไม่ได้ทำแบบทดสอบโดยเฉพาะข้อคำถามท้ายแบบทดสอบ
อาจเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมทำให้หลับระหว่างสอบ ดังนั้น ผู้คุมสอบควรกระตุ้นเตือนนักเรียน 
นายร้อยเป็นระยะให้ทำข้อสอบให้แล้วเสร็จก่อนหมดเวลา 

2. ภาควิชาภาษาไทย กองวิชาอักษรศาสตร์ ควรนำรูปแบบและกิจกรรมต่าง ๆ ไปใช้เป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนนายร้อย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียนนายร้อย ที่เรียน

วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนก่อนและหลังเรยีน หรือระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับการเรียน 
แบบดั้งเดิมหรือการจัดการเรียนรู้วิธีอื่น ๆ เพ่ือแสวงหารูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู ้
ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพรจุลจอมเกล้าต่อไป 

2. ควรมีการศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนนายร้อยต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning วิชาการพัฒนาด้านบุคลิกภาพและศิลปะการพูด (LG 2001) 
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การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ดว้ยเมล็ดพืช 

A Study of the Ability to Use the Fine Motor of Early Childhood 
Children Obtained Through Creative Grain Art Activities  

สิริธร ทันสมัย1 
จงจิต เค้าสิม2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย

ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 2) เปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ 
มัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นเด็กปฐมวัย อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ของโรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
ขอนแก่น เขต 3 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ทำการทดลอง 8 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 3 
วัน ๆ 45 นาท ีรวม 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
ด้วยเมล็ดพืช และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย และมีแบบแผน 
การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One–Group Pretest–Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t–test for Dependent Samples  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชมีความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองอยู่ในระดับดี 
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชมีความสามารถ

ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคญั:  ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืช

1นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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Abstract 
The purposes of this research were 1) to study fine motor ability of early 

childhood children after learning through creative grain art activities. 2) to compare the 
fine motor ability of early childhood children before and after creative grain art activities. 
Subjects were student 5-6 years old, Kindergarten III, second semester, academic year 
2020 at Ban Rattana School, Waeng Yai District, Khon Kaen Province Under the Office of 
Khon Kaen Primary Educational Service Area District 3. The purposive random sampling 
was used to select the subjects. The experiment were carried out for 8 executive weeks, 
3 days per weeks, 45 minutes per days, including 24 times. The research instruments used 
in this study were The Fine Motor Ability of Early Childhood Children Test and Creative 
Grain Art Activities Lesson Plan. The research design of this study was One Group Pretest-
Posttest design. The data was statistically analyzed by the mean, standard deviation and 
t-test for dependent samples.

The research results were: 
1. Fine motor ability of early childhood children after learning through

creative grain art activities at good level. 
2. Fine motor ability of early childhood children after learning through

creative grain art activities was higher than before significance at .05 level. 

Keywords:  Fine motor ability,  Creative grain art activities  
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1. บทนำ
เด็กปฐมวัย คอืวัยตั้งแต่อายุ 0–6 ปี เป็นวัยที่มีความสำคญัหรือเรียกได้ว่าเป็นช่วงโอกาสทอง

ของชีวิตมนุษย์ เนื่องจากเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่มีพัฒนาการและการเจริญเตบิโตทางด้านร่างกายและทางด้าน
สมองสูงสุดในช่วงชีวิตของมนุษย์ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2562) ดังนั้นหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จึงกำหนดจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย คือ
พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
ด้วยการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการผ่านการเล่น โดยให้เดก็เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ 5 (กรมวิชาการ, 
2560) และเด็กจะเกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างแท้จริงและ
สอดคล้องกับธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก (เต็มสิริ เนาวรังสี, 2554)  

 ความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของพฒันาการทางรา่งกายทีม่ีความสำคญั
และจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการทำกิจวัตรประจำวัน 
ของตนเอง เช่น การใส ่ถอดกระดุม รูดซิป แปรงฟัน ผูกเชือกรองเท้า ถ้าเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ได้อย่างคล่องแคล่วจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านการใช้นิ้วจับดินสอในการเขียนหนังสือ
ได้อย่างถูกวิธี ดังนั้น การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้ใชง้านได้อย่างคล่องแคล่ว จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง 
ดังคำกล่าวของ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) ที่กล่าวไว้ว่า กล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นพัฒนาการทางร่างกาย 
อีกส่วนหน่ึงที่สำคัญมาก เพราะหมายถึงการสร้างเสริมความสามารถในการหยิบจับ คดัเขียน การส่งเสริม
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นการพัฒนากล้ามเน้ือนิ้วมือ เพราะเด็กต้องใช้มือในการทำกิจกรรมที่สำคัญ 
ได้แก่ การเขยีนหนังสือ การจัดกระทำ หยบิ จับ ปั้นแต่งสิ่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ เยาวภา เตชะคุปต์ 
(2558) ที่กล่าวว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง จะทำให้เด็กพร้อมที่จะลากลีลามือ ซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญของการเขียน เพราะความคล่องแคล่วของกล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเขียน 
ของเด็ก ดังนั้นการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยควรมุง่ส่งเสริมและให้ความสำคัญในการฝึกการใช้มือ
ให้กับเด็ก เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมใหเ้ด็กได้รับการฝึกทักษะการใชป้ระสาทสัมผัสทั้ง 5 แล้ว  
ยังช่วยส่งเสริมกล้ามเนื้อมือกับสายตาให้ประสานสัมพันธ์กันในการทำกจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการใช้มือ
ในการกระทำสิ่งต่าง ๆ ในชวีิตประจำวันของตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว การฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือใหก้ับ
เด็กปฐมวัยจึงเป็นพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมในการเขียนให้กับเด็ก    

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้เล็กของเด็กปฐมวัยสามารถทำได้
หลายวิธี เช่น กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ เชน่ การวาดภาพระบายสี การป้ัน การฉีก ตดั ปะ การประดิษฐ์
เศษวัสดุ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่นตามมุม กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นต้น กิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมหลักทีส่ำคัญในกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
สำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีวิธีการจัดที่แตกต่างกัน การนำสื่อมาใช้ในกิจกรรม
ประเภทต่าง ๆ จึงมีหลายลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และสื่อที่จะนำมาใช้สำหรับจัดกิจกรรมทางศลิปะ
ให้แก่เด็กปฐมวัย ได้แก่ วัสดทุี่ซื้อมาด้วยราคาถูก วัสดุเหลอืใช้ วัสดุท้องถิ่น อาทิ เช่น ใบไม้ กะลา เปลือก
มะพร้าว ก้านมะพร้าว ก้านกล้วย ใบตอง ดอกกรรณิการ์ ดอกอัญชัน ฟาง เปลือกหอย ดิน หิน ทราย กิ่ง
ไม้แห้ง เศษวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การประดิษฐ์เศษวัสดุ หรืออื่น ๆ โดยเด็ก
สามารถใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละจินตนาการในการทำงานศิลปะ สอดคล้องกับ รุ่งรวี กนกวิบูลยศ์รี (2555) 
ที่กล่าวว่า กิจกรรมศลิปะสร้างสรรค ์เช่น การหาดินน้ำมันหรอืแป้งโดมาปั้นเล่น จัดหากระดาษ พูกนั สีเทยีน 
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สีไม้ เพื่อวาดภาพระบายสีหรืออาจเปลี่ยนกิจกรรมการวาดภาพในกระดาษมาเป็นการใช้ไม้วาดบนพื้นดิน 
พื้นทราย หรือกิจกรรมการรอ้ยดอกไม้ด้วยก้านมะพร้าว ซึ่งเด็กต้องมีสมาธิ นิ้วมือต้องจับให้มั่น ต้องใช้
สายตา ในการเสียบดอกไม้หรือเครื่องเล่นประเภทเสียบต่อ เช่น พลาสติกสร้างสรรค์ช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือ
และสายตาได้เหมือนกัน กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัยน้ันจะบูรณาการในช่วงของกิจกรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผสัในการรับรู้ และการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในการควบคุมลำตัว แขน นิ้วมือให้ประสานสัมพันธ์กันกับการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน
ตามความต้องการของตนเอง     

ด้วยตระหนักในความสำคัญของพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ผู้วิจัยจงึนำกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชมาใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยในด้าน
การใช้ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อมือ นิ้วมอื แขน ไหล่ ให้ทำงานประสานสัมพันธ์กับสายตาโดยผ่านระบบ
ประสาททางกล้ามเนื้อเพื่อทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช ทั้งการปะติด ร้อย และการประดิษฐ์ 
โดยเชื่อมั่นว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืช จะมีความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามวัย 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 2.1 เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง

ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2552) และพัฒนา ชัชพงศ์ (2551) กล่าวถึงความสามารถในการใช้

กล้ามเนื้อมัดเล็กว่า เป็นการพัฒนากล้ามเน้ือนิ้วมือให้แข็งแรง ทำให้เด็กพร้อมที่จะลากลีลามือ ซึ่งเป็น
พื้นฐานการของการเขียน 

 เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2559) กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้
มัดเล็กไว ้ดังนี้ มือของคนเราคือฐานของสมองผู้ที่ได้รับการบริหารมือมาต้ังแต่เด็ก ๆ จะเป็นผู้ที่มีสมองดี 
มีความคิดฉับไว การฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวของการใช้กล้ามเนื้อนิ้วมือมีความสัมพันธ์อย่างมากกับ
ความคิดอันฉับไวของเด็ก ในทางตรงกันข้ามเด็กที่ไม่มีความสามารถเคลื่อนไหวนิ้วมือได้คล่องแคล่วมักจะ
คิดอะไรช้าไปด้วย 

 จรัล คำภารัตน์ (2551) กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็กไว้
ดังนี้ ในขณะที่เด็กกำลังลากเส้นในลักษณะขีดเขี่ยไปมานั้นสมองของเด็กได้จินตนาการที่ไร้ขอบเขต และทำ
ให้กล้ามเนื้อประสาทตามีความสัมพันธ์กัน 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551) ได้กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้ 
มัดเล็กไว้ว่ามิได้หมายถึงเพียงการเขียนตัวอักษรตามความหมายของผู้ใหญ่แต่การเขียนของเด็กอนุบาล
เพียงการขีดเขียนไปมาก็เป็นการเขียนในขัน้เริ่มต้นแล้ว ซึ่งประโยชน์ของการเขียนก็เพื่อสื่อความและ
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แสดงออกถึงความคิดเห็น เป็นสื่อในการแสดงออกที่ตามองเห็นโดยต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ
ในการบังคับควบคุมการทำงานจากการศึกษาความสำคัญของความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

 ฟอรแ์มน และฟลีท (ณภัทสรณ์ นรกิจ, 2555 อางอิงมาจาก Forman; & Fleet, 1980) 
กล่าวว่า ความสามารถในการใชม้ือ คือ ความสามารถในการบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมือ นิว้มือ
และแขน ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยการประสานสัมพนัธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับการใช้สายตา  

 สรุปได้ว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเด็กปฐมวัย  
เป็นการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ แขน ทำงานร่วมกันกับกล้ามเนื้อตาให้ประสานงานกันอย่างลงตัว 
การบริหารกล้ามเนื้อมือกับตาบ่อย ๆ จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสมองที่ดี ทำให้เด็กสามารถทำกิจวัตร
ประจำวันต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนสามารถขีดเขียนได้ดีอีกด้วย 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็ก 
 ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล (ณภัทสรณ์ นรกิจ, 2555 อ้างอิงมาจาก Gesell, 1947) กล่าวว่า 

ความสามารถในการใช้มือของเด็กสามารถแบงออกเป็นระยะและมีขั้นตอน พัฒนาการในการส่งเสริม
กล้ามเนื้อมือมีความสำคัญแกชีวิต ซึ่งเป็นรากฐานของบุคคลเมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พฤติกรรมของ
บุคคลจะมีอิทธิพลมาจากสภาพความพรอมทางร่างกาย ไดแ้ก กล้ามเนือ้มือ กระดูกและระบบประสาท 
ต่าง ๆ สิ่งแวดล้อมเป็นเพียงส่วนประกอบของการเปลี่ยนแปลง 

 สรุปได้ว่า กล้ามเนื้อมือสามารถพัฒนาการไดต้ั้งแต่แรกเกิด และพัฒนาให้มีความแข็งแรง 
คล่องแคล่วขึ้นได้จากการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้ลงมอืปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในชวีิตประจำวัน  
เด็กสามารถพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้จากการหยิบจับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้กล้ามเนือ้มัดเล็กพัฒนาไปสู่
การเขียนต่อไป 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
 กรรณิการ์ คำมี (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนากล้ามเน้ือมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้

สื่อหม้อห้อมสร้างสรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อหม้อห้อม
สร้างสรรค์ ในภาพรวมค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดบั มากที่สุด  

 ผกากานต์ น้อยเนียม (2556) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็ก
อายุ 4-5 ปี ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ด้วยดิน ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กอายุ 4-5 ปี หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยดินโดยภาพรวม 
อยู่ในระดับดี  

รวีพร ผาด่าน (2556) ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหลัง 
การทดลองอยู่ในระดับด ี

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 
 ณภัทสรณ์ นรกิจ (2555) กลา่วถึงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชว่า หมายถึง 

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ โดยสำรวจ สังเกต เปรียบเทียบ หยิบจบั 
และไดล้งมือกระทำต่อเมล็ดพืชและวัสดุต่าง ๆ ตามความสนใจของตน โดยใช้เมล็ดพืชที่มีรูปร่าง รูปทรง  
สีขนาด ทีแ่ตกต่างกันมาเป็นส่วนประกอบในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการใชม้ือและนิ้วมือ และการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตาของเด็กปฐมวัย 
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การรับรโูดยใชป้ระสาทสัมผัสจากกิจกรรมศลิปะสร้างสรรคด์้วยเมล็ดพืชในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก ่การวาดภาพ 
การฉีกปะ การตัด การร้อย การพับ การปั้นประกอบเมล็ดพืช  

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยชาย-หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5-6 ปี  

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นอนุบาลปีที ่3 โรงเรียนบ้านรัตนะ อำเภอแวงใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 21 คน ซึ่งได้มา
ด้วยวิธีสุ่มเจาะจง (Purposive Random Sampling) โดยเป็นห้องเรียนที่ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติการสอน  

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัยแบบ 

One Group Pretest-Posttest design (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ,์ 2550) มีลักษณะการทดลอง ดังนี ้

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

ความหมายของสัญลักษณ ์
T1 แทน การทดสอบวัดความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนการทดลอง 
X แทน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 
T2 แทน การทดสอบวัดความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการทดลอง 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์
ด้วยเมล็ดพืช 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
- ความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
- การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา
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5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 
 5.3.1 เครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลอง ไดแ้ก ่แผนการจัดกจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 

สร้างแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 24 แผน ๆ 45 นาที จากนั้นนำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) พบว่า แผนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชมีความถูกต้อง 
ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบภายในแผนการจดัการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทีสุ่ด    
( = 4.96, S.D. = 0.49)  

5.3.2 เครื่องมอืที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการใช ้
กล้ามเนื้อมัดเล็กที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นำไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
ไดค้่าดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 ทำการประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนเรียน (Pretest) ด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย  
 5.4.2 ดำเนินการทดลองจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

โดยทำการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 3 วัน ๆ ละ 1 ครั้ง ๆ ละ  
45 นาท ีในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 10.00–10.30 น. รวมทั้งสิ้น 24 ครัง้  

 5.4.3 ประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของนักเรียนกลุม่ตัวอย่างระหว่าง 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช และทำการประเมินผลที่ได้จากการสังเกตหลังการจัดกิจกรรม
ทุกครั้ง จำนวน 2 ด้าน ได้แก ่1) ความคลอ่งแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมดัเล็ก 2) การประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตา มีการจัดระดับคุณภาพความเหมาะสมเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ 
ปรับปรุง ซึ่งเกณฑ์ให้คะแนนเป็น 5 4 3 2 1 ตามลำดับ 

5.4.4 ประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยหลังเรียน (posttest) 
ด้วยแบบประเมินความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกันกับ
การทดสอบก่อนเรียน  

 5.4.5 นำผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบประเมินความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีน และคะแนนที่ได้จากการประเมินพฤติกรรมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของ
เด็กปฐมวัยในระหว่างการจัดกิจกรรมศลิปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชมาวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยวิธีการทางสถิติ
ต่อไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมลู 
5.5.1 หาค่าสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 5.5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของผลการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์

ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สูตร The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test  
(นิภา ศรีไพโรจน,์ 2533) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
5.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
5.6.2 สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (dependent samples t-test) 

X

X
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6. ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั 

การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 6.1 ผลการศึกษาความสามารถในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช ผลปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 การศึกษาความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ 
           สร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืช 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

S.D. ระดับ S.D. ระดับ 
ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อ 
มัดเล็ก 2.57 1.54 ปานกลาง 4.24 1.33 ดี 
ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา 2.19 1.33 พอใช ้ 4.29 1.67 ดี 

โดยรวม 4.76 2.44 พอใช ้ 8.53 2.57 ดี 

จากตาราง 2 พบว่า ก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชเด็กปฐมวัยมีความสามารถ
ในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ ( = 4.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านความคล่องแคล่วในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็ก ( = 2.57)  
อยู่ในระดับปานกลาง และด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ( = 2.19) อยู่ในระดับพอใช้ 

หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กโดยรวมอยู่ในระดับดี ( = 8.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความสามารถในการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ( = 4.24) และด้านการประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ( = 4.29) อยู่ในระดับดี 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ 
การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช ผลปรากฏดังตาราง 3 

X X
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รบัการจัดกิจกรรม 
           ศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชก่อนทดลองและหลังทดลอง 

ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทดลอง X S.D. D̄ t pvalue 
ด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ก่อนทดลอง 2.57 1.54 1.57 6.42 .000 

หลังทดลอง 4.24 1.33 
ด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ก่อนทดลอง 2.19 1.33 2.14 17.13 .000 

หลังทดลอง 4.29 1.67 

โดยรวม 
ก่อนทดลอง 4.76 1.33 2.51 17.39 .000 
หลังทดลอง 8.53 2.57 

*p < .05

จากตาราง 3 พบว่า คะแนนความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยรวม 
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ด้วยเมล็ดพืชสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่
ระดับ .05 (t = 17.39) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว พบว่า หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ด้วยเมล็ดพืช เด็กปฐมวัยมีความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ 
กับตา และด้านความคล่องแคล่วในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 17.13) และ (t = 6.42) ตามลำดับ 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัในครั้งนี้ ผู้วิจยันำมาอภิปราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 7.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กของเด็กปฐมวัย 

หลังการจัดกจิกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ด้วยเมล็ดพืช อยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
 7.1.1 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพชืเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้ลงมือ

กระทำและปฏิบัติจริงกับสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เด็กได้สำรวจ ค้นคว้า โดยผ่านการใช้ประสาทสัมผัส ทั้งการมอง 
การดมกลิ่น การฟัง การสัมผัส และการลงมอืกระทำ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ 
เด็กปฐมวัย ทำให้เด็กได้รับประสบการณ์สำคญั ที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนในระดับชั้นต่อไป สอดคล้องกับ
แนวคิดของ เพียเจต์ และเฮลเดอร์ (รวิพร ผาด่าน, 2557 อ้างอิงมาจาก Piaget; & Inhlder) ที่กล่าวว่า  
เด็กเข้าใจสิ่งต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุด้วยการลงมือกระทำกับวัตถุโดยตรงเป็นสำคัญ 
และยังสอดคลอ้งกับ คำกล่าวของ ดิวอี้ (Dewey) ที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการกระทำ (Learning by 
doing) ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ ก่อนจะให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมแตล่ะครั้ง ผู้วิจัยจะกระตุ้นให้เด็ก 
เกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น และให้เด็กรู้จักกับสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ทำกิจกรรม ด้วยการให้สังเกต 
เปรียบเทียบ รูปร่าง ลักษณะ สี ขนาด จำนวน ตลอดจนรู้จักวิธีการนำสื่อ อุปกรณ์ไปใช้อย่างถูกวิธีและ
ปลอดภัย และในขณะทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืช เด็กจะได้ใช้กล้ามเนื้อมอื นิ้วมือ แขน ไหล่ 
เคลื่อนไหวและกระทำกับสื่อ วัสดุ ด้วยความอยากรู้อยากเห็น อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ส่งผลให้กล้ามเนื้อ
มัดเล็กของเด็กได้รับการฝึกฝนให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว และพัฒนาขึ้นตามลำดับ ดังคำกล่าว 
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ของ เต็มศิริ เนาวรังส ี(2554) ที่ว่า การเรียนในระดบัปฐมวัยเป็นการเรียนเพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ของเด็ก โดยเฉพาะความสามารถในการเคลือ่นไหวของกล้ามเนื้อมือ และนิ้วมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยสัมพันธ์กับการใช้สายตา ซึ่งสอดคล้องกับ บรูเนอร์ (Bruner) ที่กล่าวว่า เด็กเรียนรู้ด้วยการกระทำ  
เป็นขั้นตอนที่เด็กเรียนรูจ้ากประสาทสัมผสั (ทิศนา แขมมณี, 2553) ทำให้เด็กได้ฝึกฝนการใช้มือและนิ้วมือ
ให้มีความคล่องแคล่วเพ่ิมมากขึ้น  

 7.1.2 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเมล็ดพืช ยังเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 
ได้แก่ กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือ และสายตาในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์กันในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรม 
เด็กใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ในการปะติด ร้อย และประดิษฐ์เพื่อสร้างผลงานศิลปะด้วยเมล็ดพืช ตลอด
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ของการทดลอง ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จึงทำใหเ้กิดการเรียนรู้ที่ดี 
ซึ่งสังเกตได้จากช่วงแรกของการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชนั้น พบว่า เด็กทำกิจกรรม 
ทั้งการปะติด การร้อยเมล็ดพืชได้จำนวนน้อยช้ินและใช้เวลาในการทำกจิกรรมค่อนข้างนาน การใช้มือ 
ในการหยิบจับอุปกรณ์ วัสดุต่าง ๆ ไม่คล่องแคล่ว เมื่อได้รบัการจัดกิจกรรมในทุก ๆ สัปดาห์ ตลอดเวลา 8 
สัปดาห์ของการทดลอง สังเกตพบว่าเด็กสามารถใช้มือหยิบจับวัสดุ อุปกรณ์ได้คล่องขึ้น และมีความกระตือรือร้น
ในการทำกิจกรรมให้สำเร็จ ทำได้จำนวนมากชิ้นขึ้น และใช้เวลาในการสร้างผลงานแต่ละชิ้นน้อยลง แสดง
ว่าเด็กได้รับการพัฒนาการด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา สอดคล้องกับคำกล่าวของ รวิพร  
ผาด่าน (2557) ที่กล่าวไว้ว่า การที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ จะทำให้
เด็กเกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองได้ดีขึ้น ซึ่งการที่เด็กได้ทำกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ ทำให้เด็กได้รับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ดังนั้นจึงส่งผลทำให้เด็กปฐมวัย 
มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กด้านความคล่องแคล่วในการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็ก 
และด้านการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาเพิ่มขึ้นในระดับดี 

  7.2 จากผลการเปรียบเทียบความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยก่อน
และหลัง ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช พบว่า หลังการทดลองเด็กปฐมวัยเด็กปฐมวัย
มีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กทั้งโดยรวมและรายด้านสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเมล็ดพืช เป็นกิจกรรมทีเ่ด็กมีโอกาสไดฝ้ึกฝนและ 
ใช้กล้ามเนื้อมอืในการหยิบจับเมล็ดพืช เพื่อปะติดในกิจกรรมศิลปะ ฝึกลีลามือจากการวาดภาพอย่างอิสระ 
จึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกบัพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็ก สอดคล้องกับ กลุยา ตันติผลาชีวะ (2551) 
ที่กล่าวว่า การส่งเสริมกล้ามเน้ือมือเป็นการพัฒนาการกล้ามเนื้อมือ นิ้วมือที่มีความสำคญัต่อเด็กมาก 
เพราะเด็กต้องใช้มือในการทำกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก ่การเขียนหนังสือ การหยิบจับ การปั้น การตกแต่ง 
สิ่งต่าง ๆ และสอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2559) ที่กล่าวถึงความสำคัญของความสามารถ 
ในการใช้มือว่า มือของคนเรานั้น ถือเป็นพ้ืนฐานของการสร้างเซลล์สมองถ้ามนุษย์ได้รับการบริหารมือมา
ตั้งแต่วัยเด็กจะสามารถเป็นผู้ที่มีสมองดี มคีวามคิดฉับไว ซึ่งควรฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไวในการใช้
กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือให้สัมพนัธ์กัน เพ่ือพฒันาสู่การจัดระบบสมองให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น แต่ในทางตรงกัน
ข้ามเด็กที่ไม่ได้ฝึกการเคลื่อนไหวมือ นิ้วมือให้มีความคล่องแคล่วนั้น มักจะทำสิ่งต่าง ๆ ได้ช้าไปด้วย ดังนั้น
จึงควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมือ นิว้มือให้กับเด็กปฐมวัย โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมการเล่นต่าง ๆ ที่ตอ้งใช้กล้ามเนื้อมือ นิ้วมือและประสาทสัมผัสใน
การเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กปฐมวัยพัฒนาความสามารถในการใช้มือได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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สรุปได้ว่า การปฏิบัติกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชส่งผลให้เดก็ปฐมวัยสามารถฝึกฝน
และพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็กในการหยิบจับเมล็ดพืชและวัสดุต่าง ๆ ในขณะทำ
กิจกรรม สามารถบังคับกล้ามเนื้อมือให้หยิบจับเมล็ดพืชต่าง ๆ เพื่อนำมาทำกิจกรรมศิลปะอย่างมั่นคง  
อันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย ให้สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะสำหรับนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ครูควรดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำเมื่อเด็กต้องการความช่วยเหลือ กระตุ้นให้เด็กคิด
และสร้างผลงานตามความคิดของตนอย่างอิสระ 

2. ครูควรให้การเสริมแรงเมือ่เด็กตั้งใจทำกิจกรรม และชืน่ชมผลงานของเด็กด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย เหมาะสม เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจและสนใจในการทำกิจกรรม 

3. การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืช สามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ของเด็ก
ได้ด้วย เช่น ทักษะทางภาษา ทักษะทางคณติศาสตร์ ทักษะทางสังคม เป็นต้น ครูควรให้การส่งเสริมทักษะ
เหล่านั้นให้เด็กได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 

4. เมื่อเด็กทำกิจกรรมเสร็จแต่ละครั้ง ให้นำเสนอผลงาน แล้วนำผลงานไปจัดนิทรรศการ
หรือติดที่ป้ายนิเทศของห้องเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันชืน่ชมผลงานของเด็ก 

5. เมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้น ครูควรแนะนำให้เด็กทำความสะอาด เก็บกวาดบริเวณพื้นที่
ที่ทำกิจกรรม และเก็บวัสดุ อุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีศึกษาผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมลด็พืชที่มีต่อพัฒนาการด้านอื่น ๆ

ของเด็กปฐมวัย เช่น ความคดิสร้างสรรค์ ทกัษะการคิด ทักษะทางคณิตศาสตร์ ความพร้อมทางภาษา 
ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

2. ควรมีการศกึษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุอ่ืน ๆ 

3. ควรนำการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืชไปใช้ขยายผลกับเด็กปฐมวัย
ทุกระดับชั้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

9. เอกสารอ้างอิง
กรมวิชาการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรงุเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย. 
กุลยา ตันติผลาชีวะ. (2551). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: โชติสุขการพิมพ์. 
เกียรติวรรณ อมาตยกุล. (2559). เรียน ๆ เล่น ๆ อนุบาลอมาตยกุล. กรงุเทพฯ: พีพีปริ้นท์. 
กรรณิการ์ คำมี. (2560). การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้สื่อหม้อห้อมสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ปี พ.ศ. 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=159781&bcat_id=16 



122 

ณภัทสรณนรกิจ. (2555). ความสามารถในการใชม้ือของเด็กปฐมวัยที่ไดร้ับการจัดกิจกรรมศิลปะ 
สร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช. ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

เต็มสิริ เนาวรังสี. (2554). ครปูฐมวัยกับศิลปะเด็ก. กรุงเทพฯ: ภาควิชาการอนุบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 

ทิศนา แขมมณี. (2553). ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. 
กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นิภา ศรีไพโรจน์. (2533). สถติินอนพาราเมตริก (พิมพค์รั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
พรเพ็ญ บัวทอง. (2555). ผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสรา้งสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติท้องถิ่นที่มีต่อ 

พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

เยาวภา เตชะคุปต์. (2558). กิจกรรมสำหรบัเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: แม็ค. 
รวิพร ผาด่าน. (2557). ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม 

ศิลปะสร้างสรรค์การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุ. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

รุง่รวี กนกวิบูลย์ศรี. (2555). อนุบาล 2 แล้วยังเขียนหนังสือไม่ค่อยได้. นิตยสารรักลูก, 30(357), 199. 
สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. (2545). การวัดและประเมินผลแนวใหม่ : เด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ:  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2562). คูม่ือหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแห่งประเทศไทย. 



123 

ผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่มีต่อทกัษะพื้นฐาน 

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

Effects of Folk Games for Thai Children on Basic Mathematical 
Skills of Early Childhood Children 

พรรณิพา อเนกเวียง1  
จงจิต เค้าสิม2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 

หลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย 2) เปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย กลุ่มตัวอย่างเป็น 
เด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่ศึกษาอยู่ช้ันอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนน้ำพอง อำเภอ
น้ำพอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 คน 
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ คือ แผนการจัดกจิกรรมการละเล่นพืน้บ้าน
ของเด็กไทย และแบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น และ 
มีแบบแผนการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One–Group Pretest–Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทแีบบกลุ่มไม่อสิระ (Dependent Samples 
t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยหลังได้รับการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทย อยู่ในระดับดี ทั้งโดยรวมและรายด้าน 2) ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคญั:  ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทย  เด็กปฐมวัย 

1นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
The purpose of this study were to study and compare basic mathematical skills 

of Early Childhood Children using folk games for Thai children. Purposive sampling was 
used to select the sample of 22 Early childhood children in the 2nd semester of Academic 
year 2020 from Nam Phong school, Nam Phong district, Khon Kaen Province Under the Office 
of Khon Kaen Primary Educational Service Area District 4. The sample was selected by the 
Purposive Sampling. The research instruments used were the lesson plan of Thai folk 
games, and the basic mathematical skills of Early childhood children test, by researcher. 
The research design of this study was One Group Pretest-Posttest design. Data was analyzed 
using t-test for dependent samples. The results of this study were: 1) basic mathematical 
skills of early childhood children obtained through Thai folk games at good level. 2) basic 
mathematical skills of early childhood children obtained through Thai folk games was 
significantly higher level at .05 

Keywords:  The basic mathematical skills,  Folk games for Thai children, 
Early Childhood Children 



125 

1. บทนำ
 การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย 

จิตใจ สติปญัญา บุคลิกภาพและสังคม ให้พฒันาอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพตามวัย มุ่งเตรียมเด็กให้มี
พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ  
มีทักษะและพ้ืนฐานความรู้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ทั้งนี้
เนื่องจากปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการทุกด้านพัฒนาอย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ที่เด็กได้รับจะเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนาทุก ๆ และเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ถ้าเด็กได้รับการพัฒนา 
การกระตุ้นไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะช่วยให้เด็กมีเจตคติต่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมและสังคมได้อย่างมีคุณภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ) สอดคล้องกับคำกล่าวในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่กล่าวว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาเด็กต้ังแต่แรก
เกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมทีเ่ด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก 
ความเอ้ืออาทรและความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองสังคม 

 คณิตศาสตร์มคีวามสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิด ทำให้มนุษย์คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  
มีแบบแผน ตลอดจนมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได ้
อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และ
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืน ๆ (สถาบันส่งเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2553) เด็กปฐมวัย เป็นช่วงที่มีความคิดริเริ่มงอกงาม ต้องการ
แสดงออก มีจินตนาการ อยากรู้อยากเห็น สามารถให้เหตผุลในการกระทำของตนเองได้ รู้จำนวนตัวเลข 
รู้จักการนับ ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก การเรียนคณิตศาสตร์จึงเป็นการกระตุ้นให้เด็ก
สนใจโลกรอบตัวเอง การตระหนักรู้ทุกสิ่งในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง รู้จักสังเกต ค้นหา ทดลอง ให้เด็ก
เกิดมโนทัศน์คณิตศาสตร์ ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและเหตุผล สร้างความคุ้นเคยกับตัวเลข การนับ  
การเพ่ิม และการลด พัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝึกทักษะในการคิดคำนวณจากการรู้  
การนับ การเปรียบเทียบ หรอืการจำแนกรับรู้การแก้ปัญหา และสร้างเสริมความคิดเชิงตรรกะหรือเหตุผล
จากการมีความสามารถ ในการใช้เหตุผล ในการเปรียบเทียบ การจัดประเภท รู้เวลา รู้ตำแหน่ง รู้รูปทรง 
และขนาด (กลุยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 

 การเล่นเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในขณะที่เด็กเลน่นั้นเด็กจะได้ใช้สมรรถภาพทางด้านร่างกายหลาย ๆ ส่วน
ควบคู่กับการใช้สติปัญญา และนอกจากนั้นการเล่นยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ในการเรียนและ 
การทำงานของเด็ก การละเล่นพ้ืนบ้านไทยเป็นการเล่นรูปแบบหนึ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย 
ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่สืบทอดมาในวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นเล่น 
ที่สนุกสนาน ไม่มีกติกาซับซ้อน เล่นได้ง่าย มีคุณค่าส่งเสรมิทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม ภาษา และยังช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ ์จติใจ สังคม สตปิัญญา ของเดก็ได้เป็นอย่างด ี(รัตนต์ยา ศรีสุข, 
2551)  
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 จากความสำคัญของการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และคณุค่าของ
การละเล่น พื้นบ้านของเด็กไทย ผู้วิจยัจึงมีแนวคิดที่จะศกึษาในเรือ่งการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย โดยผู้ศึกษาค้นคว้าเชื่อว่า กิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านของเด็กไทย จะช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยให้มีระดับคุณภาพ
พัฒนาการสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีและสภาพที่พึงประสงค์ที่หลักสูตรการศกึษาปฐมวัยกำหนด  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่น 

พื้นบ้านของเด็กไทย 
2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังได้รบั 

การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทย 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ได้กล่าวถึงความหมาย และความสำคัญของทักษะพื้นฐาน 

ทางคณิตศาสตร์ไว้ดังนี้ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2553) 
กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีความสำคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคดิ ทำใหม้นษุยม์ีความคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ 
มีแบบแผน ตลอดจนการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผนการแก้ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ เด็กปฐมวัย
เป็นวัยเริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกต ชอบสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว คณิตศาสตร์
สามารถพัฒนาและเสริมสร้างให้เด็กรู้เข้าใจธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การที่เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรม์ีเจตคติที่ดตี่อคณิตศาสตร ์ไม่เพียงส่งผลให้เดก็ประสบความสำเรจ็
ในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์เท่านั้น แต่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีบทบาท
สำคัญทั้งในการเรียนรู้ และมปีระโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551)  
ที่กล่าวไวว้่า คณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนและต้องใช้เสมอ เด็กสนใจ 
การเรียนรู้คณติศาสตร์ตั้งแต่เล็ก เด็กสามารถประเมินขนาดใหญ่เล็กไดแ้ละสามารถสื่อสารกับเพ่ือนและ
ผู้ใหญ่ได้ ดังนั้นคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยจึงเป็นความเข้าใจเรื่องจำนวน การปฏิบัติเกี่ยวกับจำนวน หน้าที่
และความสัมพนัธ์ของจำนวน ความเป็นไปได้และการวัดทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย และคำกล่าวของ 
บรีเวอร์ (ปณิชา มโนสิทธยากร, 2553 อ้างอิงมาจาก Brewer, 1995) ที่ว่า คณิตศาสตรเ์ป็นแนวทาง 
ของประสบการณ์และความเห็นต่าง ๆ ที่เกีย่วกับโลก เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกีย่วกับความเข้าใจ 
เรื่องจำนวน หน้าที่ และความสัมพันธ์ของสิ่งของ เมื่อเด็กโตและมีพัฒนาการขึ้น กิจกรรมเกี่ยวกับคณติศาสตร์
ที่จะเปลี่ยนแปลง เด็กจะได้สำรวจ เริ่มเข้ากลุ่ม มกีารเปรียบเทียบ และเมื่อมีความพร้อมเรื่องความคิดรวบ
ยอดเรื่องคณิตศาสตร์ เด็กจะสามารถบันทึกสิ่งที่ค้นพบโดยใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ครอฟต์ และเฮสส์ (กมลรัตน์ กมลสุทธิ, 2555 อ้างอิงมาจาก Croft & Hess, 1985) ที่กล่าวว่า เด็ก ๆ 
สามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์จากกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน และความคิดรวบยอด
ทางคณิตศาสตร์นั้น สามารถจัดสอดแทรกหรือบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น ๆ ที่บรรจุในหลักสูตรการศึกษา
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ปฐมวัย การเรยีนเกี่ยวกับตัวเลข รูปทรง ขนาด ลำดับ การจัดหมวดหมู่ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ถือว่าเป็น
ประสบการณ์ประจำวันของเด็กที่ช่วยสอนเด็กตามธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดรวบยอดและทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น จึงเป็นการปูพื้นฐานไปสู่ความเข้าใจ
ด้านคณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

ส่วนการละเล่นพืน้บ้านของไทย มีผู้กล่าวถึงความหมาย และประโยชน์ ไว้ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2545, หน้า 4) ไดใ้ห้ความหมายไว้ว่า 

การกระทำของเด็กที่ทำไปเพื่อความสนุกสนานหรือผ่อนคลายอารมณ์ให้เพลิดเพลิน และฟาลาตี หมาดเต๊ะ 
(2557) กล่าวว่าการละเล่นพ้ืนบ้านของไทย หมายถึงการละเล่นที่ผู้เล่นตา่งสมัครใจมีการเคลื่อนไหวใน
กิริยาต่าง ๆ เน้นความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการถ่ายทอดของคนไทยสืบต่อกันมาจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีก
รุ่นหนึ่ง มีกฎกติกาที่ไม่ซับซ้อนสามารถยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และมีความเหมะสมกับวีถชีีวิต 
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นนั้น ๆ เมื่อเด็กได้เล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เด็กได้รับการ
เตรียมความพร้อมในพัฒนาการด้านต่าง ๆ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านรา่งกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ  
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา และนอกจากนี้จากการศึกษาค้นคว้า ทำให้ได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับประโยชน์
ของการละเล่นพ้ืนบ้านไทย ดังที่นักการศึกษาวิจัยได้กล่าวไว ้ดังนี้ ฟาลาตี หมาดเต๊ะ (2557 อ้างอิงมาจาก 
คณาจารย์ชมรมเด็ก, 2545) กล่าวถึงประโยชน์ของการละเล่นพื้นบ้านว่า การเล่นช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมพัฒนาการทางกายในด้านการฝึกฝนการใช้กลา้มเนื้อส่วนต่าง ๆ ให้เจริญเตบิโต 
ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ในแง่ทำให้เด็กรู้สึกสบาย ร่าเริง แจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ได้ด ีช่วยส่งเสริมพฒันาการทางด้านสังคมคือทำให้เดก็รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของซึ่งกนัและกัน 
รู้จักการให้และการรับ รู้จักรว่มมือกันและการสร้างมิตรภาพระหว่างเพ่ือนฝูง นอกจากนั้นการเล่นของเด็ก
ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาคือการใช้ภาษาได้ดีขึ้น ฝึกการแก้ปัญหาและส่งเสริมจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นต้น และการเล่นช่วยส่งเสริมการเรยีนรู้ของเด็ก เพราะการเล่นของเด็ก
จัดว่าเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เช่น เด็กที่เล่นตุ๊กตาจะเรียนรู้รูปร่างลักษณะและส่วนประกอบของตุ๊กตา 
ตลอดจนสีและสิ่งที่ใช้ในการประดิษฐ์ตุ๊กตา เมื่อเด็กเจริญขึ้นก็จะสามารถเรียนรู้จากการเล่นมากยิ่งขึ้น  
นั่นคือการเล่นส่งเสริมให้เด็กมีความรู้กว้างขวาง           

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยและ
การละเล่นพ้ืนบ้านไทย ดวงพร สุขธิติพัฒน์ (2553) ศึกษาผลการจัดกจิกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทย 
เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ผลการศึกษาพบว่า หลังจากเด็กปฐมวัยได้รับ 
การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านไทย เด็กมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการจัดกิจกรรมการละเล่น
พื้นบ้านไทย สามารถส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในเรื่องการนับ การรู้ค่าจำนวน และการจำแนก
สูงขึ้น อังคนา ดวงเกิด (2556) ศึกษาการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่1 
โดยการจัดกิจกรรมการละเลน่ท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที ่1 จากการใช้กจิกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ หลังจัดประสบการณ์
มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ และพฤติกรรมการเรียนรูข้องเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาลปีที่ 1 
โดยการจัดกิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ ระหว่างการจัดประสบการณ์อยู่ในระดับดี บุญเรือน 
ดวงศรีแก้ว (2558) ศึกษา ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยที่มีต่อพฤติกรรม
ทางสังคมของเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่าเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทยที่มีต่อพฤติกรรมทางสังคมหลังได้รับการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ 
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อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สุปราณี แก้วขุมเหลก็ (2559) ศึกษาการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้การละเล่นพื้นบ้าน 
ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาและทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์
โดยการละเล่นพ้ืนบ้าน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสุจิน กิ้มตั้น 
(2561) ศึกษาการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นปีที ่1 ผลการวิจยัพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เกมการละเล่นพื้นบ้านไทยหลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัด
ประสบการณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่มีคุณค่า 
ที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในทุกด้านแบบองค์รวม ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
รวมทั้งได้เรียนรู้และพัฒนาทกัษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะการสังเกต การแก้ปัญหา การคิดหาเหตุผล  
รู้จักควบคุมตนเอง และการยอมรับผู้อื่น ก่อให้เกิดความมีวินัยในตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกจากน้ันยังเป็นการช่วยรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นการละเล่น 
ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ด้านการเปรียบเทียบ

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
      การศึกษาครั้งนี้ทำการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 ระยะเวลา 

ในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 45 นาที รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง 

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน    
ของเด็กไทย 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
- การเปรียบเทียบขนาด
- การเปรียบเทียบจำนวน
- การเปรียบเทียบสัดส่วน
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “ผลของการจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่มีต่อทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย” เชิงทดลองแบบ One–Group Pretest–Posttest Design  
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  

5.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชาย–หญิง อายุ 5–6 ป ีที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 3  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาขอนแกน่ เขต 4 จังหวัดขอนแก่น จำนวน 22 คน เลือกมาโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) 
ซึ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทีผู่้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เข้าฝึกสอน 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองโดยอาศัยการวิจัย

แบบ One Group Pretest-Posttest design (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ,์ 2550) มีลักษณะการทดลองดังนี้ 

ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

ความหมายของสัญลักษณ ์
T1 แทน การทดสอบวัดความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก ก่อนการทดลอง 
X แทน การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยเมล็ดพืช 
T2 แทน การทดสอบวัดความสามารถในการใชก้ล้ามเนื้อมัดเล็ก หลังการทดลอง 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
 5.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก ่แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 

ของเด็กไทย สร้างแผนการจัดกิจกรรม จำนวน 25 แผน แผนละ 45 นาที จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) พบว่า แผนการจัดกจิกรรมการละเล่นพื้นฐาน 
ของเด็กไทย มีความถูกต้อง ความเหมาะสม และความสอดคล้องขององค์ประกอบภายในแผนการจดัการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมาก ( = 4.39, S.D. = 0.84)  

 5.3.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทาง 
คณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ นำไปให้ผู้เชีย่วชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity) ไดค้า่ดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินกับจุดประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.64–1.00 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.4.1 วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียน (pretest) 

ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย  

X
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 5.4.2 ผู้วิจัยดำเนินทดลองจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยกับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างโดยทำการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 5 วนั ๆ ละ 45 นาที ในช่วงเวลาของกิจกรรม
กลางแจ้ง เวลา 10.00–10.45 น. รวม 25 ครั้ง  

 5.4.3 วัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตวัอย่างหลังการทดลอง 
(posttest) ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นข้อสอบฉบับเดียวกัน
กับการทดสอบก่อนเรียน  

 5.4.4 นำผลคะแนนที่ได้จากการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติต่อไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี ้
 5.5.1 หาค่าสถติิพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนของผลการวัดทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สูตร The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test  
(นิภา ศรีไพโรจน,์ 2533) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
5.6.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
5.6.2 สถิติอ้างอิง ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มไม่อิสระ (dependent samples t-test) 

6. ผลการวิจัย
 การวิจัยเรื่อง “ผลของการจดักิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยที่มีต่อทักษะพื้นฐาน

ทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย” ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 6.1 ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรม

การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทย ผลปรากฏดังตาราง 2 

ตาราง 2 การศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรข์องเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่น 
            พื้นบ้านของเด็กไทย (จำนวน 22 คน) 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

S.D. ระดับ S.D. ระดับ 
เปรียบเทียบขนาด 3.14 2.27 ปรับปรุง 9.27 1.03 ดี 
เปรียบเทียบจำนวน 2.68 0.66 ปรับปรุง 8.86 0.94 ดี 
เปรียบเทียบสัดส่วน 2.36 0.49 ปรับปรุง 8.14 0.89 ดี 

รวม 8.18 1.26 ปรับปรุง 26.27 2.65 ดี 

X

X X
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 จากตาราง 2 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับ 
การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย อยู่ในระดับปรับปรุง ( = 8.18) หลังได้รับการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทย เด็กปฐมวยัมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อยู่ในระดบัดี ( = 26.27) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทยด้านการเปรียบเทียบขนาด ด้านการเปรียบเทียบจำนวน และด้าน 
การเปรียบเทียบสัดส่วน อยู่ในระดับปรับปรุง ( = 3.14, 2.68 และ 2.36 ตามลำดับ) แตห่ลังได้รับ 
การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทย ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในทุกดา้นอยู่ในระดับดี 
( = 9.27, 8.86 และ 8.14 ตามลำดับ)

6.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลัง 
การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทย ผลปรากฏดังตาราง 3 

ตาราง 3 การเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเลน่ 
           พื้นบา้นของเด็กไทยก่อนและหลังการทดลอง 

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

S.D. S.D. t 
เปรียบเทียบขนาด 3.14 2.27 9.27 1.03 19.96 
เปรียบเทียบจำนวน 2.68 0.66 8.86 0.94 23.96 
เปรียบเทียบสัดส่วน 2.36 0.49 8.14 0.89 28.72 

รวม 8.18 1.26 26.27 2.65 34.00 
** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตาราง 3 พบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยรวมและรายด้านของเด็กปฐมวัย
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทยมีทักษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น

7. อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยมีทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านการเปรียบเทียบสูงขึ้น และทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 
หลังการจัดกิจกรรมการละเลน่พื้นบ้านของเด็กไทยสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน 
ของเด็กไทย ทั้งนี้ดูได้จากการละเล่นพื้นบ้านที่ผู้วิจัยนำมาให้เด็กเล่นนั้นมีส่วนช่วยในการสร้างความสนใจ
ให้กับเด็กเป็นอย่างมาก ทำให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวและคน
รอบข้าง จึงเป็นการเรียนรู้ที่เป็นไปตามธรรมชาติตามวัยของเด็ก ดังกระทรวงศึกษาธิการ (2560) กลา่วว่า 
หลักสำคญัในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย เพื่อให้พฒันาด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ 
สังคม และสตปิัญญา โดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่หลากหลาย บูรณาการผ่านการเล่นและกิจกรรม 
ที่เป็นประสบการณ์ตรงผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าที่เหมาะสมกับวัย นอกจากนี้เกมการละเล่นพื้นบ้าน 

X
X

X

X

X X
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ในแผนการจัดกิจกรรมยังเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วม มีการกำหนดสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ที่บรูณาการเป็นอย่างดี ทำเด็กสนใจและเล่นเกมการละเล่นอย่างสนุกสนาน จึงสง่ผลให้การเรียนรู้
ของเด็กมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณี นิลสวุรรณ์ (2555) ได้ทำการวิจัยเรื่อง
การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้เกมการละเล่นพ้ืนบ้าน ผลการวิจัยพบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน โดยภาพรวมและรายด้านก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์
การเล่นเกมการละเล่นพื้นบ้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และอังคณา ดวงเกิด (2556)  
ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 1 โดยการจัด
กิจกรรมการละเล่นท้องถิ่นพื้นบ้านภาคเหนือ ผลการวิจัยพบว่า ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็ก 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จากการใช้กจิกรรมการละเล่นท้องถิ่นพ้ืนบ้านภาคเหนือหลังการจัดประสบการณ ์
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการจัดประสบการณ์ จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงแสดงให้เห็นว่า เกมการละเล่นพืน้บ้าน
ไทยเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้พัฒนาครบทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

1. ครูควรอธิบายจุดประสงค์ของการเล่นและวิธีการเล่นที่ถูกต้องให้เด็กปฐมวัยเข้าใจ
อย่างชัดเจนก่อนการเล่น 

2. ครูต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการเล่น และสถานที่ที่เหมาะสมสำหรบัการจัดกจิกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้าน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยโดยการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทยไปไปทดลองใช้ในการพัฒนาทักษะ

ด้านอื่น ๆ ของเด็กปฐมวัย เช่น ทักษะทางภาษา การคิด การแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น 

2. ควรมีการศกึษาถึงผลของการจัดกิจกรรมการละเล่นพืน้บ้านของเด็กไทยที่มีต่อ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในระดับชั้นอ่ืน ๆ และในสถานศึกษาที่สังกัดรฐับาลและเอกชน 
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ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 
Opinion Towards Online Teaching and Learning During The Corona 

virus 19 Pandemic 1th year students, Sirindhorn College  
of Publich Health Phitsanulok 

จริล แก้วดวงเล็ก1 
อรพินธุ์ เพียรรุ่งเรือง2

บทคัดย่อ 
งานวิจัยเชิงสำรวจนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 

ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาที ่1/2564 จำนวน 200 คน สอบถามความคิดเห็นด้วยแบบสอบออนไลน์ ได้รับคำตอบ
กลับคืน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 85 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ สถิติทีใ่ช้ใน 
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ร้อยละ 87.6 เคยเรียนออนไลน์ร้อยละ 93.5  
เรียนออนไลน์จากที่บ้าน ร้อยละ 98.2 มีโทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์ ร้อยละ 100 จ่ายค่าบรกิาร
อินเทอร์เน็ตแบบรายเดือน ร้อยละ 87.06 คุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์อยู่ในระดับมาก  
( X  = 4.38) คุณภาพด้านการเรียนรู้แบบออนไลน์อยู่ในระดับมาก (X  =4.12)   

ปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ (1) ปัญหาด้านระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ และสถานที่
ในการเรียน ได้แก่ อินเตอร์เน็ตขัดข้อง อุปกรณ์ไม่พร้อม ไฟฟ้าดับ ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เนต็เพิ่มขึ้น มีสิ่งรบกวน
ขาดสมาธ ิต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน (2) ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอนและการสื่อสาร ได้แก ่
นักศึกษาไม่กลา้ซักถาม ปญัหาการทำงานกลุ่ม ง่วงนอนและเพลีย ปวดตา ปวดเมื่อยตัว เครียด กังวล 
การสอบออนไลน์ ขาดแรงจูงใจในการเรียน และการติดต่อกับผู้สอน 

คำสำคญั:  การเรียนการสอนออนไลน์  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19

1วิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 65130
2เภสัชกรชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 65130 
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Abstract 
The purposes of this survey research to survey the opinion of 1th year students 

Sirindhorn College of Publich Health Phitsanulokto towards online teaching and learning 
during the Corona virus 19 Pandemic.Population were 200, the research instruments were 
the 1th students opinion survey online google form and collected response 170 (85%). 
A descriptive analysis such as percentage average and standard deviation were used for 
data analyses. The results show that  

Most of the students are female (87.6%). 93.5% of them had studies in the 
online format experience and use their home as online place 98.2% ,The device use  
for learning were mobile smart phone 100%, Pay monthly internet usage 87.06 %. 
The opinions on the quality of online teaching of teachers were at a high level (X  = 4.38) 
and the quality of online learning was at a high level (X  = 4.12). 

The problems were found in online teaching and learning (1) Internet and 
devices problems, places used for learning such as: internet was interrupted, devices are 
not available, power outage, Internet costs increase. Disturbance, lack of concentration, 
help parents with housework (2) Problems in learning and communication activities such 
as: Students shame to ask questions. Working in groups. Sleepy and tired, eye pain, 
aches, stressed, Lack of motivation, exam anxiety and contact with teachers. 

Keywords:  Online Teaching and Learning,  Corona virus 2019,  Covid-19 
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1. บทนำ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เริ่มต้นขึน้ในเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมอืงหลวงของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมือง
ที่มีประชากรมากที่สุดในภาคกลางของประเทศจีน กว่า 19 ล้านคน วันที ่30 ธันวาคม 2562 สำนักงาน
สาธารณสุขเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย์ ได้ออกประกาศเป็นทางการ พบโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ  
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตลาดอาหารทะเลที่เมอืงอู่ฮั่น โดยสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดในการติดต่อสู่คน  
คือการสัมผสักับเนื้อสัตว์ประเภทต่าง ๆ ที่วางขายในตลาด การระบาดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  
มีผู้ป่วยหนักและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก องค์การอนามัยโลก ได้ออกมาระบุว่าไวรัสชนิดดังกล่าว คือ  
SARS-CoV-2 เรียกว่า COVID-19 โรคทางเดินหายใจที่เกดิจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ขององค์การอนามัยโลก และพบการแพร่เช้ือจากคนสู่คน ผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 
Health Emergency of International Concern–PHEIC) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ต่อมาได้พบผู้ป่วย
ยืนยันในหลายประเทศทัว่โลก วันที่ 20 กมุภาพันธ์ 2564 ประเทศไทยมผีู้ติดเช้ือยืนยันสะสมทั้งสิ้น 
25,323 ราย เป็นการติดเชื้อระลอกใหม่ 21,086 ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันน้ีมี จำนวน 82 ราย  
เป็นการติดเชื้อในประเทศ 71 ราย คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ 4,235 ราย ผู้เดินทาง 
ที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ 81,676 ราย โดยยังคงพบผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน
และผู้ป่วยที่เขา้มาตรวจใน สถานพยาบาลอย่างต่อเนื่องจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้ดูแล 
สถานประกอบการโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังคงพบผู้ติดเช้ืออย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โรคอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการสวมใส่หนา้กากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น 
หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัด สแกนไทยชนะ หรือใช้หมอชนะ เฝ้าระวังสังเกต  
อาการเป็นเวลา 14 วัน หลังไปตลาดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อและหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจมูก 
ไม่รับกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ให้รีบพบแพทย์และเปิดเผยประวัติการเดินทางให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะทำได้  
(กลุ่มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อ, 2564, หน้า 1-3) 

เนื่องด้วยสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 
สถาบันพระบรมราชชนก ได้มีประกาศให้จดัการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ 1 ซึ่งนักศึกษาเป็น
นักศึกษาใหม ่ยังไม่ไดเ้ข้ามาในวิทยาลัยเอเข้าสู่กระบวนการเตรียมพร้อมในการเข้าศึกษาในสถานศึกษา 
แต่จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และคงต้องดำเนินการต่อไป
จนกว่าสถานการณ์จะสงบ โดยได้มีประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 6  
ให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เรียนเป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อลด 
ความเสี่ยงในการรวมตัวกันในห้องเรียน ตามมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก ใหก้ลุ่มสนบัสนุนวิชาการ  
โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้การสนับสนุนเรื่องการใช้งาน google classroom รวมถึงการจัดการให้
นักศึกษาใหมท่ีจ่ะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้สามารถเข้าใช้ระบบเมล์ของวิทยาลยั สำหรับการจัด
ห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ให้ร่วมกับงานทะเบียน งานสนับสนุนวิชาการ เพื่อจัดสอบ และจัดการศึกษา 
รวมถึงสนับสนนุการอบรมให้อาจารย์มีความพร้อมในการดำเนินการจดัการเรียนการสอนและการสอบ
ออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม เช่น Google Classroom, Google Meet ฯลฯ และไดด้ำเนินการ ดังนี้  
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(1) ด้านเตรียมความพร้อมอาจารยผ์ู้สอน วทิยาลัยโดยกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการได้อบรมอาจารย์ผู้สอน
ที่จะทำการสอนสอนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ครบทกุรายวิชา ประกอบด้วยการสร้างและ
วิธีการใช้งานห้องเรียนเสมือน Google Classroom การเชิญอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาเข้าห้องเรียน
การนำเสนอเนื้อหาสาระ การอัพโหลด ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดทำใบงาน การมอบหมายงาน การตรวจงาน การประเมินให้คะแนน การจัดทำขอ้สอบด้วย Google
Form การสอนสดผ่าน Google Meet การบันทึกการสอนเพื่อให้นักศึกษาดูย้อนหลัง การให้ช่องทางติดต่อ
สำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ (2) ด้านเตรียมความพร้อมนักศึกษา กลุ่มงานสนับสนุน
วิชาการได้จัดอบรมออนไลน์ผา่นระบบ Google ให้กับนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ทั้ง 4 หลักสูตร โดยจัดอบรมให้
หลักสูตรละ 2 ชั่วโมง ในการใช้งานห้องเรียนเสมือน Google Classroom การเข้าห้องเรียน การอัพโหลด
ดาวน์โหลดเอกสาร กิจกรรมการเรียนรู้ การทำใบงาน การส่งงาน การดูคะแนนจากการทำใบงาน การสอบ
ด้วย Google Form การดูการสอนสดผ่าน Google Meet การดูวีดีโอบันทึกการสอนยอ้นหลัง และ
การให้ช่องทางติดต่อสำหรับอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ (กลุ่มงานอำนวยการ)

เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์นี้เป็นครั้งแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งมีหนา้ที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีการศึกษาการประเมินการเรียนการสอน รวมทั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนด้วย 
จึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทีม่ีต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 
เพื่อนำข้อมูลที่ไดใ้ช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนักศึกษาชั้นปีที ่1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 

3. กรอบแนวคิดการวจิัย

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก

1. เพศ
2. ประสบการณ์เรียนออนไลน์
3. สถานที่เรียนออนไลน์
4. อุปกรณ์ใช้เรียนออนไลน์
5. การใช้บริการอินเตอร์เน็ต

ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

1. ด้านคุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์
2. ด้านคุณภาพการเรียนรู้ออนไลน์
3. ปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์
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4. นิยามศัพท์
การเรียนการสอนออนไลน ์หมายถึง การเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Covid-19) โดยใช ้Google Classroom เป็นห้องเรียนเสมือน และถ่ายทอดสดการเรียนการสอนผา่น 
google meet  

ความคิดเหน็ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์ ความคิดเห็น 
ด้านคุณภาพการเรียนรู้ออนไลน์ และปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน ์

ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนออนไลน์ หมายถึง ปญัหาด้านระบบอินเตอร์เน็ตและ
อุปกรณ์สถานที่ในการเรียน และปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนและการสือ่สาร 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 

ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาวจิัย ในครั้งนี้เปน็นักศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 50 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาทันตสาธารณสุข 
จำนวน 50 คน หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาแพทย์แผนไทย จำนวน 50 คน และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนคิเภสัชกรรม จำนวน 50 คน ปีการศึกษา 2564 ทีล่งทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 1 รวม 200 คน 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1  

ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ประยุกต์จากแบบประเมินการจัดการเรียน
การสอน ในระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวดั
พิษณุโลก คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งนักศึกษาจะต้องประเมิน 
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ทุกคนและทุกรายวิชา ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป จำนวน 8 ข้อ การประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาในภาพรวม จำนวน 
22 ข้อ คุณภาพด้านการเรียนรู้ออนไลน์ จำนวน 5 ข้อ ปญัหาที่พบในการเรียนออนไลน ์เป็นแบบคำถาม
ปลายเปิด 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 หลังจากคณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จึงนำข้อมูลทั้งหมด  

มาวิเคราะห์ค่าสถิต ิวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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6. ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เพ่ือความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ต่อการเรียน

การสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 200 คน ตอบแบบประเมิน 170 คน แบบประเมิน
ที่ได้คืน คิดเป็นร้อยละ 85 ผลการศึกษา แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป นกัศึกษาช้ันปีที่ 1  
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์ทุกรายวิชาในภาพรวม ส่วนที่ 3 คุณภาพ
ด้านการเรียนรู้แบบออนไลน ์และส่วนที ่4 ปัญหาที่พบในการเรียนออนไลน์  

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พบว่าเป็นเพศหญิง จำนวน 149 คน ร้อยละ 87.6  

เพศชาย จำนวน 21 คน ร้อยละ 12.4 ประสบการณใ์นการเรียนออนไลน ์เคยเรยีนออนไลน ์จำนวน 159 คน 
ร้อยละ 93.5 ไม่เคยเรียนออนไลน์ 11 คน ร้อยละ 6.5 สถานที่ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ มากที่สุด คอื บ้าน 
จำนวน 167 คน ร้อยละ 98.2 รองลงมา คอื หอพัก 2 คน ร้อยละ 1.2 และบ้านญาติ 1 คน ร้อยละ 0.6 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนออนไลน์ มีโทรศัพท์มือถือ/smart phone ใช้ในการเรียนออนไลน์ จำนวน 170 คน 
ร้อยละ 100 รองลงมาเป็น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Notebook จำนวน 131 คน ร้อยละ 77.06 คอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต 50 คน ร้อยละ 29.41 และคอมพวิเตอร์ตั้งโต๊ะ 8 คน ร้อยละ 4.71 การใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
เป็นแบบรายเดือนมากที่สุด จำนวน 148 คน ร้อยละ 87.06 รองลงมาเป็นแบบเติมเงิน รายวัน 31 คน 
ร้อยละ 18.24 ซื้อเพิ่มเมื่อเรยีนออนไลน์ 6 คน ร้อยละ 3.53 และแบบรายปี 1 คน ร้อยละ 0.59 

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารยท์ุกรายวิชาในภาพรวม 
 ความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์ทุกรายวิชา พบว่า ในภาพรวมทัง้ 

6 ด้าน อยู่ในระดับมาก (X = 4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านคุณลักษณะผู้สอนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
( X = 4.46) รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (X = 4.42) 
ด้านการบูรณาการ (X = 4.42) และด้านการเตรียมเนื้อหา (X = 4.37) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
( X = 4.37) ด้านวิธีการถ่ายทอดความรู้ ( X = 4.31) ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้งหมด 24 ข้อ 
พบว่ามี 2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
( X =4.57) มีความเป็นกัลยาณมิตรและเอื้ออาทรต่อผู้เรียน ( X = 4.55) และอีก 22 ข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 ข้อ คือ การจัดการเรียนการสอนคำนึงถึงความสามารถ  
หรือความแตกต่างของผู้เรียน (X = 4.21) วิธีการสอนทำให้เขา้ใจง่าย ( X = 4.13)  
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 ส่วนที่ 3 คุณภาพด้านการเรียนรู้ออนไลน ์

ตาราง 1 คุณภาพด้านการเรียนรู้ออนไลน ์

คุณภาพด้านการ
เรียนรู้ออนไลน์ 

แพทย์แผน
ไทย n=40 

เทคนิค 
เภสัชกรรม 

n=42 

ทันต
สาธารณสุข 

n=42 

สาธารณสุข
ชุมชน n=46 

รวม n=170 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.
1. การเข้าถึงความรู้ 4.13 0.72 4.05 0.63 4.17 0.66 4.18 0.61 4.13 0.65 มาก 
2. ความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้รับ 4.13 0.72 4.00 0.84 4.00 0.66 3.91 0.81 4.01 0.76 มาก 
3. ความสะดวก
ในการเข้าเรียน 4.05 0.88 4.12 0.67 4.05 0.70 4.09 0.66 4.08 0.72 มาก 
4. การสร้างวินัย
ในการเรียน 4.28 0.75 4.05 0.85 4.17 0.70 4.29 0.66 4.20 0.74 มาก 
5. ความสุขที่ได้รับ
จากการเรียน 4.32 0.75 4.07 0.79 4.30 0.65 4.07 0.80 4.19 0.75 มาก 
ค่าเฉลี่ย 5 ด้าน 4.12 0.73 มาก 

จากตาราง 1 คณุภาพด้านการเรียนรูแ้บบออนไลน ์พบว่า โดยภาพรวม 5 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก  
(X = 4.12) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การสรา้งวินัยในการเรียน (X = 4.20) 
รองลงมา คือ ความสุขที่ได้รบัจากการเรียน (X = 4.19) การเข้าถึงความรู้ (X = 4.13) ความสะดวก 
ในการเข้าเรียน (X = 4.08) และความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ (X = 4.01) ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ปญัหาที่พบในการเรียนออนไลน ์
1. ปัญหาดา้นระบบอินเตอรเ์น็ตและอุปกรณ์ สถานในการเรียน พบว่า ส่วนใหญ่

พบว่า ปัญหาอินเตอร์เน็ตขัดข้อง อุปกรณ์ที่ไม่พร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนในบางครั้ง ทำให้การเรียนการสอน
ไม่ต่อเนื่อง ปัญหาไฟฟ้าดับ ค่าใช้จ่ายด้านอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น สภาพแวดล้อมที่เรียนออนไลน์ไม่เอ้ืออำนวย
มีสิ่งรบกวนทำให้เสียสมาธิในการเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในบางวัน  

2. ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนและการสือ่สาร ที่พบส่วนใหญ ่คือ นักศึกษาไม่กล้า
ซักถาม ขาดความมั่นใจเพราะไม่เคยเจอครูผู้สอนมาก่อน การทำงานกลุ่มค่อนข้างมีปัญหาเพราะอยู่คนละที่
และยังไม่ค่อยรู้จักกันมาก ง่วงและเพลียง่ายขณะเรียน มีปญัหาทางด้านสุขภาพ ปวดตา ปวดเมื่อย  
ปวดหลัง เพราะนั่งนาน เครียดเพราะการบ้านมาก การติดต่อผู้สอนได้รับการตอบกลับช้าและไม่ได้รับ 
การตอบกลับ ขาดแรงจูงใจในการเรียนไม่เหมือนเรียนในห้องปกติ กังวลการสอบแต่ละครั้งว่าระบบ 
การสื่อสารจะขัดข้อง  
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7. สรุปและอภิปรายผล
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์ทุกรายวิชาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ วไลพรรณ อาจารีวัฒนา และปริญญาภรณ์ พจน์อริยะ (2564) ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาของนักศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ นิตยา มณีวงศ์ (2564) ศึกษา
พฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนออนไลน์ แอปพลิเคชันไลน์ ในช่วงวิกฤต COVID 19 พบว่า
ปัจจัยแห่งความสำเร็จต่อการเรียนออนไลน์ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับมาลีวัล เลิศสาครศิริ, 
จุรีย์ นฤมิตเลศิ และกิติยา สมุทรประดิษฐ ์(2564) พบว่า พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27 (S.D. = .33) 

คุณภาพด้านการเรียนรู้ออนไลน์ ทั้ง 5 ด้านโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความรู้ 
ความเข้าใจที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ (X = 4.01) สอดคล้องกับ อุสรา อเนกปัญญากลุ (2564)   
ทำการวิจัยเรื่องความสุขในการเรียนออนไลน์ ช่วงระบาดโควิด-19 ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสดุ คือ ด้านความรู้ความเข้าใจที่ได้รับปัญหาที่พบในการเรียน 
การสอนออนไลน์ เรื่องขาดแรงจูงใจในการเรียนเหมือนเรียนในห้อง และการติดต่อผู้สอนได้รับการตอบกลับ
ช้าและไม่ได้รับการตอบกลับในบางครั้ง สอดคล้องกับ นิตยา มณีวงศ ์(2564) มขี้อเสนอแนะด้านการสื่อสาร 
เสนอใหอ้าจารย์ผู้สอนหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเกิดความรูส้ึก อยากเรียนในวิชานั้น ๆ 
มีวิธีการที่ดึงดูดความสนใจของนักศึกษามากขึ้น และกำหนดระยะเวลาการสอนให้เหมาะสม เพื่อลด 
ความเบ่ือหน่ายและการขาดสมาธิหรือการสร้างสิ่งกระตุ้นในด้านอื่น ๆ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได ้
มีการสนทนาโต้ตอบผ่าน เว็บบอร์ด ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในเรือ่งการเรียนในเนื้อหาบทเรียน  
การจัดกิจกรรม การทำงาน เป็นกลุ่ม หรือขอ้สงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งอาจกำหนดให้ผู้สอน
ตอบคำถามกลับให้นักศึกษา กำหนดภายใน 12 ชั่วโมง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ด้านสถาบนั เห็นว่าวิทยาลัยควรพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่ดีมปีระโยชน์ สร้างความปลอดภัยในสถานการณโ์รคระบาด วิทยาลัยสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

8.2 ด้านนักศึกษา ควรสร้างความเข้าใจในการเรียนออนไลนเ์ป็นการเรียนที่ต้องใช ้
ความรับผิดชอบและการมีวินยัในตัวเองสูง ควรตรวจสอบอุปกรณ์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ม ี
ความเสถียรเพ่ือการเรียนที่ต่อเน่ือง การเรียนออนไลนส์ามารถช่วยเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนรูข้องผู้เรียนได ้

8.3 ด้านผู้สอน ผู้สอนควรเข้าเรียนและเลิกเรียนตรงเวลาเพื่อไม่ให้กระทบกับวิชาอื่น  
มีการจัดกิจกรรม บรรยากาศให้ผ่อนคลายไม่เคร่งเครียด เช่นเปิดเพลงให้ฟัง ให้เล่นเกม และควรม ี
การบันทึกการสอนไว้ทุกครั้งเพื่อให้ผู้เรียนมีการทบทวนเน้ือหาย้อนหลังได ้
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นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

Innovative Lifting Transfer Car for Children with Physical 
or Mobility Impairments 

วีรภัทร ขุริมนต์1 
วนิดา ดรปัญหา2 

ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์3

กรวรรณ โหม่งพุฒ4

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับผู้ดูแล

เด็กใช้ในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว กลุม่ตัวอย่างที่ใช้วิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผูดู้แลเด็ก จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักกายภาพ จำนวน 2 คน ผู้ปกครอง จำนวน 5 คน 
ครูผู้สอน จำนวน 2 คน และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
คือ 1) แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 2) แบบบันทึก
เวลาในการเคลื่อนย้าย 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่
ปรับระดับ มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในการพัฒนา เครื่องมือ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 1) การสำรวจข้อมูล 
และกำหนดคณุลักษณะของนวัตกรรมจากปัญหาที่พบในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทาง 
ด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 2) การออกแบบและการสร้างนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ 
(Lifting transfer car) 3) การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมือ 4) การวเิคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล  

ผลการศึกษาพบว่า ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ 
ปรับระดับกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective Congruence: IOC) จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
มีค่าตั้งแต่ 0.6–1.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้ผลการทดสอบความปลอดภัยของผู้ใช้งาน พบว่า ระบบ
ความปลอดภัยมีความมั่นคง อุปกรณ์ไม่มีส่วนใดชำรุดหรือเสียหาย การปรับระดับสามารถใช้งานได้ปกติ 
ผู้ใช้งานไม่มีความรู้สึกกลัวหรอืกังวลในระหว่างการใช้งาน ความพงึพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้งาน
นวัตกรรมอยูใ่นระดับมีความพึงพอใจมากทีสุ่ด คิดเป็น 91.65 % ดังนั้นนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนทีป่รับระดับ
จึงน่าจะสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายเด็กมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ 
การเคลื่อนไหวได้ อย่างไรก็ตามควรมีการพัฒนารูปแบบของตัวอุปกรณ์ต่อไปเพ่ือให้สามารถใช้งานได ้
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  

คำสำคญั:  เด็กที่ความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว  ผู้ดแูล 
              นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3รองศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4อาจารย์ ดร., สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop an innovative lifting transfer car for 

children with physical or mobility impairments. 10 children care providers consisted of  
2 physical therapists, 5 parents, 2 teachers and 1 mentor, by purposive sampling with 
research & development method. Research instrument consisted of 1) expert comment 
form on innovative lifting transfer car for children with physical or mobility impairments 
2) moving time record form, and 3) satisfaction survey caregivers of students with impaired
mobility with the innovative lifting transfer car for children with physical or mobility
impairments was procedure to  research & development as follows, 1) survey and defines
the features of the innovation from problems encountered in moving students with
physical or mobility impairments, 2) designing and creating Innovative lifting transfer car
for children with physical or mobility impairments, 3) inspection and evaluation of tools,
and 4) data analysis and conclusion.

The results showed that the assessment of the innovative lifting transfer car 
for children with impaired mobility (Index of Item–Objective Congruence: IOC) by experts, 
the value was between 0.6–1.0. The innovative lifting transfer car was stable and salty. 
Users were not afraid or worried during the use of the innovative lifting transfer car.  
In addition, satisfaction with innovative caregivers of students with impaired mobility most 
satisfied 91.65%. Therefore, an innovative lifting transfer car can be used as a device to 
help children with physical or mobility impairments. However, in the further, characteristics 
of the device should be improved for increase efficiency.  

Keywords:  Children with physical or mobility impairments,  Children care providers, 
Innovative lifting transfer car 
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1. บทนำ
เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว มักมีปญัหาและอุปสรรค 

ในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้ายตนเองลำบาก จึงต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งทำให้ผู้ดูแลรับภาระ 
ในการอุ้มหรือยก รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเด็กไปยังสถานที่ต่าง ๆ เพื่อทำกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรม 
ในห้องเรียน อาจส่งผลต่อผู้ดูแลในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต (ปัณณ์พฒัน์ จันทร์สว่าง, 2557)  
จากการศึกษางานวิจัยในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้พิการที่มีปัญหาทางด้านร่างกายหรือ 
การเคลื่อนไหว สามารถทำได้โดยใช้นวัตกรรม เช่น การใชอุ้ปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการลด 
ความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูก ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ช่วยลด
ความเสี่ยงของท่าทางการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P = .000) และช่วยลดความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อ
กระดูก บริเวณบ่า/ไหล่ทั้งสองข้างได้ (กาญจนา ปัญญาดี, 2561) การใช้ โปรแกรมการฝึกทักษะวีลแชร์
สำหรับเด็ก โปรแกรมการฝึกทักษะวีลแชร์สำหรับเด็ก (WST 3.2) พบว่าสามารถพัฒนาระดับทักษะในเด็ก
ที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังหรือกระดูกสันหลังส่วน bifida ได้ใน 1–2 วัน (Bonita Sawatzky, Paula 
W. Rushton, Ian Denison and Rachael McDonald, 2012)

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับขึ้นมาเพื่อช่วยผู้ดูแล
ในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ของศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำจังหวัดมหาสารคาม และเพื่อให้สามารถเคลื่อนยา้ยผู้เรียนได้สะดวกขึ้น ลดการใช้แรงในการอุ้ม
ผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างวัน และสามารถปรับระดับความสูง ต่ำ ของนวัตกรรมรถเลื่อน
เคลื่อนที่ปรับระดับ เพื่อให้เหมาะสมต่อกิจกรรมนั้น เช่น การเข้าห้องน้ำ การขึ้นเตียงฝึกยืน หรือกิจกรรม 
ที่ต้องใช้แรงในการอุ้มผู้เรียน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือเพื่อพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่
ปรับระดับสำหรับผู้ดูแลเด็กใช้ในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับผู้ดูแลเด็กใช้ในการเคลื่อนย้ายเด็ก 

ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวกับกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 

3.1.1 สาเหตทุี่ทำให้เกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหว 
 ปัณณ์พัฒน ์จนัทรส์ว่าง (2557) กล่าวถึง ลักษณะความผิดปกติซึ่งจัดอยูใ่นความบกพร่อง

ทางร่างกายและสุขภาพน้ันมีความแตกต่างกันมากมาย ทัง้นี้เพราะเกิดจากสาเหตุที่หลากหลาย เช่น  
โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) และโรคสไปนา ไบฟิดา (Spina Bifida) เกิดจากความบกพร่องทาง 
การเจริญเติบโตของสมอง ในขณะที่ความผิดปกติของร่างกายและสุขภาพอื่น ๆ อาจเกดิได้จากปัจจัยทาง
พันธุกรรม หรือเป็นผลจากอุบัติเหตุ การได้รับสารพิษ ความผิดปกติของฮอร์โมน หรือแม้กระทั่งไม่ทราบ
สาเหตุแน่ชัด  
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 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า สาเหตุที่ทำใหเกิดความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
นั้นมีมาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิด เช่น โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) และโรคสไปนา 
ไบฟิดา (Spina Bifida)  หรอืเกิดจากปัญหาทางสุขภาพในภายหลัง หรือการประสบอุบัติเหตุจนทำให้เกิด
ความพิการนี้ได้ 

3.1.2 ปัญหาที่มักพบในเดก็ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
 ปัณณ์พัฒน์ จนัทร์สว่าง (2557) ความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ อาจเป็นความ

ผิดปกติที่ติดตัวเด็กมาแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นในภายหลังจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเด็กบางราย 
จะสามารถใช้ชีวิตได้เสมือนปกติ แต่เด็กที่มีปัญหาทางร่างกายและสุขภาพแต่ละคนย่อมมีปัญหาหรืออาการ
ที่แตกต่างกัน ดังน้ัน ความช่วยเหลือพิเศษที่เด็กต้องการจึงแตกต่างกันตามไปด้วย เป้าหมายหลักของ 
การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว คือ การทดแทนสิ่งที่เด็กขาด  
ซึ่งการช่วยเหลือย่อมบรรลุผลสูงสุดหากเด็กสามารถได้รับการบำบัดอย่างสม่ำเสมอทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
โดยพ่อแม่และครูควรใส่ใจทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กรับประทานอาหารที่เหมาะสม รวมถึง
การกระตุ้นการใช้ภาษาและการแสดงออกของเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้หากผู้ปกครองสามารถเลี้ยงลูก 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพได้อย่างเหมาะสม ควบคู่ไปกับการพาลูกเข้ารับการรักษากับแพทย์
และผู้เชี่ยวชาญ ในท้ายที่สุดลูกจะไม่รู้สึกเสียใจในความผิดปกติของตน นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถ
ช่วยให้ลูกพลิกความผิดปกตินั้นให้กลายเปน็โอกาส โดยการสนับสนุนให้ลูกเอาชนะความบกพร่อง 
ของตนเอง อันจะเป็นการผลักดันให้เด็กประสบความสำเร็จในชีวิต 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า เด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จะพบปัญหา
หรืออาการที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเกิดต้ังแต่กำเนิด หรือหลังจากพบความพิการนั้น สว่นใหญ่ปัญหา 
ต้องมักพบเจอ คือ การช่วยเหลือตนเอง เพราะเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่จะช่วยตนเองไม่ค่อยได้ ดังนั้น 
ความช่วยเหลือที่เด็กต้องการ คือ พ่อแมแ่ละครูควรดูและและใสใ่จอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัว  
การทำกายภาพ การรับประทานอาหารที่เหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การตอบสนองของเด็ก  
เป็นต้น 

3.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กาญจนา ปัญญาดี (2561) ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลของอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้าย

ผู้ป่วยในการลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุรี ผลการวจิัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีอ่อกแบบนี้ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อ
และกระดูก ไดแ้ก่ ช่วยลดความเสี่ยงของท่าทางการทำงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001) และ
ช่วยลดความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อกระดูก บริเวณบ่า/ไหล่ทั้งสองข้างได้ ส่วนแรงเหยียดของกล้ามเนื้อหลัง
และแรงบีบมือ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ(P<0.05) 

 ณัฏฐชัย ตู้จินดา, ธีรพล บุญถึง และปริวรรต เจริญสุข (2554) ทำการศกึษาเรื่อง  
เครื่องยกไฟฟ้า (Hand lift) ผลการวิจัยพบว่า เครื่องยกไฟฟ้าที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อลดแรงคนในการโยก  
ลดเวลาในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น เนื่องจากเครื่องยกไฟฟ้าตัวเดิม
นั้นมีการงานแบบใช้มือควบคุมทำให้สูญเสียเวลาในการเคลื่อนย้ายวัสดุค่อนข้างมาก และพบว่า เครื่องยก
ไฟฟ้า สามารถทำงานมีประสิทธิภาพที่มากกว่าทั้งในเรื่องของเวลาและความสะดวกในการเคลื่อนย้ายวัสดุ
ต่าง ๆ อีกด้วย 
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 ดอน อิศรากร, สองเมือง นันทขว้าง, นพดล มณีรัตน ์และเกษมสุข เสพสริิสุข (2556) 
ทำการศึกษา เรื่อง การออกแบบและพัฒนารถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าแบบปรับยืนได้ โดยจุดประสงค์โครงการ  
คือ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้แกผู่้พิการท่อนล่าง เพื่อให้ผู้พิการสามารถที่จะปรับขึ้นสู่ท่ายนื 
และกลับสู่ท่านั่งได้ด้วยตัวของผู้พิการเอง และช่วยลดปัญหาแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการนั่งรถเข็น
เป็นเวลานาน ๆ รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันในท่ายืน และมีสุขภาพจิตที่ดี  
ทางคณะผู้วิจัยได้ออกแบบโครงสร้างรถเข็นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Solid Works) โดย รถเข็น
ประกอบด้วย ล้อขับเคลื่อนสองล้อ ล้อพยุง 3 ล้อ มอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ 2 ตัว มอเตอร์ ควบคุม
ตำแหน่งยืน-น่ัง-นอน-เอนหลัง 3 ตัว แบตเตอรี่ความจุสูง 1 ชุด โช๊คอัพ 3 ชุด และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับควบคุมการทำงานต่าง ๆ จากนั้นจึงทำการทดสอบระบบในห้องทดลองและพ้ืนทีจ่ริง ผลการวิจยั
พบว่า การทำงานของมอเตอร์แบบ HUB การทำงานของ Linear actuator สามารถทำงานได้ตามคำสั่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ และในการทดสอบตัวรถเข็นไฟฟ้า สามารถตอบสนองต่อคำสั่งได้ทุกทิศทาง  
และขึ้นทางต่างระดับได้ไม่เกิน 4 เซนติเมตร 

 Bonita Sawatzky, Paula W. Rushton, Ian Denison and Rachael McDonald 
(2012) ทำการศึกษาเรื่อง โปรแกรมการฝึกทักษะวีลแชร์สำหรับเด็ก: การศึกษาเบื้องต้น โดยมีอาสาสมัคร
เป็นเด็ก 6 คน (6–19 ป)ี ที่มีอาการบาดเจ็บไขสันหลังหรือกระดูกสันหลังคดได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโปรแกรม
ทักษะการนั่งรถวีลแชร์สองวัน ซึ่งเด็ก ๆ ได้รับการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมโดยโปรแกรม 
การฝึกทักษะวลีแชร์สำหรับเด็ก (WST 3.2) ในการประเมนิผลกระทบของโปรแกรมต่อการมีส่วนร่วม 
ทักษะกิจกรรมสำหรับเด็กถูกใช้ก่อนและหนึง่เดือนหลังการฝึก สำหรับการตอบสนองเชิงคุณภาพมากขึ้น 
แบบสอบถามผลกระทบจะได้รับในช่วงสี่เดือนหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการฝึกทกัษะ
วีลแชร์สำหรับเด็ก (WST 3.2) สามารถพัฒนาระดับทักษะในเด็กที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลังหรือกระดูก
สันหลังส่วน bifida ได้ใน 1-2 วัน 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษาครั้งนี้มีแนวคิดในการศึกษาพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับเด็ก

ที่มีความบกพรอ่งทางด้านร่างกายหรอืการเคลื่อนไหว เพื่อช่วยผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพรอ่ง
ทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหว ตามกรอบแนวคิดดังนี้ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
นวัตกรรมรถเลื่อน
เคลื่อนที่ปรับระดับ

ตัวแปรตาม 
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่

ปรับระดับที่มีคุณภาพ 
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5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยครั้งนีไ้ด้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ได้แก่ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นักกายภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 2 คน ผู้ปกครองของเด็กที่มารับบริการในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
มหาสารคาม จำนวน 5 คน ครูผู้สอนของศนูย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 คน  
พีเ่ลี้ยงเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 คน  

5.2 ระเบียบวธิีการวิจัย 
 ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มขีั้นตอน 

ในการพัฒนาเครื่องมือ 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้  
1) การสำรวจขอ้มูล และกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมจากปญัหาที่พบใน

การเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ได้แก ่
1.1) การสำรวจสภาพปัญหาที่พบในการเคลื่อนเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยทำการเก็บข้อมูลจากผู้ดูแลเด็กในศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหวด้วยการสัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ครู  
นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และพ่ีเล้ียงเด็กประจำหอพัก พบประเด็นท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ 
การเคลื่อนย้ายเด็กที่ไม่สามารถคลานหรือเดินได้เองไปยังบริเวณต่าง ๆ เพื่อทำกิจกรรมหรือทำกิจวัตร
ประจำวัน โดยปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้แผ่นกระดานติดล้อเพื่อให้เด็กนั่งหรือนอนบนแผ่นกระดานดังกล่าว
และเด็กจะใช้มือของตนเองผลักและดันทีพ่ื้น เพื่อให้แผน่กระดานเลื่อนไปด้านหน้า หรือผู้ดูแลเด็ก 
เป็นผู้เข็นแผ่นกระดานดังกล่าว แต่เมื่อไปถึงบริเวณที่ต้องการแล้ว ผู้ดแูลเด็กต้องเป็นผู้ยกตัวเด็กขึ้น 
จากแผ่นกระดานเพื่อย้ายไปนั่งบนเก้าอี้หรือชักโครกในห้องน้ำ ซึ่งมีความยากลำบากและจะส่งผลต่อสุขภาพ
ของผู้ดูแลเด็กในระยะยาว เช่น อาจจะเกิดอาการปวดหลัง ปวดแขน ปวดข้อไหล่ ปวดขา กล้ามเนื้ออักเสบ 
หรือหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนย้ายเด็ก 
คือ “รถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ (Lifting transfer car)” 

 1.2) การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของอุปกรณ์
เคลื่อนย้ายเด็ก โดยผู้วิจัยได้ทำการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเด็กเพ่ิมเติม 
และได้นำข้อมูลปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา นกักายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายเด็ก และ
ช่างที่ชำนาญงานด้านการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพ่ือกำหนดคุณลักษณะที่สำคญัของนวัตกรรม 
รถเลื่อนเคลื่อนที่ปรบัระดับ ดังต่อไปนี้ 1) มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 2) มีความแข็งแรง 3) สามารถ 
ปรับระดับของเบาะจากแนวระดับต่ำสุดขึ้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความสูงของเก้าอ้ีหรือชักโครกที่ใช้
ภายในโรงเรียน 4) ใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 5) สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำไปฝึก
เด็กในสถานทีต่่าง ๆ ได้สะดวก 

 1.3) การทดสอบทางห้องปฏิบัติการด้านความปลอดภัย โดยผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
ทางห้องปฏิบัติการ โดยมีช่างที่ชำนาญงานด้านการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตรวจสอบถึงความปลอดภัย
ของอุปกรณ์ที่จะใช้ คำนวณโครงสร้างการรับน้ำหนัก การปรับระดับของอุปกรณ์ ระบบเบรก การล็อคล้อ 
จนกระทั่งได้ผลทดสอบต้นแบบที่ปลอดภัย 
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2) การออกแบบและการสร้างนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ โดยผู้วิจัยนำข้อมูล
และลักษณะสำคัญของอุปกรณ์ที่ตอ้งการ ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา นักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ 
ในการเคลื่อนย้ายเด็ก และช่างที่ชำนาญงานด้านการสร้างอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อทำการออกแบบ
และการสร้างนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ (Lifting transfer car)  

3) การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
3.1) การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือ
3.2) การประเมินเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.3) การประเมินการใช้งานเครื่องมือโดยผู้ดูแลเด็ก

4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

1) แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ
2) แบบบันทึกเวลาในการเคลื่อนย้าย
3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1) ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขออนุญาตในการทำวิจัยและเก็บขอ้มูล
2) ขออนญุาตผู้ปกครองและศนูย์การศกึษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคามในการเก็บขอ้มูล

ชี้แจงกำหนดการและนัดหมายเวลาในการเก็บข้อมูลให้กบัอาสาสมัครทราบ 
3) ก่อนดำเนินการทดลองรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ ผู้ดูแลเด็กทุกคนได้รับการฝึก

การอบรมเทคนิคการเคลื่อนย้ายที่มีความปลอดภัยจากนักกายภาพบำบัดที่มีความเช่ียวชาญในศูนย์
การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม จากนั้นผู้วิจัยชี้แจงทำความเข้าใจในใช้รถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับ
ระดับ โดยผู้วิจัยอธิบายขั้นตอนการใช้งานนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ และใหท้ดลองการใช้งาน
ก่อน โดยฝึกการเคลือ่นย้ายขึ้นรถ การควบคุมรถ การฝึกเลี้ยว การล็อคล้อ การเหยียบปรับระดับ  
การปล่อยลมโช้ค เส้นทางที่ใช้ทดสอบไปและกลับ 1 รอบ 

4) ผู้ดูแลเด็กแต่ละคนได้รับการประเมินความสามารถในการใช้งานเครื่องมือ ดังนี้
4.1) ผู้ดูแลเด็กทำการเคลื่อนย้ายเด็กที่นอนอยู่บนเบาะไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งมีระยะห่างจาก

เตียง 10 เมตร โดยใช้รถเข็นนั่งผู้ป่วยมาตรฐานที่ใช้ตามปกติในโรงเรียน ผู้วิจัยทำการจับเวลาต้ังแต่ผู้ดูแล
เด็กเริ่มสัมผสัตัวเด็กจนพาตัวเด็กไปนั่งบนโถชักโครกสำเสร็จ (ไม่นับรวมเวลาเข็น) ทำการทดสอบซ้ำ 3 
รอบ พักระหว่างรอบ 2 นาที ทำการบันทึกเวลา และใช้คา่เฉลี่ยในการประเมินผล  

 4.2) ผู้ดูแลเด็กทำการเคลื่อนย้ายเด็กที่นอนอยู่บนเบาะไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งมีระยะห่างจาก
เตียง 10 เมตร โดยใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับที่ประดิษฐ์ขึน้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัย 
ทำการจับเวลาต้ังแต่ผู้ดูแลเด็กเริ่มสัมผัสตัวเด็กจนพาตัวเด็กไปนั่งบนโถชักโครกสำเสร็จเช่นเดียวกัน  
ทำการทดสอบซ้ำ 3 รอบ พักระหว่างรอบ 2 นาที ทำการบนัทึกเวลาและใช้ค่าเฉลี่ยในการประเมินผล  
(พักระหว่างการใช้เครื่องมือ 30 นาที) 

5) ประเมินผลหลังการทดลองด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ และบันทึกผลเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ โดยแบบ
ประเมินความพึงพอใจลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ คือ  
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5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยหมายถึง   
1 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ความปลอดภัย ด้านประโยชน์ในการใช้งาน ด้านความประหยัด 

และด้านการประยุกต์ใช ้
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบเวลาที่ผู้ดูแลเด็กทำการเคลื่อนย้ายเด็กที่นอนอยู่บนเบาะไป
เข้าห้องน้ำระหว่างการใช้รถเข็นผู้ป่วยปกติและการใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 

2) ทำการวิเคราะห์สำหรับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้นวัตกรรมรถ
เลื่อนเคลือ่นทีป่รับระดับ กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากแบบประเมิน ดังน้ี (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540 และมนสั สุวรรณ, 2549) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และใช้สถิติพรรณนารายงานผลเป็นค่าเฉลีย่ และค่าร้อยละ 

6. ผลการวิจัย
6.1 การสำรวจข้อมูล และกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 

จากปัญหาที่พบในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
 มีแนวคิดในการการช่วยเหลือเด็กในการเคลือ่นย้ายด้วยนวัตกรรมพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อน

เคลื่อนที่ปรับระดับ สรุปเป็นแผนภาพประกอบ ดังนี ้



151 

ภาพประกอบ 2 แผนผังกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับจากปัญหาทีพ่บ 

สรุปคุณลักษณะของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ จากการสำรวจข้อมูล จากปัญหา
และการศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีได้ดังนี ้1) มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 2) มีความแข็งแรง 3) สามารถปรบั
ระดับของเบาะจากแนวระดับต่ำสุดขึ้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกับความสูงของเก้าอี้หรือชักโครกที่ใช้ภายใน
โรงเรียน 4) ใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน 5) สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำไปฝึกเด็ก 
ในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 

6.2 การออกแบบและการสรา้งนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรบัระดบั (Lifting transfer car) 
6.2.1 การออกแบบนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 
 ผลการออกแบบด้วยหลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับน้ำหนัก การออกแบบที่ต้องมี

ความเหมาะสมและมีความปลอดภัยแกผู่้ใช้งานโดยความร่วมมือของวิศวกรโยธาที่ชำนาญงานมีประสบการณ์
ในงานช่างมากกว่า 5 ปี อาจารย์ที่ปรึกษา นักกายภาพบำบัด และช่างที่ชำนาญงานด้านการสร้างอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการ  

ภาพประกอบ 2 แบบร่างนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 

ส ารวจข้อมูลจากปัญหาที่พบในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านร่างหายหรือการเคลื่อนไหว

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเด็ก

การช่วยเหลือเด็กในการเคลื่อนย้ายด้วยนวัตกรรม

นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ



152 

6.2.2 การสร้างนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 
หลังจากได้แบบร่างที่สมบูรณ์ จึงนำมาผลิตเป็นนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ 

ดังนี้ 

ภาพประกอบ 3 นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับที่ผลิตสมบูรณ ์

6.3 การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมอื 
6.3.1 การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือ 
 การทดสอบการใช้งานของเครื่องมือในเด็กปกติที่ไม่มีความพิการ จำนวน 4 คน  

เพศชาย 2 คน และเพศหญิง 2 คน โดยทำการเลือกแบบเจาะจง ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
มหาสารคาม เพื่อตรวจสอบใช้งานของรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ คือ ตรวจสอบความแข็งแรงของอุปกรณ ์
การใช้งานอุปกรณ์แต่ละช้ิน การปรับระดับความสูง การใส่อุปกรณ์กันตก พนักพิง ระบบล็อคล้อ  
การปล่อยลมโช้ค การเข็นไป–กลับ (ตาราง 1) สรุปได้ดังนี ้

ตาราง 1 ผลการทดสอบการใช้งานของเครื่องมือ 

ที่ 
หัวข้อการตรวจสอบความปลอดภัยของ
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 

ความคิดเห็น 
ใช้งานได้

สมบูรณ์ไม่มี
ชิ้นส่วนใด
เสียหาย 

ใช้งานได้ปกติ
อุปกรณ์บาง
ชิ้นมีส่วน 
สึกหรอ 

ไม่สามารถ
ใช้งานได้ 

1 การรับน้ำหนักของอุปกรณ์ได้มากถึง 100 kg 

2 การเข็นรถในแบบปรับระดับต่ำสุดและสูงสดุ 

3 สายรัดตัว มีความแข็งแรง ปลอดภัย 

4 การล็อคล้อ มคีวามมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 

5 การปรับระดับต่ำ–สูง ได้ปกติ 

6 พนักพิงแขน คอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 

7 ที่พักเท้า มีความแข็งแรง ปลอดภัย 
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จากตาราง 1 พบว่าการทดสอบเครื่องมือในเด็กปกติที่ไม่มีความพิการ จำนวน 4 คน เพศชาย 
2 คน และเพศหญิง 2 คน เพือ่ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้ใช้งาน พบว่า ระบบความปลอดภัย 
มีความมั่นคง อุปกรณ์ไม่มีส่วนใดชำรุดหรือเสียหาย การปรับระดับสามารถใช้งานได้ปกติ ผู้ใช้งานไม่กลัว
หรือกังวลในระหว่างการใชน้วัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 

6.3.2 การประเมินเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
 จากการประเมินคุณภาพและความสอดคล้องของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ

กับวัตถุประสงค์ก่อนนำไปทดลองใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน สรุปคะแนน (ตาราง 2) ดังนี ้

ตาราง 2 คะแนนความคิดเห็นและการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

£R IOC คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. ความสอดคล้องเหมาะสมในการแก้ปัญหาของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. ความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4. อุปกรณ์ใช้งานได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5. ปรับหรือประยุกต์ใช้ ทำได้ตามความต้องการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6. มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7. ความเหมาะสมในการเกิดประโยชน์ต่อเด็กคนอื่น ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8. ความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. ความสะดวกต่อการใช้งานและการรักษาความสะอาด +1 +1 +1 0 +1 4 1.00 
10. ความสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎี สามารถอ้างอิงได้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

สรุป 0.98 
แปลผล ใช้ได้ 

จากตาราง 2 พบว่าผลการให้คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน เกีย่วกับ
ความสอดคล้องของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับกับวัตถุประสงค์ พบว่า ค่า IOC (Index of Item 
Objective Congruence) มีค่าตั้งแต่ 0.6–1.0 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ (เกริก ท่วมกลาง และจินตนา 
ท่วมกลาง, 2555) จึงสรุปได้ว่านวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสามารถนำไปใช้งานได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับว่าเป็นนวัตกรรมที่ดี สามารถใช้งานได้จริง 
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเด็กและนักกายภาพบำบัดรวมถึงผู้ปกครองในการฝึก
เคลื่อนย้าย 

6.3.2 การประเมินการใช้งานเครื่องมือโดยผู้ดูแลเด็ก 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่ง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 10 คน โดยการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจง มีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก ดังนี้ 
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ตาราง 3 ข้อมลูทั่วไปของผู้ดูแล 

ข้อมูลทั่วไป จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 2 20 
     หญิง 8 80 
     รวม 10 100 
อายุ 
     ต่ำกว่า 30 ปี 4 40 
     30–49 ป ี 4 40 
     50 ปีขึ้นไป 2 20 
     รวม 10 100 
ระดับการศึกษา 
     ประถมศึกษา 2 20 
     มัธยมศึกษา 1 10 
     อนุปริญญา–ปริญญาตร ี 5 50 
     สูงกว่าปรญิญาตร ี 2 20 
     รวม 10 100 
ประสบการณท์ี่ดูแลเด็กพิการ 
     1–5 ป ี 6 60 
     6–10 ป ี 2 20 
     10 ปีขึ้นไป 2 20 
     รวม 10 100 
ประเภทผู้ดูแล 
     ผู้ปกครอง 5 50 
     นักกายภาพ 2 20 
     ครผูู้สอน 2 20 
     พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 10 
     รวม 10 100 

จากตาราง 3 พบว่าข้อมูลพื้นฐานผู้ดูแล แบ่งเป็นเพศชาย จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% เพศหญิง 
จำนวน 8 คน คิดเป็น 80% อายุต่ำกว่า 30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็น 40% อายุ 30–49 ปี จำนวน 4 คน 
คิดเป็น 40% 50 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 2 คน  
คิดเป็น 20% มัธยมศึกษา จำนวน 1 คน คิดเป็น 10% อนุปริญญา–ปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็น 50% 
สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% มีประสบการณ์ที่ดูแลเด็กพิการ 1–5 ปี จำนวน 6 คน  
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คิดเป็น 60% มีประสบการณ์ที่ดูแลเด็กพกิาร 6–10 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% มีประสบการณ์ที่ดูแล
เด็กพิการ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 2 คน คิดเปน็ 20% แบ่งเป็นผู้ปกครอง จำนวน 5 คน คิดเป็น 50%  
นักกายภาพ จำนวน 2 คน คดิเป็น 20% ครูผู้สอน จำนวน 2 คน คิดเปน็ 20% และพ่ีเลี้ยงเด็กพกิาร 
จำนวน 1 คน คิดเป็น 10% 

6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล 
 6.4.1 ผลการเปรียบเทียบผลการใช้รถเข็นมาตรฐานและนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับ

ระดับของผู้ดูแลและเด็ก (ไม่นับรวมเวลาเข็น) เมื่อทำการเปรียบเทียบผลการใช้รถเข็นมาตรฐานและ
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับของผู้ดูแลและเด็ก (ไม่นับรวมเวลาเข็น) ดังแสดงในตาราง 4 

ตาราง 4 การเปรียบเทียบผลการใช้รถเข็นมาตรฐานและนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับของผู้ดูแล 
           และเด็ก (ไม่นับรวมเวลาเข็น) 

อุปกรณ ์
เวลาในการเคลื่อนย้ายเด็ก 

(วินาที) Mean±SD 
ค่าเฉลี่ยแตกตา่งระหว่าง

เครื่องมือ (วินาที) Mean±SD 
นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที ่
ปรับระดับ 

116.00±40.89 
9.18±17.35 

รถเข็นมาตรฐาน 125.18±45.84 

จากตาราง 4 พบว่าการศึกษาการเปรียบเทียบผลการใช้รถเข็นมาตรฐานและนวัตกรรมรถเลื่อน
เคลื่อนที่ปรับระดับของผู้ดูแลและเด็ก (ไม่นบัรวมเวลาเข็น) พบว่าการใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับ
ระดับในเคลื่อนย้ายเด็กใช้ระยะเวลาน้อยกว่าการใชร้ถเข็นมาตรฐาน โดยใช้ระยะวลา 116.00±40.89 วินาที 
และ 125.18±45.84 วินาที ตามลำดับ โดยมีความต่างของระยะเวลา 9.18±17.35 วินาที ซึ่งสรุปได้ว่า
การเคลื่อนย้ายเด็กนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับมีความรวดเร็วกว่าการใช้รถเข็นมาตฐาน 

6.4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ 

ตาราง 5 ข้อมลูผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับ 

ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้นวัตกรรมรถเลื่อน
เคลื่อนที่ปรับระดับ 

เฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1. ด้านความปลอดภัย
   1.1 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.5 90 มีความพึงพอใจมาก 
   1.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ มีความเหมาะสม 4.5 90 มีความพึงพอใจมาก 
   1.3 ความแข็งแรงของวัสดุ อุปกรณ์ 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   1.4 น้ำหนักอุปกรณ์นวัตกรรมเลื่อนเคลื่อนที่ 
มีความเหมาะสม 4.3 86 มีความพึงพอใจมาก 
   1.5 มีระบบความปลอดภัยที่สมบูรณ์ 4.8 96 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.54 90.8 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้นวัตกรรมรถเลื่อน
เคลื่อนที่ปรับระดับ 

เฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

2. ด้านประโยชน์ในการใช้งาน
   2.1 อุปกรณ์ใช้งานจริง 4.5 90 มีความพึงพอใจมาก 
   2.2 ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์
เป้าหมาย 4.7 94 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   2.3 ความสอดคล้องเหมาะสมในการแก้ปัญหาของเด็ก 4.7 94 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   2.4 ความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   2.5 สะดวก ต่อการใช้งาน การรักษาความสะอาด 
ทำได้ง่าย 4.50 90 มีความพึงพอใจมาก 
   2.6 มีความเหมาะสมในการฝึกทักษะการเคลื่อนไหว 
ที่จำเป็นต่อการเคลื่อนย้ายเด็กในชีวิตประจำวัน 4.7 94 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.62 92.33 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3. ด้านการประหยัด
   3.1 วัสดุอุปกรณ์ หาง่าย 4.7 94 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.2 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่า 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   3.3 คุ้มค่าในการลงทุน 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.63 92.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4. ด้านการประยุกต์ใช้
   4.1 ปรับหรือประยุกต์ใช้ ทำได้ตามความต้องการ 4.4 88 มีความพึงพอใจมาก 
   4.2 ขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4.3 นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 4.6 92 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม 4.53 90.67 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
รวม/เฉลี่ย 4.58 91.65 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

จากตาราง 5 พบว่าผู้ดูแลเด็กที่ทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานนวัตกรรม ทั้งหมด 
10 คน แบ่งเปน็เพศชาย จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% เพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็น 80% อายุต่ำกว่า 
30 ป ีจำนวน 4 คน คิดเป็น 40% อายุ 30–49 ป ีจำนวน 4 คน คิดเป็น 40% 50 ปีขึน้ไป จำนวน 2 คน 
คิดเป็น 20% มีระดับการศึกษาประถมศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% มัธยมศึกษา จำนวน 1 คน  
คิดเป็น 10% อนุปริญญา-ปริญญาตรี จำนวน 5 คน คิดเป็น 50% สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 2 คน  
คิดเป็น 20% มีประสบการณ์ที่ดูแลเด็กพกิาร 1–5 ปี จำนวน 6 คน คดิเป็น 60% มีประสบการณ์ที่ดูแล
เด็กพิการ 6–10 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% มีประสบการณ์ที่ดูแลเดก็พิการ 10 ปีขึน้ไป จำนวน 2 คน 
คิดเป็น 20% แบ่งเป็นผู้ปกครอง จำนวน 5 คน คิดเป็น 50% นักกายภาพ จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% 
ครูผู้สอน จำนวน 2 คน คิดเป็น 20% และพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 คน คิดเป็น 10% 
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โดยเรียงลำดับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านการประหยัดคิดเป็น 92.67% ด้านประโยชน์
ในการใช้งาน คดิเป็น 92.33% ด้านการประยกุต์ใช้คิดเป็น 90.67% และด้านความปลอดภัยคิดเป็น 90.08% 
จึงสามารถสรปุได้ว่า ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มคีวามพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 
อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 91.65% 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 

ทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหว มีขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมคือ การสำรวจข้อมูล และกำหนด
คุณลักษณะของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ จากปัญหาที่พบในการเคลื่อนย้ายเด็กที่มีความ
บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยมีคุณลกัษณะที่สำคญัประกอบด้วย 1) มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน 2) มีความแข็งแรง 3) สามารถปรับระดับของเบาะจากแนวระดับต่ำสุดขึ้นอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับความสูงของเก้าอี้หรือชักโครกที่ใช้ภายในโรงเรียน 4) มีใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และ 5) สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำไปฝึกเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก เมื่อกำหนดคุณลักษณะ 
ของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับแล้วนำมาออกแบบโดยช่างที่ชำนาญงานด้านการสร้างอุปกรณ์
ช่วยเหลือผู้พิการมากกว่า 10 ปี จากนั้นได้นำนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับให้อาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้ตรวจสอบและแก้ไขตามคำแนะนำ จึงได้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับที่เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้
ยังได้ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพโดยการทดสอบความปลอดภัย การรับน้ำหนัก การปรับระดับของ
อุปกรณ์ การลอ็คล้อ เข็ดขัดรดัตัว ที่พักเท้า พนักพิงแขน ขา และคอ ของนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับ
ระดับ ซึ่งจากการทดสอบพบว่า นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนทีป่รับระดับสามารถรับนำ้หนักได้ถึง 100 กิโลกรมั 
ทุกชิ้นส่วนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ไม่มีชิ้นส่วนใดชำรุดเสียหายหรือเสียรูปทรง โดยไม่มีการหลุดร่วงและเสียหาย
แต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการทดสอบการใช้งานนวัตกรรมนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับในเด็กปกติ 
จำนวน 2 คน และได้ขออนุญาตบันทึกวิดิโอเพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินการใช้งานนวัตกรรม  
ซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้องของอุปกรณ์กับจุดประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) 
มีค่าตั้งแต่ 0.60–1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้(เกริก ท่วมกลาง และจินตนา ท่วมกลาง, 2555) 

จากขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหว ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับ 
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลือ่นไหว สามารถนำมาใช้เป็น อุปกรณ์ที่ช่วย 
ในการเคลื่อนย้ายเด็กมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากมีกระบวนการพัฒนา 
ที่ออกแบบโดยอาศัยหลักการและทฤษฎ ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำข้อมูล 
การประเมินมาปรับปรุงพัฒนาให้นวัตกรรมรถเลื่อนเคลือ่นที่ปรับระดับให้มีความสมบูรณ์ ตรงตามแนวคิด
และทฤษฎ ีสามารถนำไปใช้เคลื่อนย้ายเด็กที่มีความบกพรอ่งทางด้านร่างกายหรอืการเคลื่อนไหวได้มากที่สุด 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลเด็กต่อการใช้งานนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับ
ระดับมีความพงึพอใจอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด คดิเป็น 91.65% สามารถจำแนกด้านการประหยัด
คิดเป็น 92.67% ด้านประโยชน์ในการใช้งาน คิดเป็น 92.33% ด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็น 90.67% และ
ด้านความปลอดภัยคิดเป็น 90.08%  
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สามารถสรุปได้ว่า ผู้ดูแลเด็กมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับทั้ง 4 ด้าน 
และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ด้านการเคลื่อนไหว สอดคล้องกับ นภดล สิทธิวงศ์ (2559) ที่กล่าววถึง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับสรีระเดก็ต้องคำนึงถึงความแข็งแรงและการรับน้ำหนัก
ควบคู่กันไป สอดคล้องกับ กาญจนา ปัญญาดี (2561) ทำการศึกษาเรื่อง การประเมินผลของอุปกรณ ์
ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในการลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูกในผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาล 
แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ออกแบบนี้ สามารถช่วยลด
ความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูก ได้แก่ ช่วยลดความเสี่ยงของท่าทางการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (P = .000) และช่วยลดความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อกระดูก บริเวณบ่า/ไหล่ทั้งสองข้างได้  
ส่วนแรงเหยียดของกล้ามเนื้อหลังและแรงบีบมือ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 05) 
สอดคล้องกับ ณัฏฐชัย ตู้จินดา, ธีรพล บุญถึง และปริวรรต เจริญสุข (2554) ทำการศกึษาเรื่อง  
เครื่องยกไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า สามารถลดแรงคนในการโยก ลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานมากขึ้น สอดคล้องกับ Bonita Sawatzky, Paula W. Rushton, Ian Denison and Rachael 
McDonald (2012) ทำการศกึษาเรื่อง การใชโ้ปรแกรมการฝึกทักษะวีลแชร์สำหรับเด็ก โปรแกรมการฝึก
ทักษะวีลแชร์สำหรับเด็ก (WST 3.2) พบว่าสามารถพัฒนาระดับทักษะในเด็กที่มีอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
หรือกระดูกสันหลังส่วน bifida ได้ใน 1–2 วัน สอดคล้องกับ ดอน อิศรากร, สองเมือง นันทขว้าง, นพดล 
มณีรัตน ์และเกษมสุข เสพสริิสุข (2556) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารถเข็นผู้ป่วยไฟฟ้าแบบปรับยืนได้ 
ให้แก่ผู้พิการท่อนล่าง เพ่ือให้ผู้พิการสามารถที่จะปรับขึ้นสู่ท่ายืน และกลับสู่ท่านั่งได้ด้วยตัวของผู้พิการเอง 
และช่วยลดปัญหาแทรกซ้อน ต่าง ๆ ที่อาจเกดิจากการนั่งรถเข็นเป็นเวลานาน ๆ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการทำกิจวัตรประจำวันใน ท่ายืน และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นอีกด้วย 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลวจิัยไปใช้  

1. นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับสามารถประยุกต์ใช้กับเด็กพิการด้านอื่น ๆ
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวได้ 

2. นวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับมีน้ำหนักทีม่าก ทำให้ยากต่อการยกหรือเคลื่อนย้าย
ไปไว้ในสถานทีต่่าง ๆ ควรมีการพัฒนาใหม้ีนำ้หนักที่น้อยลง เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายหรือยก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. การพัฒนานวัตกรรมรถเลื่อนเคลื่อนที่ปรับระดับในอนาคตอาจพิจารณาการออกแบบ

โครงและการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้มีง่ายและความเหมาะสมยิง่ขึ้น เพื่อความลดความซับซ้อนในการผลิต
นวัตกรรม 

2. ควรพัฒนาให้มีระบบไฟฟ้าและไฮดอรลิกเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น
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การพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ด้านการเคลื่อนไหว 

Development of a Standing and Walking Assistance Device 
for Children with Impaired Mobility 

สมพร ผัดแก้ว1 
วนิดา ดรปัญหา2 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว กลุ่มตัวอย่างคือเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลือ่นไหวที่ยังไม่สมารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง จำนวน 4 คน 
เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 2 คน เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก ่อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของ
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว คู่มือการใชอุ้ปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของสำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน 
ของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว แบบประมินความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดต่อ
การใชอุ้ปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการเคลื่อนไหว มีขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ในการพัฒนาเครื่องมือ 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสำรวจ
ข้อมูล และกำหนดคุณลักษณะของพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินจากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะ 
การยืนและเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวที่ยังไม่สามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง   
2) การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน 3) การตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมือ
และ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินที่เหมาะสมควรมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
มีความแข็งแรง สามารถปรับระดับของราวจับได้ เพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนหรอื 
ในการฝึกแตล่ะท่าทาง ใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน และสามารถเคลือ่นย้ายได้ง่าย เพื่อให้สามารถ
นำไปฝึกเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก และเมื่ออุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินถูกสร้างขึ้นตามลักษณะดังกล่าว 
พบว่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒติ่ออุปกรณ์ มีค่า IOC เท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในระดับเหมาะสมสามารถ
นำไปใช้งานได้ ผลจาการสำรวจความพึงพอใจพบของนักกายภาพ และผู้ปกครองต่ออุปกรณ์ พบว่า 
มีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 94.80 ด้านประโยชน์ในการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 97.25 
ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 98.50 และด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.33 ซึ่งอยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุดทุกข้อ  

คำสำคญั:  อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน  การพัฒนา  เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

1นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจิตวิทยาการศึกษาและให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาขอนแก่น 
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Abstract 
The purpose of this study was to research and develop standing and walking 

aids for children with mobility impairments. The subjects were children with physical or 
mobility impairments or health problems. in the Special Education Center in Sisaket 
Province and were diagnosed by a doctor as having physical disabilities and movement 
who are unable to stand and walk on their own, consisting of 4 people, 2 males and 2 
females. These include standing and walking aids for children with disabilities. A guide to 
the use of standing and walking aids for children with mobility impairments Expert opinion 
form for standing and walking aids for children with mobility impairments Physiotherapist's 
Satisfaction Assessment Form for Using Standing and Walking Aids for Children with Mobility 
Disabilities and the Parental Satisfaction Assessment Model of the Use of Standing and 
Walking Aids for Children with Mobility Disabilities. There is a process for conducting 
research. In the development of the tool, there are four main steps: 1) data survey.  
and defining the characteristics of the development of a standing and walking aids from 
problems encountered in the practice of standing and walking skills in children with motor 
disabilities who are unable to stand and walk on their own; 2) design and construction  
of equipment. Assists in standing and walking; 3) monitoring and evaluating tools; and  
4) data analysis and conclusions.

The results showed that Proper standing and walking aids should be safe for 
the user. be strong The level of the handrail can be adjusted. to adjust the level to suit 
each user or to practice each exercise easy to use The procedure is not complicated. 
and can be moved easily so that it can be used to train children in various places 
conveniently and when the standing and walking training aids are built accordingly It was 
found that the opinion of experts on the device has an IOC value of 0.96, which is at an 
appropriate level and can be used. The results of the satisfaction survey of physical 
therapists And parents on the device found that they were satisfied with the safety of 
94.80%, the usability accounted for 97.25 percent, the savings accounted for 98.50%, and 
the application aspect was 97.33%. at the most satisfactory level in all. 

Keywords:  A standing and walking assistance device,  Development and children with 
  impaired mobility 
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1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยได้เหน็ถึงความสำคญัของการพัฒนาเดก็และเยาวชนเป็นอันมาก โดยเฉพาะ

เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เพื่อเตรียมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข สามารถปรบัตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอยา่งมี
ความสุข ในปจัจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้จำแนกเด็กพิเศษออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 
บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลทีม่ีความบกพร่อง
ทางการสติปัญญา บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บุคคล 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ บุคคลที่มคีวามบกพร่องทางการพูดและภาษา บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพฤติกรรมหรืออารมณ์ บุคคลที่มีภาวะออทิซึม และบุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
บุคคลเหล่านี้ถอืเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต้องได้รับการศึกษา ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการ
หนึ่งที่ใช้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่คิดเป็น ทำเป็นคิด อย่างสร้างสรรค์ อันจะไปสู่การพัฒนา
สังคม ชุมชนและประเทศชาติในที่สุด การจัดการศึกษา ให้แก่เด็กอย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 

บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ คือ เด็กที่มีอวัยวะ 
ไม่สมส่วนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปมีความผิดปกติของอวัยวะ มีความพิการของระบบประสาท 
ไม่สามารถเคลือ่นไหว อวัยวะได้ตามปกติทำให้มีความยากลำบากในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง
และเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา  

การให้บริการทางกายภาพบำบัดเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาเด็กที่
มีความต้องการจำเป็นพิเศษในด้านการเคลื่อนไหว จึงมีรูปแบบจำเพาะรายบุคคลตามผลการตรวจประเมิน
และเป้าหมายการรักษา ซึ่งโดยส่วนใหญแ่ล้วจะใช้การฝึกให้เด็กทำท่าทางที่เด็กยังทำไม่ได้หรือทำได้แต่ผิด
แบบแผน เพ่ือให้เด็กเรียนรู้การเคลื่อนไหวในท่าทางดังกล่าว (functional training) และเป็นกระตุ้น 
การทำงานของกล้ามเนื้อร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวท่าทาง 
น้ัน ๆ ด้วย ถึงแม่ว่านักกายภาพบำบัดจะมีเทคนิคเฉพาะในการฝึกการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ
ดังกล่าว แต่เนื่องจากสภาพร่างกายของเด็กที่มีความแตกตา่งกันจึงทำให้นักกายภาพบำบัดจำเป็นต้อง 
มีอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเด็กหรือการให้โปรกรมการรักษาทางกายภาพบำบัด และอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและ
เดิน (Car push walker) เป็นอุปกรณ์ที่ใชส้ำหรับให้เด็กปกติทั่วไปฝึกเดิน ซึ่งเด็กที่สามารถใช้อุปกรณ์ช่วย
ฝึกยืนและเดินที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนี้จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการปกติ ความตึงตัวและความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อปกติ สามารถทรงตัวและมีปฏิกิริยาในการเพื่อทรงตัวต้านแรงโน้มถ่วงของโลกเป็นปกติ 
(Righting reaction) จึงทำให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินได้โดยไม่เป็นอันตราย แต่เด็กที่มี
ความที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ ์
ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดได้เหมือนเด็กปกติ ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินให้เป็น
อุปกรณ์ในการฝึกออกกำลังกายหรือเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อตามหลักการทาง
กายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว  

ดังนัน้วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งน้ี คือ เพื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วย
ในการฝึกทางกายภาพบำบัดสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับ
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ประโยชน์จากการฝึกให้ได้มากที่สุด และส่งเสริมให้เด็กได้มโีอกาสได้ฝึกทักษะการทำงานของกล้ามเนื้อมัด
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางด้านการเคลื่อนไหวโดยแบ่งหัวข้อดังต่อไปนี้ 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1. เอกสารที่เกีย่วข้องกับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่นไหว
หรือสุขภาพ 

1.1 ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
1.2 ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
1.3 สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
1.4 แนวทางการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือ

การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
1.5 ความต้องการจำเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

หรือสุขภาพ 
1.6 การช่วยเหลือเบื้องต้นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

หรือสุขภาพ 
1.7 ปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ

เคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
2. เอกสารที่เกีย่วข้องกับการทรงท่า

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการทรงท่า
2.2 พัฒนาการของการทรงท่า
2.3 หลักการและวิธีการส่งเสริมการทรงท่า
2.4 พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่

3. โปรแกรมการออกกำลังกาย และสมรรถภาพร่างกาย
3.1 ยืดกล้ามเนื้อขา (passive stretching exercise)
3.2 การประเมนิความสามารถในการลุกขึ้นยืน 5 ครั้ง (Five-time-sit-to-stand

test: FTSST) 
3.3 ระดับความสามารถของเด็กสมองพิการจำแนกตามการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อ

มัดใหญ ่(GMFCS) 
4. เครื่องช่วยเดิน (Gait Aid) และกายอุปกรณ์เสริม (Orthoses)
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องในประเทศ
5.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องต่างประเทศ

4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็ก 

ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหว
การฝึกปฏิบัตทิี่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป รูปแบบการวจิัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัย 
และพัฒนา (Research and Development) โดยการศกึษาครั้งน้ีมีขั้นตอนการดำเนิน 4 ขั้นตอนหลัก  
คือ 1) การวิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนา (Development) การออกแบบ 
และการสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 3) การวิจัย 
(Research) ตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการเคลื่อนไหวการ และ 4) การพัฒนา (Development) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลอุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ 

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย เกณฑ์การคัดเข้าสู่การวิจัยมีดังนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วยเด็กประถมศึกษาที่มี 
ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ที่ศูนยก์ารศกึษา
พิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2564 ที่มาจากช้ันประถมศึกษาปีที่ 1จำนวน 1 คน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 คน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 จำนวน 2 คนรวมทั้งหมด 4 คน มีอายุระหว่าง 
6-10 ปี ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์เด็กแล้วว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

วิธีดำเนินการ 
1) ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าเอกสาร วารสาร ตำราวิชาการ วิทยานิพนธ์

งานวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้องดังนี ้แนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว 
ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรอืการเคลื่อนไหว ความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
สาเหตุของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหว แนวทางการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ความต้องการจำเป็นของเด็กที่มีความบกพร่องทาง

เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน
สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
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ร่างกายหรือการเคลื่อนไหว การช่วยเหลือเบื้องต้นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 
ปัญหาการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว พัฒนาการ 
ของการทรงท่า หลักการและวิธีการส่งเสริมการทรงท่า รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และขอคำแนะนำ 
จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่จะศึกษา ซึ่งผู้วจิัยนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่เด็กพิการ 

2) จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์การศึกษา
พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่านักกายภาพบำบัดต้องการอุปกรณ์ช่วยในการฝึกความแข็งแรงและฝึก 
การทำงานของกล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับทักษะในการยืนเดินในกลุ่มเด็กทีม่ีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ที่ยังไม่สามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง เช่น กลุ่มกล้ามเนื้อลำตัว กลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดสะโพก  
(hip extensors) กลุ่มกล้ามเนื้อเหยียดเข่า (knee extensors) กลุ่มกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้นและลง 
(ankle plantar flexors and dorsiflexors) เป็นต้น เนื่องจากการฝึกทางกายภาพบำบัดต้องการ 
ความต่อเนื่องและต้องการให้เด็กฝึกอย่างสม่ำเสมอ หากมีอุปกรณ์เครื่องช่วยที่เหมาะสมอาจจะสามารถ
ช่วยให้เด็กทำการฝึกได้ตามแผนการรักษาที่นักกายภาพบบัดตั้งเป้าหมายไว้ รวมทั้งจะช่วยลดการช่วยเหลือ
หรือลดแรงพยุงจากนักกายภาพบำบัดลงได้ ซึ่งจะเป็นการช่วยผ่อนแรงของนักกายภาพบำบัดในการฝึก 
แต่ละครั้ง และหากอุปกรณ์มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน มีความปลอดภัย ก็จะสามารถให้ผู้ปกครองนำ
กลับไปฝึกเด็กที่บ้านตามที่นักกายภาพไดใ้ห้คำแนะนำได้ (home program) ซึ่งจะส่งผลดีกับเด็กเนื่องจาก
เด็กได้รับการฝึกอย่างต่อเนื่อง  

3) ผู้วิจัยได้ทำการสรุปประเด็นของปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งาน
อุปกรณ์ และนำข้อมูลมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด  
และมีประสบการณ์ในการรักษาและฝึกกายภาพบำบัดในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวมากว่า 
5 ปี เพื่อกำหนดลักษณะสำคญัของอปุกรณ์ โดยได้แนวคิดในการพัฒนาอุปกรณ์ “อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและ
เดิน” เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ในการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาได้ โดยอุปกรณ์อุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินในการวิจัยครั้งนี้ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้  

3.1) มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
3.2) มีความแข็งแรง 
3.3) สามรถปรับระดับของราวจับได้ เพื่อปรับระดับให้เหมาะสมกับผู้ใชง้าน

แต่ละคนหรือในการฝึกแต่ละท่าทาง 
 3.4) ใช้งานได้ง่าย ขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย เพื่อให้

สามารถนำไปฝึกเด็กในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) การออกแบบและการสร้างอุปกรณ ์

ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว  
วิธีดำเนินการ 

1) ผู้วิจัยนำข้อมูลและลักษณะสำคัญของอุปกรณ์ที่ต้องการ เข้าปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษา นักกายภาพบบัด และช่างผู้มีความเช่ียวชาญในการสร้างอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับโรงเรียน
และโรงพยาบาล เพื่อทำการออกแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน 

2) ทำการจัดเตรียมวัสดุ
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 ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) ตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมอือุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ    

วิธีดำเนินการ 
การตรวจสอบและการประเมินผลเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือ
2) การประเมนิเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3) ความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์

ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 
โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 

1) การตรวจสอบการใช้งานของเครื่องมือ
ผู้วิจัยทำการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มี

ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ  
ที่เลือกแบบเจาะจง ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์วา่เป็น
เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่ยังไม่สมารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง จำนวน 4 คน 
เป็นเพศชาย 2 คน และเพศหญิง 2 คน เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ และทำการขออนุญาต 
ในการบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว (video) เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ  

 การประเมินผลการใช้งาน โดยผู้วิจัยสาธิตวิธีการใช้งานอุปกรณ์ช่วยฝึกยืน
และเดินตามขั้นตอนที่แสดงใน “คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดนิสำหรับสำหรบัเด็กที่มีความ
บกพร่องด้านการเคลื่อนไหว” ให้นักกายภาพบำบัดที่เป็นผู้ช่วยวิจัยทราบ หลังจากนั้นให้นักกายภาพบำบัด
ทำการฝึกอาสาสมัครแต่ละตามรูปที่กำหนด และผู้วิจัยบันทึกผลการใช้งานเครื่องมือของเด็กแต่คน  
เพื่อสรุปผลและส่งเป็นข้อมูลให้ผู้ทรงคณุวุฒิพิจารณาต่อไป  

2) การประเมนิเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี
2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กสมองพิการ จำนวน 5

ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินนวัตกรรม 
2.2) นำคูม่ือการใช้งาน สื่อวีดีทัศน์ที่บันทึกการทดสอบการใช้งานเครื่อง 

โครงการวิจัย วัตถุประสงค์โครงการวิจัยและแบบแสดงความคิดเห็น นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2.3) นำรายการที่ผู้ทรงคุณวฒุิแสดงความคิดเห็นมาให้ค่าน้ำหนักคะแนน 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าลักษณะของนวัตกรรมสอดคล้องกับรายการ
ขอความคิดเห็น 

0 หมายถึง ไม่แน่ใจลกัษณะของนวัตกรรมสอดคล้องกับรายการ 
ขอความคิดเห็น 

-1 หมายถึง แน่ใจว่าลักษณะของนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับรายการ
ขอความคิดเห็น 

นำคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห ์
หาดัชนีความสอดคล้องของนวัตกรรมกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective Congruence หรือ 
IOC) โดยใช้สตูร 
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IOC    =    R 
       N 

R หมายถึง รวมค่าน้ำหนักของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
N  หมายถึง จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ถือว่าใช้ได้ 

3) ความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ปกครองตอ่การใช้อุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

อาสาสมัครที่เข้ารับการประเมินความพึงพอใจต่อการต่อการใช้อุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ นักกายภาพบำบัด
ที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 10 คน และผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว
ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ายังไม่สามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง จำนวน 10 คน  

 ผู้วิจัยทำการสาธิตวิธีใช้งานอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินให้นักกายภาพบำบัด
และผู้ปกครองเดก็แต่ละคน จากนั้นให้นักกายภาพบำบัดและผู้ปกครองทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและ
เดิน หลังจากนั้นให้นักกายภาพบำบัดและผู้ปกครองทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อใช้การอุปกรณ ์
ช่วยฝึกยืนและเดิน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 ประเด็นการประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ความปลอดภัย 
ด้านประโยชน์ในการใช้งาน ด้านความประหยัด และด้านการประยุกต์ใช้ 

 ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล
อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ 

วิธีดำเนินการ 
 การวิเคราะห์สถิติพรรณนารายงานผลเป็นค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ ส่วนตัววัดผล

วิเคราะห์ตัวแปร ต่อเนื่องโดยรายงานผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 

กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากแบบประเมิน ดังนี้ (พวงรัตน ์ทวีรัตน,์ 2540) 
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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5.3 แบบแผนที่ใช้ในการวิจยั 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดแบบแผนในการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 

and Development) R1=>D1/ R2=>D2 

ตาราง 1 แผนในการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

การศึกษาข้อมูล 
การออกแบบและการสร้าง

อุปกรณฯ์ 
ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การสรุปผล 

R1 D1 R2 D2 

โครงการวิจัยนี้แม้กลุม่เป้าหมายจะเป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-3 แตผู่้วิจัยก็ต้องอธิบาย
รายละเอียดของโครงการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่าง ครูและผู้ปกครองฟัง ภายหลังที่ได้อธิบายจนเป็นที่เข้าใจแล้ว
นักวิจัยก็จะขอให้ครู ผู้ปกครองลงนามในใบแสดงความยินยอมเข้าร่วมกับโครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมาย
จะต้องเข้าร่วมกับโครงการวิจัยจนเสร็จสิ้น  

5.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1) อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดนิของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

ภาพประกอบ 2 อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

ท่ีจับเดิน 

ตัวรถ 

เบาะนั่ง 

ท่ีปรับระดับ สูง/ต่ า 

ล้อหน้า 

ล้อหลัง
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2) คูม่ือการใชอุ้ปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ด้านการเคลื่อนไหว 

ภาพประกอบ 3 คู่มืออุปกรณช์่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

3) แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินของสำหรับเด็ก
ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

4) แบบประมนิความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและ
เดินของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

5) แบบประมนิความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน
ของสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

5.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับ

เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหว
การฝึกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป รูปแบบการวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development)  โดยการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนิน 4 ขั้นตอนหลัก คือ  
1) การวิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 2) การพัฒนา (Development) การออกแบบและ
การสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 3) การวิจัย (Research)
ตรวจสอบและประเมินผลเครือ่งมืออุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้าน
การเคลื่อนไหวการ และ 4) การพัฒนา (Development) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผลอุปกรณ์
ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ
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5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

1) จากการสำรวจปัญหาและความต้องการของผุ้ปกครอง
2) การตรวจสอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
3) ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์
4) การประเมนิจากผู้เช่ียวชาญ
5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัดและผู้ปกครอง

5.7 สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์สถิติพรรณนารายงานผลเป็นค่าเฉลี่ยและค่ารอ้ยละ ส่วนตัววัดผล

วิเคราะห์ตัวแปร ต่อเนื่องโดยรายงานผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±SD)  
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541) 

กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายจากแบบประเมิน ดังนี ้(พวงรัตน ์ทวีรัตน,์ 2540) 
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

6. ผลการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรบัเด็ก 

ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว หลังจากผู้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มี
ความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว และผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว จำนวน 5 ท่าน ได้วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้อง
ของนวัตกรรมกับวัตถุประสงค์ (Index of ltem-Objective Congruence หรือ IOC) พบว่า มีค่า IOC 
เท่ากับ 0.96 ซึ่งอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมสามารถนำมาใช้งานได้ และได้ทำการศึกษาความปลอดภัย
ของการใช้อุปกรณ์ในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว รวมถึงความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัด 
และผู้ปกครอง จำนวน 10 คน โดยผลจาการสำรวจความพึงพอใจพบว่า นักกายภาพบำบัด จำนวน 10 คน 
มีความพึงพอใจด้านด้านความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 94.80 อยูใ่นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านประโยชน์
ในการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 97.25 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 98.50 
อยู่ในระดับพงึพอใจมากที่สุด และด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.33 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
และผลจาการสำรวจความพึงพอใจ พบว่า ผู้ปกครองจำนวน 10 คน  มีความพึงพอใจด้านด้านความปลอดภัย
คิดเป็นร้อยละ 97.20 อยูใ่นระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านประโยชน์ในการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 86.25  
อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 98.50 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด  
และด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.30 อยูใ่นระดับพึงพอใจมากที่สุด อุปกรณช์่วยฝึกยืนและเดินตัว
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นในครั้งนี้น่าจะสามารถนำไปใช้ในการช่วยฝึกยืนและเดินได้ ภายใต้โปรแกรมการฝึก 
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ของนักกายภาพบำบัด และในอนาคตอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกเด็กที่บ้านโดยมีผู้ปกครอง
เป็นผู้ฝึกเด็กตามคำแนะนำหรือตามโปรแกรมที่นักกายภาพออกแบบให้ฝึกที่บ้าน (home program) 
อย่างไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเครื่องมือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

ภาพประกอบ 4 ตัวอย่างการฝึกจากทางนั่งไปยังท่ายืนเข่า 

ภาพประกอบ 5 ตัวอย่างการฝึกจากท่ายืนเข่าไปยังท่ายืน 

7. อภิปรายผลการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็ก 

ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว โดยผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 จากผลการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 

มีขั้นตอนในการพฒันานวัตกรรมคือ การวิจยัครั้งนี้มีขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน จาก
ปัญหาที่พบในการฝึกทักษะการยืนและเดินในเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research) การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับกำหนดคุณลักษณะของพัฒนา
อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดิน จากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะการยืนและเดินในเด็กที่มีความบกพร่อง 
ด้านการเคลื่อนไหวที่ยังไม่สามารถยืนและเดินได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development) 
การออกแบบและการสร้างอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 
ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research) ตรวจสอบและประเมินผลเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับ
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เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) การวิเคราะห์
ข้อมูลและการสรุปผลอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวการ 

 จากขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ด้านการเคลื่อนไหว ดังกล่าว แสดงให้เห็นวา่อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่อง 
ด้านการเคลื่อนไหว สามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้ความสามารถในการฝึกยืนและเดินได้ ภายใต้
โปรแกรมการฝึกของนักกายภาพบำบัด และในอนาคตอาจจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกเด็กที่บ้าน
โดยมีผู้ปกครองเป็นผู้ฝึกเด็กตามคำแนะนำหรือตามโปรแกรมที่นักกายภาพออกแบบให้ฝึกที่บ้าน (home 
program) อยา่งไรก็ตามยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบเครื่องมือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักกายภาพบำบัด มีความพึงพอใจด้านความปลอดภัย
คิดเป็นร้อยละ 94.80  ด้านประโยชน์ในการใช้งานคิดเป็นร้อยละ 97.25 ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 
98.50 และด้านการประยกุต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.33 และของความพึงพอใจผู้ปกครอง พบว่า มีความพึงพอใจ
ด้านด้านความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 97.20 ด้านประโยชน์ในการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 86.25  
ด้านการประหยัดคิดเป็นร้อยละ 98.50 และด้านการประยุกต์ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.30

 สามารถสรุปได้ว่า นักกายภาพบำบัด และผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่ออุปกรณ์ช่วยฝึกยืน
และเดินสำหรบัเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว ทั้ง 4 ด้าน และมีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้
ด้านการเคลื่อนไหว สอดคลอ้งกับ เมวลี จโิรจนนุกุล (2555) กล่าวถึงการพัฒนาอุปกรณ์เกี่ยวกับการช่วย
เดินอย่างหลากหลายเพ่ือใช้สำหรับเด็กสมองพิการ จึงได้สร้างอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้เครื่องช่วยเดินที่มีอยู่
เดิมนั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้เพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมความสามารถในการเดินของเด็ก 
ช่วยให้เด็กพิการทางสมองสามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติมากขึ้น ช่วยลดภาระของนักกายภาพบำบัดและ
ผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเด็กและครอบครัวเด็กพิการทางสมองให้ดีขึ้น
ได้อีกด้วย และผลประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัครโดยรวมคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีและ พบว่าโดยรวม
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมากจากการศึกษาของ อรอุมา บุณยารมย์ และคณะ (2557) ได้ทำการศึกษาพัฒนา
เครื่องช่วยเดินแบบมีเก้าอ้ีพับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย และมขี้อควรระวังในการใช้งานกับผู้ป่วย
บางกลุ่ม อาจจะต้องมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มต่อไป ซึ่ง Costa et al. (2021) 
ได้สำรวจประโยชน์ของอุกรณ์ช่วยฝึกเดินราคาประหยัดในเด็กสมองพิการ การใช้อุปกรณ์ช่วยนี้ส่งผลให้เด็ก
รู้สึกมีความสขุมากขึ้น เพิ่มความมั่นใจในตนเองและความเป็นอิสระในการเคลื่อนไหวร่างกายและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันและกิจกรรมอื่น ๆ ทางทางคม ยังมีการศึกษาของ 
George C et al. (2020) ไดศ้ึกษาวิจัยเกี่ยวกับเครื่องช่วยพยุงซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือประเภทหนึ่ง 
ที่อาจช่วยให้เด็กพิการทีเ่ดินได้ตามปกติสามารถเดินเดินอย่างอิสระและส่งเสริมการปรบัปรุงในการทำงาน
ของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ความหนาแนน่ของกระดูก (BMD) พบว่าการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออาจช่วย
ปรับปรุงความสามารถในการเดินได้ในคลินิก ผลการศึกษาและปัญหาที่พบในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นพื้นฐาน
สำหรับการปรับปรุงแนวทางการฟื้นฟูเด็กอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบ
การศึกษาในอนาคตเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่วยพยุงสำหรับเด็กที่มีความจำเป็นพิเศษ 
ที่ต้องการฝึกยืนเดินต่อไป และ Abd El-Nabie et al. (2019) ทำการศกึษาทบทวนเพื่อประเมินคุณภาพ
ของงานวิจัยเกี่ยวกับผลของอุปกรณ์ช่วยเดินและอุปกรณ์ช่วยพยุงข้อเท้าต่อการใช้พลังงานในเด็กที่มีภาวะ
สมองพิการ พบกว่าการอุปกรณ์ช่วยแต่ละชนิดมีผลความสามารถในการเดินและการใช้พลังงานของเด็ก 
ซึ่ง Fergus A (2017) ได้ทำการศึกษาวิจัยเพื่ออธิบายการใช้และผลของการใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกเดินที่ม ี
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การประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่และเริ่มใช้อย่างแพร่หลาย คือ Upsee ร่วมกับ Kinesiotape ในเด็กสมองพิการ  
โดยทำการศึกษาในเด็กสมองพิการ ที่มีอายุ 31 เดือน ระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว (GMFCS) 
ระดับ III ดำเนินการเป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าเด็กมีการเดินที่ดีขึ้น ระยะก้าวดีขึ้น และ
สามารถเหยียดเข่าได้ดีขึ้นในขณะเดินให้เห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมีผลดีและมีประโยชน์สำหรับการฝึกเดิน 
ในเด็กสมองพิการ รวมทั้ง Krautwurst et al. (2016) ไดท้ำการศึกษาเพื่อประเมินอิทธิพลของการใช้
อุปกรณ์ช่วยเดินช่วยยืนประเภทไม้ค้ำยันปลายแขนและไมค้้ำยันขณะเดิน และศึกษาความสัมพันธ์ 
ของผลการใชอุ้ปกรณ์นี้เพื่อช่วยเดินหลังจากการผ่าตัด โดยทำการศึกษาในผู้ป่วยนอก จำนวน 26 ราย  
ที่มีภาวะสมองพิการชนิดแข็งเกร็งที่มีระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหว (GMFCS) ระดับ II–III  
รวมที่ได้รับการวิเคราะห์การเดิน 3 มิติ (3D) ซึ่งผู้ป่วยทุกรายใช้ไม้ยันรักแร้หรือไม้ค้ำยันในชีวิตประจำวัน 
แม้ว่าจะสามารถเดินได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในระยะทางสั้น ๆ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยเดินโดยเฉลี่ย
ด้วยความเอียงของลำตัวส่วนหน้าและเชิงกรานมากขึ้นโดยไม่ขึ้นกับประเภทของอุปกรณ์ช่วยในการเดิน 
(7° ± 6° และ 3° ± 2°) และมีการงอข้อเท้าสูงสุดลดลง 2° (±3°) เมื่อเดินด้วยอุปกรณ์ช่วยเสรมิ ในทางกลับกัน 
องศาการเคลื่อนไหวของเข่าโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นขึ้น 6° (±4°) เมื่อใช้อุปกรณ์ช่วยในการเดิน แสดงในเห็นว่า
การใช้อุปกรณ์ช่วยเดินมีผลส่งเสริมการเดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงชี้ให้เห็นว่าอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์
ช่วยเหลือในการฝึกยืนเดิน หรือการช่วยพาเดิน มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ที่จำกัดทางการเคลื่อนไหว 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ผลจากการวิจยัในครั้งนี้ ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะ

ศึกษาหรือมีความสนใจที่จะนำอุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว 
ไปใช้ ดังนี ้

ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัย 
1. อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว

มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการฝึกทางกายภาพบำบัดในเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการเคลื่อนไหว 

2. อุปกรณ์ช่วยฝึกยืนและเดินสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวควรใช้
ร่วมกับโปรแกรมที่นักกายภาพออกแบบให้ฝึกที่บ้าน (home program) จะส่งผลให้เกดิประสิทธิภาพ 
ในการฝึกเดินในเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหวมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้งาน และควรนำไปทดสอบกับเด็กปกติ

ก่อนนำไปใช้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเคลื่อนไหว 
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นวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” ด้วยสตีม  
โครงงานฟิสิกส์ และฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

Blende Learning innovations “Linear Motion” use STEAM, Physics 
Project, and Young Physicists’ Tournament for the High School 

Students Level 4 
อุไร สีตะวัน1 

บทคัดย่อ 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงการศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายอย่างรวดเร็ว การปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการสอนหรือการจัดการเรียนรู ้
จึงเป็นจุดสนใจของนักการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต การเรียนรู้ “การเคลื่อนที่แนวตรง” แบบผสมผสาน
ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันที่มกีารโรคระบาดโควิด 19 นักเรียนได้มีโอกาส
ศึกษาคู่มือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเองศึกษาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ฟิสิกส์ ประยุกต์ใช้การทำ
โครงงานฟิสิกส์ ร่วมแข่งขันฟิสิกสส์ัประยทุธ์ระดับภาคและประเทศ ผลการวจิัยพบว่า นักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตรแ์ละสิ่งแวดล้อม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรยีนธาตุนารายณ์
วิทยา มีผลการเรียนเรียนรูสู้งขึ้นจากเดิมที่ไม่ใช้นวัตกรรม มีประสิทธิภาพของเครื่องมือตามสถิติ
ประสิทธิภาพของโมดูลตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 77.30/78.08 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 75/75  
เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างผลการเรียนรู้ของแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้คู่มือนวัตกรรม 
โดยใช้สถิติทดสอบค่า t ผลปรากฏว่าหลังการเรียนจากคู่มือนวัตกรรมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่า 
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 ประยุกต์ใช้ความรูใ้นการทำโครงงานด้านฟิสิกส์ได้อย่าง
สมบูรณ์ทำให้ได้รับรางวัลเหรียญทองในระดบัชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นักเรียนบางคน 
ในกลุ่มตัวอย่างสามารถเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ได้รางวัลเหรียญเงินในระดับ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไปกว่านั้นมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

คำสำคญั:  การจัดการเรียนรู ้ วิธีการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาฟิสิกส์  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
              นวัตกรรมการสอน 

1กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 606 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
47000 ประเทศไทย 
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Abstract 
Technological advances are rapidly changing the education of high school 

students. The teaching methods or learning management is focused especially on reform 
education of current and future educators. The blended learning “linear motion” helps 
to solve teaching and learning problems in the current situation with the COVID-19 
pandemic. Students have the opportunity to study the management innovation manual 
learning by themselves to study the physics content applied in physics projects and the 
young physicists’ tournament at regional and national levels. The results showed that 
students of special classes of science, technology, mathematics and the environment 
high school level 4 in Thatnaraiwittaya School have higher learning outcomes than those 
who did not use innovation. The efficiency of the tool according to the module efficiency 
statistic according to the E1/E2 criterion of 77.30/78.08, which was lower than the specified 
criterion of 75/75. When comparing the differences in the learning outcomes of the test 
before and after using the innovation manual by using the t-value test statistics. It was 
found that after learning from the innovation manual, the learning achievement was 
significantly higher than before at the 0.05 level. The knowledge was completely applied 
in physics project work, resulting in the award of a national gold medal from the National 
Research Council of Thailand. Some of the students in the sample group were able to 
represent them in the young physicists’ tournament, winning a silver medal at the 
Northeast level. Moreover, research has been published in both national and international 
journals. 

Keywords:  Learning management,  Teaching methodologies,  Physics education, 
Learning innovation,  Teaching innovation 
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1. บทนำ
การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended learning) เป็นการรวมรูปแบบการเรียนการสอน  

รวมวิธีการเรียนการสอน รวมการเรียนแบบออนไลน ์(Online) และรูปแบบการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
(Onsite) ซึ่งในอดีตการเรียนแบบผสมผสานได้มีรวมการเรียนแบบเผชิญหน้าในชั้นเรียนกับการเรียน 
แบบออนไลน์เข้าด้วยกัน ทำให้มีช่องว่างหรือระยะห่างระหว่างนักเรียนกับผู้สอนค่อนข้างมาก ผู้สอน 
มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะของตัวเองมีรูปแบบและการดำเนินการในรูปแบบที่ต่างกัน ใช้สื่อและ
เครื่องมือที่แตกต่างกัน และมีสถานทีใ่นการเรียนที่แตกต่างกัน และนักเรียนมีความต่างกันด้วย ปัจจุบัน 
มีสถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) ทำให้การเรียนแบบอออนไลนไ์ด้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
ในรูปของเทคโนโลยีใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ร่วมในการจัดการเรียนรู้
อยากมาก ในอนาคตนั้นการเรยีนแบบผสมผสานจะมีการขยายเพิ่มมากขึน้ตามรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์
ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนแบบผสมผสานเป็นการเรียนที่ใช้กิจกรรมที่ต้องออนไลน์และการพบปะกัน
ในห้องเรียนจริง (Hybrid) โดยใช้สื่อที่มีความหลากหลายเหมาะกับบริบทและสถานการณ์ การเรียนรู ้ 
เพื่อตอบสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ในสถานการณ์โควิด 19 ปีที่ผ่านมาได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ที่สอนเนื้อหาสาระแบบออนไลน์และจัดกิจกรรมปฏิบัติการแบบห้องเรียนจริง เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ ์
การเรียนรู้ของนักเรียนแล้วมีคุณภาพค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 

ผู้วิจัยจึงเสนอการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนในแนวตรง” ด้วยการเรียนรู้เนื้อหา 
สาระแบบสตีม ประยุกต์ใช้เนื้อหาสาระด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านฟิสิกส์ และนำเน้ือหาสาระ 
ไปใช้ในการการแข่งขันฟิสิกสส์ัประยุทธ์ สร้างเป็น “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน”  
เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่เข้าใจองค์ความรู้เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรงอย่างลึกซึ้ง นักเรยีนไม่ประสบ
ความสำเร็จในการประยุกต์ใช้องค์ความรูก้ารเคลื่อนที่แนวตรงที่ได้รับ และนักเรียนไม่ได้เผยแพร่ผลงาน 
ให้เป็นที่ยอมรับ 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อสร้างคู่มือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ “การเคลื่อนที่แนวตรง แบบผสมผสานด้วยสตีม 

โครงงาน และฟิสิกส์สัประยทุธ์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.2 เพื่อจัดการเรียนรูใ้ห้นักเรียนเข้าใจองค์ความรู้ “การเคลื่อนที่แนวตรง” อย่างลึกซึง้

ประยุกต์ใช้องค์ความรูก้ับการทำโครงงาน และการแข่งขนัฟิสิกสส์ัประยุทธ์ได้ 
2.3 เพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 

ความถนัดเฉพาะตน ซึ่งแต่ละคนมีแตกต่างกัน 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิดและทฤษฎ ี
 การเรียนรู้แบบผสมผสาน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนนําวิธีการสอนหลาย ๆ 

วิธีมาผสมผสานกัน เพื่อมุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 



178 

3.2 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กรณีศึกษาความสำเร็จของการเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์: หลักสูตรทางไกลบนเว็บ 

ทางฟิสิกส์การแพทย์ที่จัดขึ้นสำหรับครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกิจกรรมการเรียนรู้และ 
การออกแบบหลักสูตรในบรบิทใหม่ของการเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ในหลักสูตรออนไลน์ 
จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสำหรับครูและนักเรียน เป็นการยกระดับความสนใจของนักเรียนมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ในวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ในระดับมหาวิทยาลัย และ 
เป็นการเพิ่มพูนความรูนั้กเรียนและผู้คนโดยทั่วไปด้านวิทยาศาสตร์ และนำไปใชใ้นการพัฒนาวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่องในด้านต่าง ๆ ด้วย (Jonsson, 2012, pp. 631–640) 

 การสอนฟิสิกสแ์บบคิดใหม่ด้วยการเรียนรู้บนเว็บถูกนำมาใช้ในสื่อการเรยีนรู้แบบส่งมอบ
ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีการนำไอซีทีมาใช้อย่างกว้างขวางในการสอนวิทยาศาสตร์ 
ทำให้ประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเว็บเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ ์
การเรียนรู้ แต่ข้อมูลเชิงคุณภาพจากนักเรียนช้ีให้เห็นว่ามีผลดีต่อทัศนคติของพวกเขาที่มีต่อการเรียนฟิสิกส์
ในสภาพแวดล้อมแบบผสมผสาน (Chandra, 2012, pp. 631–640) 

 การตอบแบบสอบถามของครูเกี่ยวกับบทบาทของการศึกษาแบบตัวต่อตัวและการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสานในการบรรลุเป้าหมายของการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในประเทศอิหร่าน พบว่า การเรียนรูแ้บบผสมผสานมีผลกระทบมากที่สุดตอ่การก้าวไปสู่
เป้าหมายด้านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(Mazloumiyan, 2012, pp. 1216–12) 

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นแรงจูงใจในการสอนฟสิิกส์ ซึ่งเรานำเสนอในรูปแบบ
การทดสอบในการสอนวิชาฟิสิกส์ที่ University of Defense ในเบอร์โน (Brno) แบบมลัติมีเดียในหัวข้อ
ทัศนศาสตร์ ทีใ่ช้ในการสอนฟิสิกส์ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งในด้านทัศนศาสตรค์ือการตีความแบบกราฟิก ทำให้
นักเรียนเข้าใจหัวข้อได้ดีข้ึน การรวมองค์ประกอบการโต้ตอบและมลัติมีเดียในการสอนวิชาฟิสิกส์เป็นวิธี 
ที่สะดวกในการปลุกความสนใจของนักเรียนและช่วยเพิ่มการคิดเชิงตรรกะของนักเรียน การศึกษาเพิ่มเติม
โดยใช้การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากแต่ละคนสามารถเลือกอัตรา
ความก้าวหน้าของตนเองได้ การเรียนรู้ไม่ถกูจำกัดโดยอาจารย์หรือนักเรียนคนอื่น (Renata, 2012,  
pp. 328–331) 

การเรยีนรู้แบบผสมผสานน้ันมีประสิทธิภาพในการสอนกริยาวลีผ่านการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานกับนักเรียนมัธยมปลาย ซึ่งการให้งานออนไลน์สามารถกระตุ้นให้นักเรียนมีบทบาท 
อย่างแข็งขันในการเรียนรู้กริยาวล ี(Mohammadi, 2014, pp. 1174–1178) 

 เมื่อเร็ว ๆ นี ้การเรียนรู้แบบผสมผสานได้ถกูนำมาใช้ในโปรแกรมการรูส้ารสนเทศหลาย
โครงการทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย นักวิจัยส่วนใหญ่พยายามบูรณาการรูปแบบการรู้สารสนเทศ 
ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาเว็บไซต์การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับหลักสูตรการรู้
สารสนเทศแบบฝังในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของไทย พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างการทดสอบก่อน
การทดสอบและหลังการทดสอบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (Rattanawongsa, 2015,  
pp. 2693–2699) 
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 การปรับปรุงทักษะการให้คำปรึกษาโรคเบาหวานของนักศึกษาร้านขายยาชาวเยอรมัน 
ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานและการทดสอบทางคลินิกที่มีโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ พบว่าโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์และสามารถเพิ่มความสามารถ
ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ในการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรมกับผู้ป่วยเบาหวานได้ (Farahani, 2021,  
pp. 963–974) 

การสนับสนุนทางดิจิทัลสำหรับการมีส่วนรว่มของนักเรียนในการเรียนรูแ้บบผสมผสาน 
ตามทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง (i) เมื่อเทียบกับการสนับสนุนของครู การสนับสนนุทางดิจิทัลช่วยให้
นักเรียนมส่ีวนร่วมกับการเรียนรู้แบบผสมผสานได้ดีข้ึนโดยตอบสนองความต้องการของพวกเขา (ii)  
การสนับสนุนจากครูมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน (iii) ความสัมพันธ์ระหว่าง
การสนับสนุนทางดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของนักเรียนแตกต่างกันไป คำอธิบายที่เป็นไปได้คือประโยชน์
ของการนำเสนอหลายรูปแบบ โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ และการใช้การออกแบบ 
ทางอารมณ ์การค้นพบนีม้ีส่วนสนับสนุนทฤษฎีการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยเพิ่มมุมมองใหม่ นั่นคือ  
การสนับสนุนทางดิจิทัล และด้วยเหตุน้ีจึงเสนอกรอบการทำงานใหม่สำหรับการสนับสนนุความต้องการ 
ในการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Chiu, 2021, p. 106909) 

 การตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบซิงโครนัส (Synchronous) 
แบบผสมผสาน แรงจูงใจของนักเรียน และการมีส่วนร่วมทางปัญญา : การศึกษาแบบผสมผสาน ไดส้ำรวจ
ความสัมพันธ์และกลไกการทำงานระหว่างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบซิงโครนัสแบบผสมผสานกบั 
การมีส่วนร่วมทางปัญญาของนักเรียนมัธยมปลาย 385 คน แบ่งเป็น 23 กลุ่มย่อย ด้วยบทบาทสื่อกลาง
ของแรงจูงใจ พบว่า ค่าสอนถูกพบว่าเป็นตัวทำนายที่แข็งแกร่งต่อแรงจูงใจภายนอกของนักเรียน แรงจูงใจ
จากภายใน และการมีส่วนร่วมทางปัญญาอย่างลึกซึ้ง ที่น่าสนใจคือผลกระทบของความสามารถในการสอน
ต่อการมีส่วนร่วมทางปัญญาที่ต้ืนของนักเรียนได้รับการไกล่เกลี่ยอย่างเต็มที่โดยแรงจูงใจภายนอก อย่างไร
ก็ตาม ตามสถติิแล้วผลกระทบจากความสามารถทางสังคมและทางเทคนคิที่มีต่อแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ทางปัญญาไม่ได้สังเกตพบ การวิจัยเชิงคุณภาพติดตามผลให้ผล 7 ประเด็นหลักที ่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ด้านการสอน สังคม และด้านเทคนิค ชุดรปูแบบเหล่าน้ีช่วยให้เข้าใจและตีความผลลัพธ์ที่สังเกตได้ในระยะ
เชิงปริมาณ การศึกษาน้ีเสนอแนะว่าผู้สอนและผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความสามารถในการสอน สังคม 
และเทคนิคเพือ่ออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จูงใจและมีส่วนร่วมใหม่ (Tong, 2021, p. 104193) 

 ผลกระทบของการเรียนรู้แบบผสมผสานกบัออฟไลน์ที่เน้นผลการเรียนและความสามารถ
ในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี : การทดลองแบบควบคุมกลุ่มแบบสุ่ม พบว่า 
นักเรียนในช้ันเรียนทดลองมีพัฒนาการทางวิชาการท่ีสงูกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ เมือ่เปรียบเทียบ
กับกลุ่มควบคุม ความแตกต่างก่อนหลังในความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความมั่นใจในตนเอง
ในชั้นเรียนทดลองมีค่ามากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ (p = 0.037) ในชั้นเรียนทดลอง มีการปรับปรุงอย่างมี
นัยสำคัญเหนอืเส้นฐานในมติิของความมั่นใจในตนเองของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (p = 0.022)  
ในชั้นเรียนกลุ่มควบคุม มีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญเหนือเส้นฐานในคะแนนรวม (p = 0.029)  
และมิติข้อมลูสองในเจ็ดส่วน ได้แก่ การแสวงหาความจริง (p = 0.016) และความเป็นระบบ (p = 0.005) 
การใช้การเรียนรู้แบบเน้นกรณีศึกษาแบบผสมผสานแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจในการปรับปรุงผล
การเรียนของนักเรียน การเรียนรู้แบบเน้นกรณีศึกษาแบบผสมผสานและแบบออฟไลน์ได้รับการระบุว่า 
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เป็นแนวทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักศึกษา
พยาบาลระดับปริญญาตรี และสามารถนำไปใช้ในวิชาพยาบาลอื่น ๆ ได้ในอนาคต (Yu, 2021, p. 103080) 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
4.1 ให้หลักการและอภิปรายสรุป การวางแผนการสอนแบบนี้ถือหลักว่า เมื่อนักเรียนรู้

หลักการทฤษฎีดีแล้ว ก็จะอภิปรายหรือไปทำรายงานได้ดีขึ้น 
4.2 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนําไปสู่ข้อสรุป รูปแบบนี้ใหนั้กเรียนศึกษาด้วยตนเอง ลงมือทำเอง

แล้วนําไปสู่ข้อสรุป ในภายหลัง 
4.3 ผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน แบบที่สามนี้เป็นอิสระ ไม่มีพื้นฐานหลักอะไรผู้สอน

จะเลือกแบบต่าง ๆ ให้มีการผสมผสานกัน เพื่อจุดมุ่งหมายหลาย ๆ อย่าง และเปลี่ยนบรรยากาศไปในตัว 
โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติศึกษาด้วยตนเอง ประกอบกันไป ไม่ควรเป็น
อย่างใด อย่างเดียวกันตลอด และควรจะมีการวางแผนอย่างดี อย่าให้ซ้ำซ้อนหรือเปลี่ยนแปลงบ่อย
จนเกินไป ข้อควรคำนึงถึงในการผสมผสานวิธีสอนแบบต่าง ๆ 

 4.3.1 ผู้สอนควรคำนึงถึงจุดประสงค์การสอนเป็นหลักสำคัญ อย่าผสมผสานจนบ่อยเกินไป 
และอย่าผสมผสานเพียง เพื่อให้มีการสอนหลาย ๆ แบบเทา่นั้น 

 4.3.2 ผู้สอนตอ้งคำนึงถึงความพร้อมของนักเรียน และของผู้สอนเองด้วย ผู้สอนต้องเข้าใจ
และมองเห็นภาพการผสมผสาน ว่าสามารถดำเนินการได้ดีเหมาะสมเพียงไร ส่วนนักเรียนมีความพร้อม 
ที่จะเรียนโดยวิธีเหล่าน้ันมากน้อยเพียงใด 

4.3.3 สถานทีแ่ละอุปกรณ์ กเ็ป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะการเปลี่ยน 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.1 ประชากร 
 ประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562-2565 โรงเรียน 

ธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ห้องเรียน จำนวน 110 คน 
5.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/S ปีการศกึษา 2563 โรงเรียน 

ธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 30 คน ด้วยวิธีการแบบเจาะจง
ในกลุ่มนี้นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 5.2.1 สร้างชุดองค์ความรู้ “การเคลื่อนที่แนวตรง” เชื่อมโยง สตีม-โครงงาน-ฟิสิกส์

สัประยุทธ์ ใหน้่าสนใจด้วย Infographic-Multimedia 
5.2.2 ถ่ายทอดชุดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนด้วยรูปแบบสตีมทั้งออนไซต์ ออนไลน์  

และออนแฮนด ์
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 5.2.3 วิพากษอ์งค์ความรู้ “การเคลื่อนที่แนวตรง” จากสตีมต่อยอดสู่โครงงาน 
และการแข่งขนัฟิสิกส์สัประยุทธ ์

5.2.4 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้กับโครงงานและฟิสิกส์สปัระยุทธ์ 
 5.2.5 เผยแพรน่วัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานในประชุมวิชาการหรือตีพิมพ ์

วารวิชาการ ประกวดโครงงาน หรือแข่งขันฟิสิกส์สัประยทุธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
 5.3.1 คู่มือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” ด้วยสตีม โครงงาน 

และฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
5.3.2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียน 
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรยีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/S จำนวน 30 คน ทั้งวิชาการ 

พฤติกรรม ผลสัมฤทธิ์การเรยีนรู้ และผลการประกวดหรือแข่งขัน เช่น ทำแบบสอบถามก่อนและหลงั 
การใชเ้นื้อหาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง และแบบทดสอบ นักเรียนทีส่นใจมาทำโครงฟิสิกส ์จำนวน  
2–3 คนต่อเรื่อง และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ ์

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของคู่มือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่

แนวตรง” จากการทำแบบทดสอบก่อนและหลังการใชคู้่มือของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/S 
จำนวน 30 คน โดยการหาประสิทธิภาพของคู่มือนวัตกรรมตามเกณฑ์ E1/E2 

 5.5.2 เปรียบเทียบความแตกต่างผลการเรียนรู้จากแบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่
แนวตรง ก่อนและหลังการใช้คู่มือนวัตกรรมโดยใช้สถิติทดสอบค่า t 

 5.5.3 วิเคราะห์ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากแบบทดสอบวิชาฟิสิกส์ เรื่อง  
การเคลื่อนที่แนวตรง ก่อนและหลังการใชคู้่มือนวัตกรรม โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ ซึ่งการแปลความหมายของข้อมูลค่าเฉลี่ย ได้กำหนดเกณฑ์
การแปลผลคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 

5.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้วิชาฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง 
ระหว่างที่นักเรียนทดลองใช้คู่มือนวัตกรรม แล้วสรุปเป็นพฤติกรรมในภาพรวม 

5.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
5.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลจาก 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติทดสอบค่า t (t–test) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม หาประสิทธิภาพ 

ของคู่มือนวัตกรรมตามเกณฑ ์E1/E2 (75/75) วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการหาค่าเฉลี่ย  
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู ้
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลประสทิธิภาพของคู่มือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” 

ด้วยสตีม โครงงาน และฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ทดลองใช้กับนักเรียน 
กลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเล็กเทยีบกับแบบกลุ่มภาคสนาม แสดงดังตาราง 1 

ตาราง 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของคู่มือนวัตกรรมที่ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

การทดสอบ 
จำนวน 

)คน(  

ทดสอบระหว่างเรียน แบบทดสอบหลังเรียน 

E1/E2 
คะแนนเต็มแบบสอบ
หลังเรียนตามคู่มือ

นวัตกรรม 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

E1 
คะแนนเต็ม
แบบทดสอบ 

ค่าเฉลี่ย 
( X ) 

E2 

แบบกลุ่มเล็ก 9 100 76.00 76 40 30.22 75.55 76/75.55 
แบบกลุ่มภาคสนาม 30 100 77.30 77.30 40 31.23 78.08 77.30/78.08 

6.2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชคู้่มือนวัตกรรมผลการเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ 
หลังเรียนตามคู่มือนวัตกรรม แสดงดังตาราง 2 

ตาราง 2 การเปรียบเทียบคะแนนผลฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน 

ช่วงการวัด N X S.D. D 2D t 

ก่อนการเรียน 30 19.93 2.35 
409 5803 22.56* 

หลังการเรียน 30 31.23 2.24 
*ค่า t มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5(t.05, 29 = 1.699)

6.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนตามคู่มือนวัตกรรม 

ตาราง 3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้คู่มือนวัตกรรม 

รายการ 
ความคิดเห็นของนักเรียนจำนวน 30 คน 

X S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. จุดประสงค์การเรียนรู้ 4.64 0.47 พึงพอใจมากที่สุด 
2. เนื้อหา 4.64 0.46 พึงพอใจมากที่สุด 
3. รูปแบบของคู่มือนวัตกรรม 4.79 0.44 พึงพอใจมากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน 4.78 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 
5. สื่อการเรียนการสอน 4.71 0.58 พึงพอใจมากที่สุด 
6. การประเมินผล 4.71 0.59 พึงพอใจมากที่สุด 

รวม 4.71 0.50 พึงพอใจมากที่สุด 
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6.4 ผลลัพธ ์
6.4.1 นกัเรียนมีความเข้าใจองค์ความรู ้“การเคลื่อนที่แนวตรง” อย่างลึกซึ้งเพ่ิมขึ้น 

จากเดิม 25% 
 6.4.2 จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ด้วยสตมี โครงงาน และฟิสิกส์สัประยุทธ์ได้ตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 6.4.3 โครงงานฟิสิกส์ของนักเรียนได้เผยแพร่และเข้าร่วมแข่งในระดับประเทศไม่น้อยกว่า 

1 โครงงาน และตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
 6.4.5 นกัเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับภาคหรือระดับประเทศได้รางวัล 

ไม่น้อยกว่าระดับเหรียญทองแดง 
 6.4.6 เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความสนใจ ความถนดัเฉพาะตน  

ซึ่งแต่ละคนมแีตกต่างกัน การใช้วิธีสอนหลาย ๆ วิธีผสมผสานกัน จะช่วยให้นักเรียนได้คุ้นเคยหรือถนัด 
กับกิจกรรมการสอนหลาย ๆ แบบ 

 6.4.7 กระตุ้นความสนใจของนักเรียน ความสนใจของนักเรียนนั้นไม่คงที่ตลอดช่ัวโมงหรือ
ตลอดเวลาของการสอน และมี ลักษณะที่จะเหนื่อยและเบื่อหน่ายในตอนท้ายชั่วโมง การเปลี่ยนวิธีสอนจะ
เป็นการเรียกร้องความสนใจให้กลับมาอีก ครั้งหนึ่งได้ 

 6.4.8 เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้น่าสนใจขึน้ การใช้วิธีสอนหลาย ๆ แบบ 
ทำให้นักเรียนได้ตื่นตัว เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย ขณะเดียวกันทำให้ผู้สอน
ได้เลือกใช้วิธีสอนที่เหมาะสมกับตนเอง เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของผู้สอนเองด้วยพร้อมกันไป 

6.5 ผลกระทบ 
6.5.1 นกัเรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ฟิสิกส์อื่น ๆ กับการใช้

ชีวิตประจำวัน 
 6.5.2 เครือข่ายผู้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสตีมโครงงาน และฟิสิกส์

สัประยุทธ์ทั้งระดับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
 6.5.3 แนวทางหรือนโยบายในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมใหบ้รรลุเป้าประสงค์ได้ 
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ตาราง 4 โครงงานที่นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ 

ปี โครงงาน นิทรรศการ รางวัล 
2562 การเก็บเกี่ยวพลังงานไฟฟ้าจาก

ร่างกายมนุษย์โดยใช้อุปกรณ์เทอร์
โมอิเล็กทริกแบบโค้งงอได้ 

Innovation for 
Sustainable Local 
Development Award 2019 

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล
เหรียญทอง เงินรางวัล 2,500 บาท 
รางวัล Spacial Award จากบริษัท 
อัลแวค ประเทศไทย จำกัด และ
บริษัท ไคเนติก จำกัด เงินรางวัล 
3,000 บาท พร้อม โล่ห์  

2563 เครื่องอัดเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวล 
และอาหารสัตว์พลังงานเซลล์
แสงอาทิตย์ 

Innovation for 
Sustainable Local 
Development Award 2020 

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับ 
เหรียญทอง เงินรางวัล 3,000 บาท 
พร้อมเกียรติบัตร 

2564 การแปรรูปสมุนไพรด้วยเครื่องปั่น
และบดอเนกประสงค์พลังงาน
เซลล์แสงอาทิตย์ 

Innovation for Sustainable 
Local Development 
Award 2020 (Online) 

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเงิน
รางวัล 3,000 บาท 

ตาราง 5 โครงงานที่นักเรียนได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติ 

ปี นิทรรศการ รางวัล 
2562 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (EYPT) ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 
28-30 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งหมด 29 โรงเรียน

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้อันดับที่ 15 
คะแนน 101.25 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

2563 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (EYPT) ครั้งที่ ในระหว่างวันที่ 
20-22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งหมด 31 โรงเรียน
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้อันดับที่ 18 
คะแนน 103.1528 คะแนน ได้รับรางวัล
เหรียญทองแดง 

2564 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ เครือข่ายระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (EYPT) ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 30 
มีนาคม -1 เมษายน 2564 ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 
มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขั้นทั้งหมด 27 โรงเรียน  

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาได้อันดับที่ 15 
คะแนน 104.10 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 การจัดการเรียนรู้โดยใชคู้่มือนวัตกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” 

ด้วยสตีม โครงงาน และฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 77.30/78.08 หมายความว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 77.30 
และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.08 แสดงวา่ การจัดการเรียนรู ้
โดยใช้คู่มือนวัตกรรม ทีผู่้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 สามารถนำไปเป็นคู่มือเพ่ือใช้



185 

ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการศกึษาค้นคว้า ทีป่รากฏดังกล่าวเนื่องมาจากที่ผู้ศึกษา
ได้ดำเนินการสร้างตามขั้นตอนอย่างมีระบบวิธีการที่เหมาะสมตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 
วิเคราะห์นักเรียน วิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้างคู่มือนวัตกรรม  
การเขียนแผนการ รวมทั้งสรา้งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนถูกต้องตามหลักการตามลำดับ
ขั้นตอน โดยผ่านการประเมินตรวจสอบคุณภาพเหมาะสมจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ผ่านการทดลองใช้ 
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนได้คุณภาพและประสิทธิภาพ 

7.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียน ที่เรียนตามการจัดการเรียนรู้ โดยใช้คู่มือนวัตกรรม
การเรียนรู้แบบผสมผสาน “การเคลื่อนที่แนวตรง” ด้วยสตีม โครงงาน และฟิสิกส์สัประยุทธ์ สำหรบั
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานของการศึกษานี้ โดยเนื้อหาของบทเรียนจะเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก นักเรียนสามารถ
ค้นคว้าหาคำตอบสรุปความรู้ด้วยตนเองจากคู่มือนวัตกรรมที่มีรูปแบบการฝึกที่หลากหลายมีกิจกรรม 
การฝึกที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
ในขณะดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นจะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม นักเรียน 
ได้แสดงออกถึงความสามารถ ความคิด และเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สนองจุดประสงค ์
การสอนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ เจตคติ และทกัษะ ถา้ใช้วิธีสอนเพียงวิธีเดียว อาจไม่สามารถ
ครอบคลุมจุดประสงค์ทั้ง 3 ด้านได้ เพราะการสอนแต่ละวิธีย่อมมีจุดมุ่งหมายเฉพาะแต่ละอย่างไป 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการระดับชาติและนานาชาติต้องมีกระบวนการสนับสนุน

หรือเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมจัดหรือแข่งขันในนิทรรศการระดับต่าง เช่น การฝึกนำเสนอ การตอบข้อซักถาม 
ไหวพริบการการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของนักเรียน และนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้ทกุสถานการณ ์
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การศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法）ร่วมกับสื่อประสม  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินด้วยระบบออนไลน์  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

The A study of the Implementation of Listening-Speaking Teaching 
Method（听说法）Using Online Multimedia Materials to 

Enhance the Pronunciation of Pinyin Phonetics for 
Matthayomsuksa 2 Students, Srinakorn Foundation School, 

Hat Yai Songkhla 
นชิานันท์ พวงสุวรรณ1 

เพ็ญพักตร นภากุล2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน หลังการใช้

วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กับเกณฑ์ร้อยละ 80 2) เปรียบเทียบทักษะการอ่าน สัทอักษรพินอิน ก่อนและหลัง
การใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนศรีนครมูลนิธิ 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอน 
แบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมด้วยระบบออนไลน์ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปี
การศึกษา 2564 โรงเรียนศรนีครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน ที่มีปัญหาเรื่อง 
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิัย ประกอบดว้ย 1) แผนการจัดการเรียนรู ้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 2) สื่อประสม 3) แบบประเมินการอ่านออกเสียง  
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 5) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ทักษะการอา่นสัทอักษรพนิอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

ศรีนครมูลนิธิหลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 86.66 

1นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. (อาจารย์นิเทศก์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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2. ทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิสูงกว่าก่อนการใช้โดยคะแนนก่อนการใช้นักเรียน
ทำคะแนนได้สูงสุด 5 คะแนน ต่ำสุด 3 คะแนน คะแนนเฉลี่ย (µ) = 4.30 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(σ) = 0.87 และหลังการใช้นักเรียนทำคะแนนได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน และคะแนนต่ำสุด 7 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย (µ) = 8.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) = 1.08 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย (µ) = 4.89 และสว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (σ) = 0.65 

คำสำคญั:  วิธีการสอน  สื่อประสม  วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法）  นักเรยีน 
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Abstract 
This research aims to 1) to compare the pronunciation results of the Pinyin 

phonetics after using the listening-speaking teaching method with multimedia materials 
of Mathayomsuksa 2 students at Srinakorn Foundation School, Hat Yai, Songkhla with the 
criteria set, not lower than 80 percentage,  2) to compare the pronunciation of Pinyin 
phonetics before and after using the listening-speaking teaching method with multimedia 
materials of students at Srinakorn Foundation School, Hat Yai, Songkhla , and 3) to study 
the satisfaction of students towards  the listening-speaking teaching method combined 
with online multimedia materials. 

The subjects of this study were 30 Mathayomsuksa 2 students in Academic 
Year 2021, Srinakorn Foundation School, Hat Yai, Songkhla, who had problems in 
pronouncing the Pinyin phonetics. The research instruments that were used in this study 
consisted with the lesson plans, the multimedia materials, the pronunciation of Pinyin 
phonetics assessment, the questionnaire that was used to elicit students’ attitudes 
towards learning Pinyin phonetics with multimedia materials, and students’ behavior 
observation form. The data were analyzed to find out mean and standard deviation.    

The findings of the study were as follows. Firstly, after using the listening-
speaking teaching method with multimedia materials, the mean scores of the students 
were higher than the criteria set, with an average score of 86.66%. Secondly, the 
pronunciation of Pinyin phonetics after using the listening-speaking teaching method with 
multimedia materials of students in Mathayomsuksa 2) Srinakhon Foundation School 
were greatly better than they previously did. Before using the listening-speaking teaching 
method with multimedia materials, the results showed that the highest scores were 5, 
while the lowest scores were 3) The means were 4.30 and the standard deviation (σ) = 0.8. 
After using the listening-speaking teaching method with multimedia materials, the results 
showed that the highest scores were 10, while the lowest scores were 7. The means were 
8.93 and the standard deviation (σ) = 1.08. Lastly, the satisfaction of students towards 
the listening-speaking teaching method combined with multimedia materials was greatly 
high. The level of satisfaction was 4.89 and the standard deviation (σ) = 0.65. 

Keywords:  Teaching Method,  Online Multimedia Materials,  Listening-Speaking Teaching 
Method,  Students 
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1. บทนำ
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมีความสนพระราชหฤทัยภาษาจีน

และวัฒนธรรมจีนเป็นพิเศษดังจะเห็นได้จากการทรงเริ่มศึกษาภาษาจีนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2523 และได้ทรง 
พระราชนิพนธ์สารคดีอีกมากมาย เช่น สารคดีเรื่อง “ย่ำแดนมังกร” “มุง่ไกลในรอยทราย” “เกล็ดหิมะใน
สายหมอก” “ใต้เมฆที่เมฆใต”้ “เย็นสบายชายน้ำ” “คืนถิ่นจีนใหญ่” และ “เจียงหนานแสนงาม” เป็นต้น 
Hujiangtaiyu (2555, “斯琳通公主学汉语,” ย่อหน้าที่ 3) และทรงให้ความสำคัญกับการสอน 
ภาษาจีนอย่างมาก เพราะเป็นแนวทางการเชื่อมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
จีนในอนาคต แต่ทรงห่วงคุณภาพของครูสอนภาษาจีน นอกจากน้ีทรงใหท้บวงมหาวิทยาลัยช่วยดูแลเรื่อง
การสอนภาษาจีนและคุณภาพของครูสอนภาษาจีนทั้งในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศกึษา 

พ.ศ 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย โดยความร่วมมือ
ดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีความร่วมมือกับประเทศจีนอย่างมากมาย ซึ่งจะเห็นได้จาก
การก่อต้ังสถาบันขงจื่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทยการร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
ซึ่งส่งผลให้การเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมีความทันสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง 
ด้านการสอนการออกเสียง ได้นำวิธีการทางสัทศาสตร์หรอืที่เรียกในภาษาจีนว่าพินอิน （拼音） 
มาใช้ในการจัดการสอนซึ่งสะดวกในการจดจำมากกว่าระบบการออกเสียงเดิมชื่อเรียกในภาษาจีนว่า  
จู้อิน（注音）อีกทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) เป็นภาษาต่างประเทศอื่น ที่ให้สถานศึกษาสามารถ
จัดทำรายวิชาและจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาจีน  
และสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น  

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนต้ังแต่
ระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แยกออกมา
และมีห้องเรียนขงจื่อ ครูผู้สอนชาวจีน ที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับครไูทยสอนจีน เพื่อพัฒนาทักษะ 
การฟัง พูดอ่าน เขียนและแปลภาษาจีนของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลมากที่สุด ผูว้ิจัย
เป็นครูผู้สอนทีท่ำการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มปีัญหาเรื่องการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 
เพราะในการออกเสียงภาษาจีนจะต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบสัทอักษรพินอิน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐาน
ก่อนการเรียนในเนื้อหาเรื่องอ่ืน ๆ หากนักเรียนไม่เข้าใจหรอืไม่สามารถอ่านสัทอักษรพนิอินได้การเรียน
ภาษาจีนจะไม่สามารถเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไปได้  

การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองในชั้นเรียนประกอบด้วยผู้สอนผู้เรียน
และแบบเรียน สภาพแวดล้อมในชั้นเรียนกส็ำคัญไม่แพ้ไปกว่าสภาพแวดล้อมทางสังคม Liu Xun (2012) 
ผู้สอนควรให้ความสำคัญในการใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษา 
ให้กับผู้เรียนไดฝ้ึกใช้ภาษาของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการสอนที่ผู้วิจัยเลือกใช้ในการวจิัย
ครั้งนี้ คือ วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法） ซึ่งลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบฟัง-พูด คือ  
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1. ใช้วิธีเรียนแบบทำซ้ำและจดจำเพื่อพัฒนาความคุ้นชินทางภาษา 2. ฝึกทักษะการใช้ภาษาจากรูปประโยค
โดยการซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถนำรูปประโยคนั้นมาใช้ในการสื่อสารได้ 3. เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษา
โดยการใช้เทปซีดีและห้องปฏิบัติการทางภาษา Sheng Yan (1989)

การใช้สื่อประสมในการศึกษาจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน 
ได้อย่างมาก เช่น เร้าความสนใจ ให้สารสนเทศหลากหลาย และสามารถใช้ทดสอบความเข้าใจแกผู่้เรยีนได้ 
เพราะวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถทำให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ อีกทั้งทำให้ผู้เรียนได้ยินเสียงที่สอดคล้องกับภาพ
นั้น ๆ ด้วย วีดทิัศน์สามารถใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเหน็ 
เปรื่อง กุมุท (2515) ในครั้งนีผู้้วิจัยใช้สื่อประสมเพื่อการศึกษาในการสอนและทบทวน โดยสื่อประสม 
ที่ผู้วิจัยจัดทำขึน้ ผู้เรียนสามารถฝึกออกเสียงสัทอักษรพินอินได้จากวีดิทัศน์ ฝึกประสมสัทอักษรพินอนิได้
จากสื่ออินโฟกราฟิกและสื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้นำแนวคิดวิธีสอนแบบฟัง-พูดมาประยุกต์ใช้ร่วมกับ 
สื่อประสม เพือ่แก้ปัญหาการอ่านสัทอักษรพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
ออกเสียงสัทอักษรพินอินในภาษาจีนเพ่ือให้นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินได้ ทั้งน้ีจะช่วย
พัฒนาศักยภาพการอ่านออกเสียงภาษาจีนของผู้เรียนให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 

2. วัตถุประสงค์ของการวจิัย
2.1 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟงั-พูดร่วมกับ

สื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน ก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด
ร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรยีนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับ
สื่อประสม 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 สื่อประสมทางการศึกษา 

3.1.1 ความหมายของสื่อประสมทางการศึกษา 
 สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กันและมีคุณค่า 

ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันสื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบาย
ข้อเท็จจริงของเน้ือหา และอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและป้องกันการเข้าใจ
ความหมายผิด การใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณจ์ากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกันได้
ค้นพบวิธีการที่จะเรียนในสิ่งทีต่้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงขึ้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2537) 
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 ประหยัด จิระวรพงศ์ (2527) สื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อการสอนหลาย ๆ 
อย่างมาสัมพันธ์กัน ซึ่งมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกนัและกันสื่อการสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ 
ในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเน้ือหาและอีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจ 
ที่ลึกซึ้ง และปอ้งกันการเข้าใจความหมายผดิการใช้สื่อประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาท
สัมผัสที่ผสมผสานกันได้พบวิธีที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น   

 กิดานันท์ มลิทอง (2543) สื่อประสม หมายถึง การนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน
ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  
โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย 
เพื่อการผลิต หรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก 
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวิดีทัศน์และเสียง  

 กล่าวโดยสรุปสื่อประสม หมายถึง การนำเอาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน ซึ่งสือ่รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วย
ข้อความอักขระ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถรับรู้
ได้หลากหลายแบบวิธี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ สื่ออนิโฟกราฟิก เว็บไซต์ คลิปวิดีโอ และสื่อนำเสนอ
ด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.1.2 ประโยชน์ของสื่อประสมทางการศกึษา 
 การใช้สื่อประสมในการศึกษาจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียน 

การสอนได้อย่างมาก อีกทั้งการใช้สื่อประสมในการศึกษาจะมีประโยชน์มากมาย ดังนี้  
- ดึงดูดความสนใจ สื่อประสมทางการศึกษาที่ประกอบด้วยภาพ ภาพเคลื่อนไหว

แบบวิดิทัศน์และเสียงร่วมกบัอักขระจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
- ให้สารสนเทศที่หลากหลาย ในการใช้สื่อประสมทางการศึกษาสามารถให้ข้อมูล

และสารสนเทศในปริมาณทีม่ากมายและหลากหลายรูปแบบเก่ียวกับเนื้อหาที่ครูสอน 
- สามารถทดสอบความเข้าใจนักเรียน สื่อประสมทางการศึกษา เช่น สื่อที่นำเสนอ

ด้วยคอมพิวเตอร์สามารถช่วยทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการใช้ในลักษณะการศึกษารายบุคคล 
3.2 วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法） 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สอง หรอืภาษาต่างประเทศนั้น  

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรูค้วามเชีย่วชาญด้านภาษาจีนและสามารถใช้ภาษาจนีในการติดต่อสื่อสาร
ได ้ซึ่งการที่ผู้เรียนจะเข้าใจภาษาได้อย่างลึกซึ้งนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ด้วย 
เนื่องจากภาษาถือเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน 
ในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนจะต้องสามารถนำเอาความรู้
ภาคทฤษฎีมาปรับใช้ในภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ Liu Xun (2012) กล่าวว่าการเรียน
ภาษาไม่ใช่การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในภาคทฤษฎี แต่เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ทักษะเชิงปฏิบัติ ดังนั้น 
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด
คือ ผู้สอนจะถา่ยทอดความรู้อย่างไรให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้ 
ดังนั้นการพัฒนาทักษะการฟังพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะทั้งสองทักษะ 
มีความสัมพันธ์กันอย่างมาก  
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ลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบฟัง-พูด Sheng Yan (1989) คือ 
1. ใช้วิธีเลียนแบบทำซ้ำและจดจำเพื่อพัฒนาความคุ้นชินทางภาษา
2. ฝึกทกัษะการใช้ภาษาจากรูปประโยคโดยการซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถนำรูป

ประโยคนั้นมาใช้ในการสื่อสารได้  
3. เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษาโดยการใช้เทปซีดี ห้องปฏิบัติการทางภาษา วีดิโอ

และสื่อมัลติมิเดียต่าง ๆ 
ขั้นตอนการจดัการเรียนการสอนภาษาจนีในฐานะภาษาที่สองมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ 

Liu Xun (2007) 
- ขั้นตอนการรบัรู้ （感知阶段）คือ การรับรู้เนื้อหาผ่านการมอง

การฟังและการอ่าน โดยใช้วิธีการเลียนแบบเสียงของครูผู้สอน หรือเลียนแบบเสียงที่มาจากสื่อที่ใช้ใน 
การจัดการเรียนการสอน โดยการฝึกฟัง และพูดตามซ้ำไปซ้ำมาทุก ๆ วนั 

- ขั้นตอนทำความเข้าใจ（理解阶段）คือ การนำความรู้ที่ได้รับจากขั้นตอน
การรับรูม้าทำความเข้าใจโดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้เก่ากับความรู้ใหม่ 

- ขั้นตอนการทบทวน（巩固阶段）เป็นขัน้ตอนที่เชื่อมโยงระหว่างความรู้
ที่ได้จากความจำและทักษะการคิดวิเคราะห์สู่การปฏิบัติจริง จนกระทั่งกลายเป็นความสามารถในการใช้
ภาษาและข้อมูลเหล่านัน้จะถกูบันทึกลงในสมองจนกลายเป็นความจำระยะยาว 

- ขั้นตอนการนำไปใช้（运用阶段）เป็นขัน้ตอนที่ใช้วัดความสำเร็จ
ในการเรียนภาษาของผู้เรียนขั้นตอนนี้ครูผูส้อนจะต้องจัดหาสิ่งแวดล้อมจริงหรือคล้ายกับของจริงมาให้
ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 

3.3 ทักษะการอ่านสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) 
3.3.1 ความสำคัญการอ่านสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) 
 นริศ วศินานนท์ (2551) สัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ถือเป็นหัวใจในการออกเสียง

ภาษาจีนกลางที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐานสำหรับชาวต่างชาติ แม้จะอ่านตัวอักษรจีนได้ไม่ครบทุกตัว  
ถ้ารู้พินอินจะช่วยในการออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจนตามมาตรฐานมากขึ้น รวมทั้งสามารถเรียนรู้
คำศัพท์ได้จำนวนมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

 เนื่องจากอักษรจีนเป็นอักษรที่พัฒนามาจากรูปภาพและได้วิวัฒนาการจนกลายมาเป็น
อักษรเฉกเช่นปัจจุบัน ฉะนั้นหากมองเพียงตัวอักษรเราจะไม่รู้ว่าตัวอักษรจีนตัวนั้นสะกดอย่างไร และต้อง
ใช้ความจำเพียงอย่างเดียวในการจดจำการออกเสียงของอักษรจีนแต่ละตัว ดังนัน้การเรียนวิธีเขียนอ่าน
ตัวสะกดภาษาจีนเอาไว้หรือที่เรียกว่าพินอินซึ่งเปรียบเสมือน พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย
นั่นเอง พนิอินจะช่วยทำให้ชาวต่างชาติที่สนใจศึกษาภาษาจนีสามารถ อ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักของภาษาจีน หากผู้เรียนมีความรู้ด้านสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) แล้วก็จะสามารถพิมพ์ภาษาจีน
ในคอมพิวเตอร์ และในโทรศัพท์ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย 

จากความสำคัญของการอ่านสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) ข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านออก
เสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) เป็นสิ่งที่สำคัญในการอ่านตัวอักษรจีนได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง ดังนั้นสิ่ง
แรกของการเรียนภาษาจีนจำเป็นต้องเริ่มจากการเรียนการอ่านสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) เป็นอันดับแรก 
เพื่อทำให้การอ่านออกเสียงภาษาจีนมีความถูกต้องตามหลักการออกเสียงสัทอักษรภาษาจีน (พินอิน) นั้นเอง 
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3.3.2 ความหมายสัทอักษรภาษาจีน (พนิอิน) 
 นริศ วศินานนท์ (2551) สัทอักษรพินอิน (PinYin) หมายถึง อักษรโรมันกำกับเสียงตาม

มาตรฐานของปักกิ่ง ต้องจำตัวกำกับเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์แล้วฝึกฝนประสมเสียงและอ่าน
เขียนให้ถูกต้องเมื่อจำสัทอักษรและประสมเป็นแล้วจะช่วยให้อ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามมาตรฐานและ
สามารถอ่านหนังสือหรือบทเรียนในระดับต้นได ้

 ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล และณัฏฐกาญจน์ ศุกลรัตนเมธี (2547) สัทอักษรพินอิน 
เป็นระบบสัทอักษรที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดทำขึ้น เพื่อถ่ายถอดระบบเสียงในภาษาจีนกลาง
โดยใช้อักษรโรมันเป็นหลักบางตัวมีค่าแทนเสียงตรงกับสัทอักษรใน IPA บางตัวก็ไม่ตรง หรือบางตัวที่ไม่มี
ในระบบ IPA ระบบสัทอักษรที่จัดทำขึ้นนีก้่อเกื้อความสะดวกต่อการเรียนภาษาจีนโดยชาวต่างชาติและ
การทับศัพท์คำเฉพาะต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการรายงานข่าวสารต่าง ๆ ที่ใชภ้าษาอังกฤษเป็นตัวกลาง 

3.4 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
3.4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจ มีความหมายโดยทั่วไปว่าระดับความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใด 

สิ่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีผู้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ ดังนี ้
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายความพึงพอใจ

หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ 
 ธีระ สุภาวิมล (2551) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ 

ความรู้สึก และทัศนคติอันเนื่องมาจากสิ่งเร้า และแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรม  
และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ 

 จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับ
ความรู้สึกหรือระดับความพอใจของแต่ละบคุคล ที่ส่งผลตอ่การแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมา ซึ่งเกิดจาก
ความรู้สึกนึกคดิและปัจจัยสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มากระตุ้น ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อม
มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจใหผู้้เรียนเกดิ
ความพึงพอใจ มีความสนใจในการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค ์
ของรายวิชา 

3.4.2 การวัดความพึงพอใจ 
 การวัดความพึงพอใจเราสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือวัดที่เรียกว่า แบบวัด คำว่า  

แบบวัดนี้เป็นคำกลางใช้แทนความหมายของเครื่องมือรวบรวมข้อมูลทั่วไป ทั้งแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินค่า แบบทดสอบวัดความรู้ วัดความถนัดและวัดพฤติกรรม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ,์ 2549) 
ดังนั้นในการวัดความพึงพอใจเราจึงสามารถสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ตอบได้โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฎสีนับสนุน แบบวัดความพึงพอใจจึงจะมีคุณภาพสามารถวัดได้ตรงกับความต้องการ  
การวัดความพึงพอใจสามารถกระทำได้หลายวิธี 

1. การใช้แบบสอบถาม โดยผู้สอบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อต้องการทราบ
ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทำได้ในลักษณะทีก่ำหนดคำตอบให้เลือก หรือตอบคำถามอิสระ คำถามดังกล่าว
อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหาร การควบคมุงานเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นต้น 2. การสัมภาษณ์ 
เป็นวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึงจะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ 
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3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจาก
การพูด กิริยาท่าทาง วิธีนี้จะต้องอาศัยการกระทำอย่างจริงจัง และการสังเกตอย่างมีระเบียบแบบแผน

โดยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้แบบประเมินความพึงพอใจโดยการใช้แบบสอบถามในการวิจัย 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม 

การจัดการเรียนการสอนทางด้านภาษานั้นโดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาจีน 
ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศที่ค่อนข้างยากทั้งทักษะการอ่านออกเสียงและการเขียนตัวอักษร จึงจำเป็นที่ต้อง
อาศัยแรงจูงใจหรือสภาวะที่กระตุ้นเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเรียนมาก 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนภาษาจีน 
เป็นสิ่งสำคัญ เพ่ือที่จะสามารถออกแบบกิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน วิธีการสอนและสื่อประสม
ทางการศึกษาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทำให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจนั้นเอง 

3.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 กชนันท์ เข็มสกุลทอง, ศาวพา บัวศรี และนจุรีย์ สีแก้ว (2562) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอกัษรพินอิน สำหรบันักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปีที่ 1/2 โรงเรยีนปางศลิาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อฝึกการอ่านออก
เสียงสัทอักษรพินอิน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 1/2 โรงเรียนปางศิลาทอง 2. เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินกับเกณฑ์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 โรงเรยีนปางศลิาทองศึกษา ที่มีต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน ผลการวิจัยพบว่า  
1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีการอ่านออกเสียงสัทอักษรพนิอินสูงขึน้ 2. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/2 มีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านออกเสียงสัทอักษรพนิอินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 97.50/80  
3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินในระดับ
มากที่สุด

Peng Liting (2556) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีน
ของนักศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในที่ส่งผลต่อ
การเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ
การเรียนวิชาภาษาจีนน้ัน ปัจจัยด้านสถานศึกษาส่งผลต่อแรงจูงใจมากที่สุด ( X  = 4.17) เมื่อพิจารณา
รายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่บังคับเรียนภาษาที่สามเป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนมากที่สดุ ( X  = 4.10) รองลงมาคือ สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับ
อาจารย ์( X  = 4.05) วิธีการสอนของเจ้าของวิชาภาษาจีน ( X  = 4.02) หนังสอืตำราที่ใช้ประกอบ 
การเรียนการสอน ( X  = 3.50) สิ่งแวดล้อมในห้องเรียน ( X  = 3.30) เกณฑ์ตดัคะแนนที่ชัดเจนและ
เหมาะสม ( X  = 2.35) สื่อและอุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจ ( X  = 2.41) ตามลำดับ 

สำราญ จูช่วย, อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก และอมรรัตน์ คำบุญ (2552) ได้ทำการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่มีต่อการสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาชาวจีน 
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอน
ของครูอาสาสมัครชาวจีน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นวา่นักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในกิจกรรม 
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การเรียนการสอนในลักษณะการเตรียมเนื้อหาก่อนสอน การเตรียมสื่อการสอน เทคนิคการสอน  
และการสื่อสารเนื้อหาของอาจารย์ผูส้อนในลักษณะการนำเข้าสู่บทเรียน การถ่ายทอดความรู้ความชำนาญ 
การใช้สื่อการสอน การเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับสื่อการสอน ความสามารถในการสอนและการตรงต่อเวลา 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
 ตัวแปรอสิระ       ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน ทีม่ีปัญหาเรื่องการอ่านออกเสียง 
สัทอักษรพินอนิ 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 25 สิงหาคม 2564–25 กันยายน 2564 
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้มี 4 ชนิด ได้แก ่
1) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) บทที ่4

เรื่อง เวลา จำนวน 4 แผน ได้แก่ 
1.1) ทดสอบอ่านบทสนทนากอ่นเรียน สอนความรู้พื้นฐานของการอ่านสัทอักษรพินอิน 
1.2) คำศัพท์เรือ่ง เวลา  
1.3) บทสนทนา 
1.4) ไวยากรณแ์ละสอบอ่านบทสนทนาหลงัเรียน 

2) สื่อประสม ได้แก่
2.1) อินโฟกราฟิก เรื่อง สัทอักษรพินอิน
2.2) วีดิทัศนก์ารสอนอ่านสัทอักษรพินอิน
2.3) สื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง เวลา

3) แบบประเมินการอ่านออกเสียง
3.1) แบบประเมินการอ่านออกเสียงก่อนเรียน
3.2) แบบประเมินการอ่านออกเสียงหลังเรียน

1. วิธีการสอนแบบฟัง-พูด
2. สื่อประสม

1. ทักษะการอา่นออกเสียงสัทอักษรพินอิน
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน
ด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม
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4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยเป็นแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อ
การเรียนการสอนวิชาภาษาจีน โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่าของลิเคอร์ท 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับที่ 1 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนน้อยที่สุด 
ระดับที่ 2 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนน้อย 
ระดับที่ 3 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนปานกลาง 
ระดับที่ 4 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนมาก 
ระดับที่ 5 หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนมากที่สุด 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) แจ้งหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ทราบในการดำเนินการ

วิจัยกับนักเรียน 
2) แนะนำตัวกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างและแจ้งวัตถุประสงค์ การทำวิจัยแก่นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างก่อนการทำแบบประเมินการอ่านออกเสียงก่อนเรียน และเก็บคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3) ดำเนินการทดสอบก่อนใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมกับนักเรียน

กับนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง จำนวน 30 คน ด้วยแบบทดสอบทักษะการอ่านเรื่อง เวลา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
4) ดำเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดรว่มกับสื่อประสมและ

ดำเนินการสอนตามแผน
5) หลังใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมครบตามที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยได้ให้นักเรียน

กลุ่มตัวอย่างทำแบบประเมินการอ่านออกเสียงหลังเรียน และเก็บคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) เปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินหลังการใช้สื่อประสมร่วมกับวิธีการสอน
แบบฟัง-พูด（听说法）กับเกณฑ์ร้อยละ 80 โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2) เปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด
ร่วมกับสื่อประสม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( 𝜎 ) 

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูด
ร่วมกับสื่อประสม โดยใช้ค่าเฉลี่ย (µ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1) ค่าความเทีย่งตรงเชิงเน้ือหาของแบบประเมินทักษะการอ่านโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง

ของผู้เช่ียวชาญ (IOC) 
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (µ)

6. ผลการวิจัย
ผลการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด（听说法）ร่วมกบัสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะ 

การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมลูนิธิ อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา มีข้อสรุป ดังนี ้
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 6.1 หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 นักเรียนมคีะแนนเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 8.93  
แต่เมื่อพิจารณาคะแนนรายบุคคล พบว่า นกัเรียนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.66 และนักเรียนมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 

 6.2 ก่อนใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินของนักเรียนทำคะแนนสูงสุด ได้ 5 คะแนน  
จำนวน 17 คน และนักเรียนทำคะแนนต่ำสุด 3 คะแนน จำนวน 8 คน คะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.30 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.87 โดยหลังใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินของนักเรียน 
ที่ทำคะแนนไดสู้งสุด ได้ 10 คะแนน จำนวน 12 คน และนักเรียนทำคะแนนได้ต่ำสุด ได้ 7 คะแนน 
จำนวน 4 คน คะแนนเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 8.93 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 1.08 โดยนักเรียน 
มีคะแนนเพิ่มขึน้สูงสุด 7 คะแนน จำนวน 2 คน และนักเรยีนที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นต่ำสุด 2 คะแนน จำนวน  
2 คน แสดงให้เห็นว่า หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ินักเรียนมีทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินสูงกว่าก่อนการใช้ 

 6.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม  
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.49 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.65 
โดยความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก ่นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 
4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากบั 0.61 และความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ คำอธิบายในทุก ๆ 
กิจกรรมมีความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากบั 4.27 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เทา่กับ 0.69 

7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 7.1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด

ร่วมกับสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 โรงเรยีนศรนีครมูลนธิิ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนกัเรียน
จำนวน 30 คน พบวา่ หลังการใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม นักเรียนมีคะแนนทักษะ 
การอ่านสูงกว่าเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด
ร่วมกับสื่อประสม เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะเชิงปฏิบัติ และใช้วิธีเลียนแบบทำซ้ำและจดจำ
เพื่อพัฒนาความคุ้นชินทางภาษา โดยอาศัยการถ่ายทอดภาษาจากครูผู้สอน เทปซีดี วิดีโอ ในการเพิ่มทักษะ 
และให้นักเรียนได้มีการรับรู้ผ่านการมอง การฟังและการอ่านออกเสียงตาม เพื่อเชื่อมโยงความรู้ที่ได้จาก
การจำและการออกเสียงมาเป็นทักษะในการอ่านออกเสียงด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน 
การอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินที่ได้พบเจอ ซึ่งสอดคล้องกับ Liu Xun (2012) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับวิธีการ
สอนแบบฟัง-พูดไว้ว่า การเรียนภาษาไม่ใช่การเรียนเพื่อให้ได้ความรู้ในภาคทฤษฎ ีแต่เป็นการเรียนเพ่ือให้
ได้ทักษะเชิงปฏิบัต ิดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุด คอื ผู้สอนจะถ่ายทอดความรู้อย่างไรให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการสื่อสารได้ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการฟังพูดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียน 
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การสอน เพราะทั้งสองทักษะมีความสัมพันธก์ันอย่างมาก ซึ่งลักษณะเด่นของวิธีการสอนแบบฟัง-พูด คือ 
ใช้วิธีเลียนแบบทำซ้ำและจดจำเพ่ือพัฒนาความคุ้นชินทางภาษา ฝึกทักษะการใช้ภาษาจากรูปประโยค 
โดยการซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถนำรูปประโยคนั้นมาใช้ในการสื่อสารได้ เรียนรู้และฝึกทักษะทางภาษา 
โดยการใช้เทปซีดี ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิดิโอและสื่อมัลติมิเดียต่าง ๆ ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียน 
การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาที่สองม ี4 ขัน้ตอน ได้แก่ ขั้นตอนการรับรู ้ขั้นตอนทำความเข้าใจ ขั้นตอน
การทบทวน และขั้นตอนการนำไปใช้ และอกีประการที่ทำให้คะแนนทักษะการอ่านของนักเรียนสูงกว่า
เกณฑ์ อาจะเป็นเพราะว่า มีการนำสื่อประสมมาใช้ในการจัดการเรียนสอนในทุก ๆ กิจกรรม ซึ่งการนำสื่อ
หลาย ๆ อย่างมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เพราะสื่อประสมจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ประสบการณ์ผ่านประสามสัมผัสที่ผสมผสาน และเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับ ประหยัด จิระวรพงศ์ (2527) ที่ได้ให้ความหมายของสื่อประสมไว้ว่า สื่อ
ประสม หมายถึง การนำเอาสื่อการสอนหลาย ๆ อย่างมาสัมพันธ์กัน ซึ่งมีคุณค่าที่ส่งเสริมซึ่งกันและกนัสื่อ
การสอนอย่างหนึ่งอาจใช้เพ่ือเร้าความสนใจในขณะที่อีกอย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายข้อเท็จจริงของเนื้อหาและ
อีกชนิดหนึ่งอาจใช้เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้ง และปอ้งกันการเข้าใจความหมายผดิ การใช้สื่อประสม
จะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผสัที่ผสมผสานกันได้พบวิธีที่จะเรียนในสิ่งที่ต้องการได้ด้วย
ตนเองมากย่ิงขึ้น และยังมีความสอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2543) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การนำสื่อหลาย ๆ 
ประเภทมาใช้ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวธิีการ จะทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปัจจบุันมีการนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วย เพื่อการผลิต หรือการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเสนอข้อมูล
ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว แบบวีดิทัศน์และเสียง 

 7.2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านสัทอักษรพินอิน ก่อนและหลังใช้วิธีการสอน 
แบบฟัง-พูดร่วมกับสื่อประสม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิของนักเรียน
จำนวน 30 คน พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านสัทอักษรพินอินสูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูดร่วมกับ
สื่อประสม ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ที่ไม่เอือ้อำนวยต่อการฝึกทักษะใน
ห้องเรียนจริง ครูผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ซึ่งอาศัยอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใช้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้กล่าวว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนที่นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือนจริง ต้องกําหนดการเรียน การสอนตามตารางสอนมีการใช้ห้องเรียนและต้องนัดเวลาเรียน  
และมีการจําลองสถานการณ์จริงของห้องเรียนมาไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ศักยภาพของเครือข่าย
และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่นําบทเรียนที่สอนบรรจุไว้บนเครื่องแม่ข่าย สามารถผลติสื่อการสอน 
ด้วยระบบมัลติมีเดีย ภาพและเสียง ครบครนั รองรับการสื่อสารในชั้นเรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้น 
ยังสามารถจัดการเกี่ยวกับการส่งต่อองค์ความรู้ และการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะสามารถ
นํามาให้บริการในการเรียนการสอนแบบด้วยตัวเองแบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครผูู้สอนได้
ใช้กลยุทธ์การเรียนภาษาต่างประเทศโดยให้นักเรียนได้มีการฝึกอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง ฝึกฝนและเรยีนรู้
ตามความสามารถของตนเอง ทำให้นักเรียนเกิดทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินอย่างถูกต้องตาม
หลักการออกเสียง ปัจจัยหนึ่งมาจากการร่วมมือของนักเรียนที่มีการจัดการกับตนเอง มีวินัยในตนเอง มุ่งมั่น
ในการฝึกฝนการอ่านตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับ Chamot Anna (1987) ที่ได้แบ่งกลยุทธ์การเรียน
ภาษาออกเป็น 3 ประเภท คอื 1. กลยุทธ์ด้านการนำไปสู่ความสำเร็จ (Metacognitive Strategies)  
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เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับความคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยกลยุทธ์ย่อย 3 ประการ คือ  
1.1 การวางแผน (Planning) ประกอบด้วยการเตรียมล่วงหน้า (Advance Preparation)การจัดการกับ
ตนเอง (Self-Management) การมีวินัยในตนเอง (Directed Attention) การมุ่งมั่นในการทำ (Selective 
Attention) และการประวิงเวลา (Delayed Production) 1.2 การกำกับติดตาม (Monitoring) 
ประกอบด้วย การกำกับตนเองในการเรียนรู้และติดตามตรวจสอบการเรยีนรู้ของตนเอง (Self-Monitoring) 
1.3 การประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วยการประเมินตนเอง (Self-Evaluation) ว่าบรรลุผล 
ตามที่ต้องการหรือไม ่

 7.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบฟัง-พูด
ร่วมกับสื่อประสม ผลปรากฎว่าภาพรวมอยู่ในระดับมากมคี่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.65 และเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยนักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้จริง มีผลการประเมินสูงกว่าข้ออื่น มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย (µ) เท่ากับ 4.72 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) เท่ากับ 0.61 ซึ่งสอดคล้องกับ สำราญ จูช่วย, อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก และ
อมรรัตน์ คำบุญ (2552) ไดท้ำการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ที่มีต่อ 
การสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาชาวจีน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ 
ของนักศกึษา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะการเตรียมเนื้อหาก่อนสอน  
การเตรียมสื่อการสอน เทคนิคการสอน และการสื่อสารเนื้อหาของอาจารย์ผู้สอนในลักษณะการนำเข้าสู่
บทเรยีน การถา่ยทอดความรู้ความชำนาญ การใช้สื่อการสอน การเช่ือมโยงเนื้อหาเข้ากับสื่อการสอน 
ความสามารถในการสอนและการตรงต่อเวลา และการทำวจิัยของ Peng Liting (2556) ได้ทำการวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกในที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
สยาม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาภาษาจีนน้ัน ปัจจัยด้านสถานศึกษา
ส่งผลต่อแรงจูงใจมากทีสุ่ด ( X  = 4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อพบว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ที่บังคับเรียนภาษาทีส่ามเป็นปัจจัยทีม่ีผลตอ่แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนมากที่สดุ ( X  = 4.10) 
รองลงมา คือ สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ ( X  = 4.05) วิธีการสอนของเจ้าของวิชาภาษาจีน  
( X  = 4.02) หนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรยีนการสอน ( X  = 3.50) สิ่งแวดล้อมในห้องเรยีน ( X  = 3.30) 
เกณฑ์ตัดคะแนนที่ชัดเจนและเหมาะสม ( X  = 2.35) สื่อและอุปกรณ์การสอนที่ดึงดูดใจ ( X  = 2.41) 
ตามลำดับ และสอดคล้องกับ กชนันท์ เข็มสกุลทอง, ศาวพา บัวศร ีและนุจรีย์ สีแก้ว (2562) ได้ทำการวิจัย
เรื่องการพัฒนาทักษะการออกเสียง โดยใช้ชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน สำหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี 1/2 
มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินในระดับมากที่สุด 
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8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 ควรให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย 

เพื่อจะได้สะกดและอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอินได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ 
8.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการฝึกทักษะในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านออก

เสียงสัทอกัษรพินอินของนักเรียนต่อไป 
8.3 การจัดกิจกรรมฝึกฝนการอ่านด้วยตนเองของนักเรียน ควรมีเวลาในการทำกิจกรรม 

ให้กับนักเรียนอย่างเพียงพอ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสัทอักษรพินอิน
ได้อย่างเต็มที่ 
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ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล
เคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบจำลอง

ทางความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
The Effects of Inquiry Learning Management (5Es) on Factors 
Affecting Chemical Equilibrium According to Le Chatelier’s 

Principle to Develop Learning Achievement and Mental Models  
for The Eleventh-Grade Students 

ดารัน ท่าจีน1 
วาทินี จันมี2 

วรานันท์ อิศรปรีดา3 
อารี แจ้งเรือง4 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาแบบจำลองทางความคดิ และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมตีามหลักเลอชาเตอลิเยร์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 22 คน ใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ 6 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ความรู้ (5Es) เรื่องปจัจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ แบบวดั
แบบจำลองทางความคิด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยของแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนจากการทำแบบจำลองทางความคิด 3 ครั้งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น 
และพบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

คำสำคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es)  แบบจำลองทางความคิด  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
2อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
4อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study constructing mental model 

ability and 2) to study the learning achievement of factors affecting chemical equilibrium 
according to Le Chatelier’s principle for the eleventh-grade students who received the 
effects of inquiry learning management (5Es). The sample group in this research was the 
eleventh-grade students from a school in Bangkok who enrolled in the first semester, 
academic year 2020, 22 students spent 6 hours in learning management. The research 
tools were inquiry lesson plan on factors affecting chemical equilibrium according to the 
Le Chatelier’s principle, mental model questionnaires and cognitive examination.  
The results showed that the mean scores of the students' mental model from the three 
mental models tend to be increases. The post-test cognitive results were significantly 
higher than pre-test (0.05). 

Keywords:  Quest-based learning management (5Es),  Mental model,  Learning achievement 
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1. บทนำ
เคมีเป็นวิชาที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่มีความเป็นนามธรรม เนือ่งจากเป็นศาสตร์เกี่ยวกับสารและ

การเปลี่ยนแปลงของสารทั้งระดับอะตอมและโมเลกุล ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  
นักเคมีมักจะอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสารใน 3 ระดับ (Johnstone, 1993) ได้แก่  
ระดับมหภาค ระดับจุลภาค และระดับสัญลักษณ์ ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจของนักเรียนปัจจัย 
ที่มีผลต่อสมดลุเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์เป็นเนื้อหาหนึ่งที่ยากสำหรับการเรียนรู้วิชาเคมี ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เป็นนามธรรม (Van Driel, 2002) ซึ่งนักเรียนไม่สามารถมองเห็น
หรือสัมผัสได้ ประกอบกับต้องเช่ือมโยงกับแนวคิดอื่น ๆ จำนวนมาก เช่น ปริมาณสารสัมพันธ์ อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นต้น จึงทำให้นักเรียนเกิดความสับสน จากสาเหตุดังกล่าว จึงส่งผลให้แนวคิดเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมียากต่อความเข้าใจ และมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้ วิธีการหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียน
เข้าใจเนื้อหาที่เป็นนามธรรมได้ดีขึ้น คือ ให้ผู้เรียนได้สร้างแบบจำลองทางความคิดขึ้น โดยแบบจำลอง
ความคิดเป็นโครงสร้างทางความคิดของเฉพาะบุคคล (Gilbert, Boulter and Elmer, 2000) ใช้ในการ
บรรยาย อธิบายและทำนายปรากฎการณ์ ซึ่งไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์มาก่อน (Norman, 1983) 
แบบจำลองที่นักวิทยาศาสตร์มองเห็นจะเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรมซึ่งเป็นสิ่งแทนความคิดวัตถุ 
เหตุการณ์ กระบวนการหรือระบบ (Gilbert et al., 2000) นักวิทยาศาสตร์จะสร้างแบบจำลองขึ้น 
เพื่อตรวจสอบความคิดหรือสมมติฐานรวมทัง้ใช้อธิบายและทำนายปรากฎการณ์ (Gobert and Buckley, 
2000) ในงานวิจัยน้ีได้ใช้วิธีการสอนแบบสบืเสาะหาความรู้ (5Es) ซึ่งเปน็กระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ 
ใช้ศึกษาอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งวางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานหรือเหตุผลต่าง ๆ และ 
อีกความหมาย คือ เป็นกระบวนการที่นักเรียนใช้ในการคน้คว้า หาคำตอบอย่างมีระบบเพื่ออธิบาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษากระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียน
การสอน ผู้สอนสามารถเลือกจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ในการสืบเสาะหา
ความรู้ตามบริบทของผู้สอน ผู้เรียน โรงเรียน และแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ตามความเหมาะสม โดยครเูป็น
ผู้สนับสนุนใหน้ักเรียนได้สำรวจปรากฏการณ์ต่าง ๆ และกระตุ้นให้นักเรยีนสร้างความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง (Hogan & Berkowitz, 2000) จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายแบบจำลองทางความคิด 
ของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

จากความสำคัญข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมตีามหลักเลอชาเตอลิเยร ์ที่มีผลต่อแบบจำลองทางความคิด 
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเขา้ใจเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดลุเคมี ซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็น
นามธรรมได้ดีขึ้น รวมถึงเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนในการพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู ้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแบบจำลองทางความคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
2.2 เพื่อศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
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3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริง โดยวิธีให้นักเรียน 
เป็นผู้ค้นคว้า หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยที่ครูทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย
คอยสนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ระหว่างการเรียนการสอน และนักเรียน
ทำหน้าที่คล้ายผู้จัดวางแผนการเรียน มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการเช่นเดียวกับ 
การทำงานของนักวิทยาศาสตร์ (ภพ เลาหไพบูลย,์ 2542) สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นิยมจัดการเรียนรู ้
ด้วยวิธีการสืบเสาะหาความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาของสหรัฐอเมริกา 
(Biological Science Curriculum Studies หรือ BSCE) ได้พัฒนารูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น  
หรือเรียกว่า 5E เพื่อเป็นแนวทางสำหรับใช้ออกแบบการจัดการเรยีนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เหมาะสมยิง่ขึ้น 
โดยการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 ขัน้นี้ ได้แก่ 1. ขัน้สร้างความสนใจ (Engagement) 2. ขั้นสำรวจและค้นหา 
(Exploration) 3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 4. ขั้นขยายผล (Elaboration) และ  
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation

ในงานวิจัยนี้ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในวิชาเคมีเรื่องปัจจัย 
ที่มีผลต่อสมดลุเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ ซึ่งเน้ือหาที่เป็นนามธรรม นอกจากจะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแล้ว ผู้วิจยัจงึจนใจที่จะวัดความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนด้วย โดย 
Gilbert (2004) ได้ให้ความหมายของแบบจำลองว่าเป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของวัตถุ เหตุการณ์ แนวคิด 
กระบวนการ หรือระบบ ซึ่งแบบจำลองจะเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์กับความจริง
โดยจะมีวัตถุประสงค์ที่เฉพาะในการสร้างแบบจำลอง ณัชธฤต เกื้อทาน (2557) อธิบายว่า แบบจำลอง 
ทางความคิดมีลักษณะใกล้เคยีงกับคำว่าแนวคิดวิทยาศาสตร์มาก โดยได้ตีความหมายของแบบจำลอง 
ทางความคิดว่า เป็นภาพสะท้อนจินตนาการ ระบบ รูปแบบ และโครงสร้างทางความคิด ซึ่งเกิดขึ้นภายใน
สมองของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับปรากฎการณ์หนึ่ง ๆ โดยจะแสดงออกมาในรูปแบบของภาษา การเขียน 
การใช้สัญลักษณ์ การวาดภาพ และการสร้างแบบจำลอง Khan (2007) ไดแ้บ่งแบบจำลองความคิดเป็น  
3 รูปแบบ คือ 1) Phenomenon model เป็นแบบจำลองเก่ียวกับลักษระภายนอก เช่น ความเป็นพิษ
ของกรด การกัดกร่อน หรือรสชาติ 2) Character-Symbol model เป็นแบบจำลองทางความคิดเกี่ยวกับ
สมบัติ หรือสญัลักษณ์ เช่น สัญลักษณ์ธาตุ 3) Inference model เป็นแบบจำลองทางความคิดที่ซับซ้อน
ขึ้นกว่าสองแบบแรก โดยจะใช้การจินตนาการและการทดลองร่วมด้วย ในงานวิจัยนี้จะให้นักเรียน 
ได้ทำการทดลองเคมีและสร้างแบบจำลองทางความคิดในรูปแบบ Inference model และทำการวัด
แบบจำลองทางความคิด เป็นวิธีที่จะทำให้ทราบแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนว่ามีความคิดเกี่ยวกับ
เรื่องนั้นอย่างไร มีความสอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือที่ใช้ในการวัดแบบจำลองทางความคิดสามารถทำได้หลายวิธีทั้งการสัมภาษณ์ การใช้แบบวัด
แบบจำลองความคิด ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิด (Open-end) เพื่อให้นักเรียนได้เขียน
เหตุผลอธิบายและตอบคำถามอย่างมีกระบวนการในการวิจัยครั้งนี้การที่จะทราบถึงความคิดความเข้าใจ
ของนักเรียนเรื่องปัจจยัที่มีผลต่อสมดุลเคมีผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามชนิดปลายเปิดที่ให้
นักเรียนได้วาดภาพแบบจำลองความคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีพร้อมทั้งเขียนอธิบายเหตุผลประกอบ 
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ปัจจุบันจึงมีงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางความคิดในรายวิชาเคมี เนื่องจากมีเนื้อหาที่เป็น
นามธรรม วิธีการนี้จะสร้างความเข้าใจของนักเรียนให้เป็นรปูธรรมได้มากขึ้น เช่น ณัชธฤต เกื้อทาน  
และคณะ (2554) ได้ศึกษาแบบจำลองทางความคิดเรื่องพันธะเคมีของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จำนวน 211 คน จากโรงเรียนรัฐบาล 5 แห่ง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบจำลองทางความคิดเรื่องพันธะเคม ี
ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิดที่ให้วาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ จำนวน 10 ข้อ 
ซึ่งครอบคลุม 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนต์ และพันธะโลหะ พบว่านักเรียนส่วนใหญ่
มีแบบจำลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้องตามแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 หัวข้อหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหัวข้อย่อยต่อไปนี้ คือ โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก การนำไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก  
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การนำไฟฟ้าของสารโครงผลึกร่างตาข่าย และการเกิดพันธะโลหะ 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนได้นำเอาประสบการณ์หรือคำอธิบายในชีวิตประจำวันมาใช้ในการอธิบาย
พันธะเคมีและสมบัติของสาร 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ในการทำวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพประกอบ 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 5 

จำนวน 22 คน ที่เรียนรายวิชาเคมี เรื่องสมดุลเคมี ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนแห่งหนึ่ง 
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดำเนินการทดลองแบบศึกษากลุ่มตัวอย่างเดียวมีการวัดหลายครั้ง 

แบบอนุกรมเวลา (One Group Time-Series Research Design) ซึ่งมรีปูแบบ ดังนี้ 

T1             X               Y1 X               Y2               X               Y3               T2 

เมื่อ  T1  แทน ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 
X  แทน การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู ้
Y1  แทน แบบจำลองความคิด เรื่อง ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 

ตัวแปรต้น

- การจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es)

ตัวแปรตาม

- แบบจำลองทางความคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
สมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี
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Y2  แทน แบบจำลองความคิด เรื่อง ผลของความดันต่อภาวะสมดุล 
Y3  แทน แบบจำลองความคิด เรื่อง ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล 
T2  แทน ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ปัจจัย

ที่มีผลต่อสมดลุเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 ตามกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง จะใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 แผน เป็นระยะเวลา 6 คาบ (คาบละ 50 นาที)  
ซึ่งภายในแผนการเรียนรู้ประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
สาระสำคัญ กจิกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ การวัดและ
ประเมินผล กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ประกอบด้วย 5 ขั้น ดังนี ้

 ขั้นที่ 1 ขั้นสรา้งความสนใจ โดยผู้สอนพูดถึงเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องสมดุลเคมี ใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ และให้นักเรียนอภิปรายร่วมกัน 

 ขั้นที่ 2 ขั้นสำรวจและค้นหา โดยผู้สอนให้นักเรียนทำการทดลอง 3 เรือ่ง การศึกษาผล
ของความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิ ต่อภาวะสมดุล ทำการทดลองเป็นกลุ่มละคนจะมีบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ทุกคนสังเกตและบันทึกผลการทดลอง 

 ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป ให้นักเรียนทุกคนร่วมกนัอภิปรายผลการทดลอง 
จนมีความเข้าใจที่ตรงกัน  โดยผู้สอนจะใช้คำถามให้นักเรียนเกิดการคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ  
จะได้คำอธิบายและข้อสรุปทีถู่กต้อง 

 ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยในเนื้อหา 
ยกตัวอย่างสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์
ให้นักเรียนวิเคราะห์และหาคำอธิบาย จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมแบบจำลองความคิดเพื่อวัดความเข้าใจ 

 ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล โดยการสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม พฤติกรรมการทำงาน
รายบุคคลพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม และจากการนำเสนอผลการทำกิจกรรมหน้าชั้นเรียน ผลจากการทำ
ใบงาน การสอบและในระหวา่งการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ตั้งคำถามให้นักเรียนสร้างแบบจำลองทาง
ความคิดของตนเองขึ้นมา และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 

2) เครื่องมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1) แบบวัดแบบจำลองทางความคดิ เรื่อง ปัจจัยทีม่ีผลตอ่สมดุลเคมีตามหลัก

เลอชาเตอลิเยร ์ซึ่งเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดที่ให้นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายพร้อมอธิบาย
เหตุผลประกอบกัน จำนวน 3 ข้อ ซึ่งครอบคลุมแนวคิดเรือ่งปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี 3 ประเด็น คือ 
1. ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 2. ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล และ 3. ผลของความดันต่อ
ภาวะสมดุล นำคำตอบของนักเรียนมาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามการจัดกลุ่มแบบจำลองทางความคิดของ
Chi and Roscoe (2002) และอับดุลเลาะ อูมาร ์(2560) พร้อมมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้

(1) แบบจำลองทางความคิดที่ถูกต้องสมบูรณ์ (Complete Correct mental
models) หมายถึง นักเรียนวาดภาพถูกต้อง และอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับแบบจำลอง
ทางวิทยาศาสตร ์(เกณฑ์การให้คะแนน = 5 คะแนน) 
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(2) แบบจำลองทางความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete correct mental
models) หมายถึง นักเรียนวาดภาพถูกต้อง และอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณส์อดคล้องกับ
แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ หรือนักเรียนวาดภาพไม่ถูกต้อง แต่อธิบายเหตุผลถูกต้องสอดคล้องกับ
แบบจำลองทางวิทยาศาสตร ์(เกณฑ์การใหค้ะแนน = 4 คะแนน) 

(3) แบบจำลองทางความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถูกต้องบางส่วน (Complete flawed
mental models) หมายถึง นักเรียนวาดภาพถูกต้องแต่อธิบายเหตุผลไม่สอดคล้องกับแบบจำลองทาง
วิทยาศาสตร์ หรือนักเรียนวาดภาพไม่ถูกต้องแต่อธิบายเหตุผลสอดคลอ้งกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน (เกณฑ์การให้คะแนน = 3 คะแนน) 

(4) แบบจำลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้องบางส่วน (Flawed mental models)
หมายถึง นักเรยีนวาดภาพไม่ถูกต้อง และอธิบายเหตุผลไม่สอดคล้องกับแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์
บางส่วน (เกณฑ์การให้คะแนน = 2 คะแนน) 

(5) แบบจำลองทางความคิดไม่เชื่อโยง (Incoherent mental model) หมายถึง
นักเรียนวาดภาพและเขียนบรรยายแต่ไมอ่ธิบายเหตุผล หรือนักเรียนวาดภาพแต่ไม่เขียนบรรยาย (เกณฑ์
การให้คะแนน = 1 คะแนน) a g 

 2.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี
ตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ตามจุดประสงค์และเนื้อหาวิชาเคมี  
เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จำนวน 19 ข้อ แบ่งพฤติกรรมที่ต้องการวัดออกเป็น  
4 ด้าน คือ ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ และการวิเคราะห์ ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลัง
การจัดการเรียนรู ้

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผูด้ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 คาบ (คาบละ 50 นาที) โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามลำดับ ดังนี้ 

1) ผู้วิจัยวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลตอ่สมดุลเคมี
ตามหลักเลอชาเตอลิเยร ์จากการสอบถามปัญหาข้อเสนอแนะ จากครู และนักเรียน ที่เคยจัดการเรียนรู้
เรื่องนี้มาแล้ว 

2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างทราบ และอธิบายถึง
บทบาทหน้าที่ของนักเรียนและผู้สอน 

3) ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคม ีจำนวน 19 ขอ้ ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 40 นาที 
และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อไป 

4) ดำเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ในระหว่างการเรียนการสอน ผู้วิจัยได้ต้ังคำถามให้นักเรียนสร้างแบบจำลอง
ทางความคิดของตนเองขึ้นมา และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ต่อไป 

5) เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ครบตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยให้กลุม่ตัวอย่างทำ
แบบทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
สมดุลเคมี จำนวน 19 ข้อ ระยะเวลา 40 นาท ี
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6) ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่
มีผลต่อสมดลุเคมีทั้งก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้ มาคิดด้วยวิธีทางสถติิแล้วนำคำตอบจากการทำกจิกรรม
แบบจำลองความคิดของนักเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณต่อไป 

5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ปัจจัย
ที่มีผลต่อสมดลุเคมี ดังนี ้หาค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมี ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การทดสอบ
ค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test)  

2) วิเคราะห์ขอ้มูลของแบบวัดแบบจำลองทางความคิด จำนวน 3 เรื่องย่อย ได้แก่
1) ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 2) ผลของความดันต่อภาวะสมดุล และ 3) ผลของสมดุลต่อภาวะ
สมดุล โดยวิเคราะห์จากภาพที่นักเรียนวาด และข้อความที่นักเรียนเขียนอธิบาย และนำรูปแบบคำตอบ
ของนักเรียนมาจัดกลุ่มแบบจำลองความคิด โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ใชเ้กณฑ์คะแนน ดังน้ี

ลักษณะแบบจำลองทางความคิด คะแนน 
แบบจำลองทางความคิดถูกต้องสมบูรณ์     5 
แบบจำลองทางความคิดที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์     4 
แบบจำลองความคิดที่สมบูรณ์แต่ไม่ถูกต้องบางส่วน    3 
แบบจำลองความคิดที่ไม่ถูกตอ้งบางส่วน     2 
แบบจำลองความคิดที่ไม่เชื่อมโยง     1 

5.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการคำนวณทางสถิติด้วยชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสําเร็จรูป ดังนี้ วิเคราะห์

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยการทดสอบทีแบบกลุ่มตวัอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent t-test)  

6. ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 แบบจำลองทางความคิด เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 
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ตาราง 1 ลักษณะแบบจำลองความคดิ เรื่อง ปัจจัยทีม่ีผลตอ่สมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร ์(n = 22) 
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1 ผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 0 (0) 9 (40.90) 5 (22.73) 3 (13.64) 5 (22.73) 
2 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล 7 (31.82) 7 (31.82) 4 (18.18) 2 (9.09) 2 (9.09) 
3 ผลของความดันต่อภาวะสมดุล 8 (36.36) 7 (31.82) 2 (9.09) 3 (13.64) 2 (9.09) 

จากตาราง 1 พบว่า จากคะแนนแบบจำลองทางความคิดเต็ม 5 คะแนน ครั้งที่ 1  
เรื่องผลของความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล ครั้งที่ 2 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล และครั้งที่ 3  
ผลของความดันต่อภาวะสมดุล มีค่าเท่ากับ 2.82, 3.68 และ 3.82 ตามลำดับ จะเห็นว่าคะแนนมีแนวโน้ม
ที่สูงขึ้น และมคี่าเฉลี่ยรวมเทา่กับ 3.44 โดยเรื่องที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุลนักเรียนสวนใหญ ่
อยู่ในกลุมแบบจำลองทางความคดิที่ถูกต้องสมบูรณ์ (ร้อยละ 36.36) และแบบจำลองทางความคิดที่ถูกต้อง
แต่ไม่สมบูรณ์ (ร้อยละ 31.82) 

ตอนที่ 2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู ้
แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมีก่อนเรียนและหลังเรียน (19 คะแนน) 

การทดสอบ จำนวนนักเรียน X S.D. t 
ก่อนเรียน 22 5.55 2.26 10.84** 
หลังเรียน 22 12.45 2.54 

**p < .05 ค่า t จากตารางแจกแจง t เท่ากับ 1.7207 

จากตาราง 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) วชิาเคมี 
เรื่อง ปัจจัยที่มผีลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ มีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 5.55 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.26 และคะแนนเฉลี่ย 
ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้เท่ากับ 12.45 มีส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช้การทดสอบค่าที 
(t-test) พบวา่ค่าทีจากการคำนวณเท่ากับ 10.84 มากกวา่ค่าทีจากตารางแจกแจงทีซึง่มีค่า 1.72 จึงสรุป
ได้ว่าผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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7. อภิปรายผลการวิจัย
นักเรียนมีการพัฒนาแบบจำลองทางความคิดและ หลังจากได้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา

ความรู้ (5Es) พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยแบบจำลอง ทางความคิดของนักเรียนทั้ง 3 ครัง้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในแต่ละครั้งของทุกเรื่องย่อยของแบบจำลองทางความคิด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนสูงกว่า
หลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรทิพย์ สภุัทรชัยวงศ์ (2558) 
ที่ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่อง โครงสร้าง
อะตอมและความเข้าใจธรรมชาติของแบบจำลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และงานวิจัยของ  
ปวีณวัสสา บำรุงอุดมรัชต์ (2564) ทีศ่ึกษาการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับบทเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites เรื่องสมดลุเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เปน็รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียน 
เกิดคำถาม ผู้เรียนจะค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง ลงมือปฏิบัติเพ่ือแสวงหาคำตอบด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลและประสบการณ์ตรงที่ได้มาวิเคราะห์หาข้อสรุปด้วยตนเอง 
ทำให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ในงานวิจัยนี้นักเรียนได้ทำการทดลอง 3 เรื่อง เริ่มจากการทดลองที่ให้สังเกต
การเปลี่ยนแปลงสีของน้ำอัญชันเมื่อเติมสารละลายกรดหรอืเบสลงไป ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นักเรียนสามารถ
พบได้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำหลักเลอชาเตอลิเยร์มาอธิบายได้ แล้วค่อยไล่ระดับไปเป็นการทดลอง
ที่ยากขึ้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ที่เป็นนามธรรมมากขึ้นมาอธิบาย ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการทดลอง
ทำให้นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ผู้สอนได้ใช้คำถามกระตุ้นให้
นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลการทดลองตามลำดับคิดอย่างเป็นระบบ จนสามารถอภิปรายและหาข้อสรุป
ที่ถูกต้องร่วมกันได้ จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างแบบจำลองทางความคิดวาดภาพในระดับอนุภาคและ
อธิบายเหตุผลประกอบเพื่อเชื่อมโยงความรู้ทั้งระดับมหภาค และระดับอนุภาคซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้
อย่างถูกต้องมากขึ้น ลดความเข้าใจผิดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงลงได้ การเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ (5Es) และการสรา้งแบบจำลองทางความคิดจึงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเคมีตามหลักเลอชาเตอลิเยร์ ที่มีเนื้อหาที่ยากต่อการทำความเข้าใจและ 
เป็นนามธรรม สามารถวัดได้ว่านักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง  

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจยัยังมีนักเรียนบางส่วนที่สร้างแบบจำลองทางความคิดได้ไม่ถูกต้องมีความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อน ผู้สอนควรนำแบบจำลองทางความคิดที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้มาศึกษา เพื่อปรับความรู้พื้นฐาน
ของนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในให้ดยีิ่งขึ้น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทาง
ความคิดและใบกิจกรรมแบบจำลองทางความคิดแก่ผู้เรยีนก่อนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรนำรูปแบบ
การจัด ผู้สอนสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้นี้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาอืน่ ๆ  
ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมได้ เช่น ดาราศาสตร์ ชีววิทยาหรือฟิสิกส์ เป็นต้น 
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การพัฒนานวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสาร 
Development of an Innovative Sound Switches for Children  

with Communication Problems 
น้ำฝน โงชาฤทธิ์1

วนิดา ดรปัญหา2 
ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์3 
กรวรรณ โหม่งพุฒ4 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์สวิตช์เสียงสื่อสารเพื่อใช้ในการฝึกทักษะ 

การสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสารรูปแบบการวิจัยการศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนา
(Research and Development) โดยการศึกษาครั้งนี้มีขั้นตอนการดำเนิน 4 ขั้นตอนหลัก คือ  
1) การสำรวจข้อมูลและกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารจากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะ
การสื่อสารในเด็กที่มีปัญหาเรือ่งการสื่อสาร 2) การพัฒนาสวิตช์เสียงสื่อสารและการตรวจสอบ
3) การประเมนิผลเครื่องมือในเด็กมีปัญหาทางการสื่อสาร จำนวน 10 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มารับบรกิาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร มีช่วงอายุ 6-13 ป ีได้รบัการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าความบกพร่อง
ทางร่างกายหรอืการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สามารถฟังคำอธิบายและทำตามคำสั่งได้ และมีความยากลำบาก
ในการพูดคุยสื่อสารหรือไม่สามารถพูดออกเสียงได้ตามปกต ิและขั้นตอนที่ 4) การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การสรุปผล โดยการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เลขที่ HE 644008 โดยจากการสำรวจความคิดเห็นและความตอ้งการของผู้ปกครอง พบว่า
คำที่ผู้ปกครองต้องการให้นำมาใช้ในการประดิษฐ์สวิตช์เสียงสื่อสาร จำนวน 10 คน ไดแ้ก่ หิวข้าว หิวนม
หิวน้ำ ปวดฉี่ ปวดท้อง หนาว ร้อน ไม่ชอบ ชอบ และเมื่อได้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ประเมินและตรวจสอบสวิตช์
เสียงสื่อสารแล้ว พบว่า ค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 และผลการทดสอบการใช้งานเครื่องมือในเด็กที่มีปัญหา
ทางการสื่อสาร พบว่า เด็กสามารถใช้งานเครื่องนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารได้อย่างถูกต้องเฉลี่ย ร้อยละ
98.5 การศึกษาครั้งน้ีสรุปได้ว่าอุปกรณ์สวิตช์เสียงสื่อสารที่พัฒนาขึ้นนี ้สามารถนำไปใช้เพ่ือใช้ในการฝึก
ทักษะการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสารได้ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาผลในระยะยาวต่อไป

คำสำคญั:  นวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสาร  เด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสาร  ปัญหาด้านการสื่อสาร 

1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3รองศาสตราจารย์ ดร., สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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Abstract 
The purpose of this study was to develop an innovative sound switches for 

children with communication problems. The research model of this study is Research 
and Development. This study has 4 main steps: 1) survey data and characterization of 
innovative communication switch from problems found in Practicing communication 
skills in children with communication problems. 2) Developing a communication sound 
switch and checking. 3) Evaluation of tools among 10 children with communication 
problems, who are students who come to the special education center Mukdahan 
Province, age range 6-13 years old, diagnosed by a doctor as a physical impairment or 
mobility or health Able to listen to explanations and follow instructions and have 
difficulty communicating or unable to speak normally; and Step 4) Data Analysis and 
Conclusion. This research had been approved by the Human Research Ethics Committee. 
Khon Kaen University, number HE 644008. The result shown that, from the survey of 
opinions and needs of parents, it was found that 10 words parents wanted to be used  
in an innovative sound switches were: hungry, thirsty, thirsty, peeing, stomachache, cold, 
hot, disliked, liked, and Qualifications have assessed and examined the communication 
switch and found that the average of Index of Item–Objective Congruence (IOC) value 
was 0.96, and the test results of the use of the device in children with communication 
problems showed that the children were able to use an innovative sound switches 
correctly on an average of 98.5%. The present study concluded that an innovative sound 
switches developed in this study could be used to practice communication skills for 
children with communication difficulties. However, long-term effects should be studied 
further. 

Keywords:  Innovative sound switches,  Children with communication problems, 
 Communication problems 
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1. บทนำ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเป็นศูนย์ให้บริการ

ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ รวมทั้งสนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน  
จัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมของคนพิการ 
เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน เรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้ว ในการด้าน
การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญ ซึง่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษได้มีนักกายภาพบำบัด 
ที่มีหน้าที่รับผดิชอบในการตรวจประเมิน สรุปปัญหา วางแผนการฟื้นฟ ูให้การรักษาฟืน้ฟูตามแผนที่วางไว้ 
และประเมินผลการรักษา โดยผู้วิจัยเองทำหน้าที่เป็นนักกายภาพบำบัดประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดมุกดาหาร ในปัจจุบันรับผิดชอบกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพที่ต้องรับการรักษาฟื้นฟูจากนักกายภาพบำบัด จำนวน 34 คน อายุระหว่าง 3–13 ปี เด็กในกลุ่ม
ดังกล่าวจะมีปัญหาหลักในเรือ่งของกล้ามเนื้อเกร็ง อ่อนแรง การทรงตัวผิดปกติความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
ผิดปกติ ข้อต่อยึดติดหรือช่วงการเคลื่อนไหวผิดปกติ ทำใหไ้ม่สามารถเคลือ่นไหวร่างากายได้ตามปกติ  
เช่น ไม่สามารถลุกขึ้นมานั่ง ยืน หรือเดินได้ตามปกติ หรือตามพัฒนาการปกติของแต่ละช่วงวัย และจาก
ประสบการณ์ทำงานของผู้วิจัยที่ผ่านมาและจากการตรวจร่างกายของเด็กที่มารับบริการในปัจจุบัน พบว่า 
ในกลุ่มเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่ต้องรับการรักษาฟื้นฟูจาก 
นักกายภาพบำบัด จำนวน 34 คน ที่กล่าวมาแล้วนั้น มีเด็กจำนวน 27 คน ที่พบว่ามีปัญหาเรื่องการสื่อสาร
ด้วยการพูดหรือการออกเสียงร่วมด้วย เนื่องจากมีความผิดปกติของการควบคุมกล้ามเนือ้บริเวณปากและ
ใบหน้า ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพูดและการออกเสียง ส่งผลให้เด็กอาจจะไม่สามารถบอกความต้องการ
ของตนเองกับครู ผู้ปกครอง และนักกายภาพได้อย่างถูกต้อง การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักเรียนหรือเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวหรือสุขภาพจากภาวะสมองพิการ ส่วนใหญ่ทีม่ีปัญหา 
ในการสื่อสารโดยเฉพาะทางด้านการพูด เมื่อพูดไม่ได้จะทำให้รู้สึกอึดอัด หลีกหนีการอยู่ร่วมกันในสังคม
หรือแสดงออกโดยต่อต้านสังคม เช่น ก้าวรา้ว ทำร้ายตนเอง ทำร้ายสิ่งของรอบข้าง ซึ่งส่งผลต่อการใช้ชีวิต
ในสังคม ต่อการเรียนรู้ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต่ำ และจากงานวิจัยของ ปทุมวัน สิงห์ปัญญา (2559) 
จากการศึกษางานวิจัยของ ดลยา อินจำปา (2559) ได้ศึกษาการใช้รูปภาพเพ่ือพัฒนาการสื่อสารของเด็ก 
ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย และมีปญัหาทางการสื่อสาร พบว่า หลังจากการใช้รูปภาพเพ่ือสื่อสาร
สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร ทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้ดีขึ้นโดยการช้ีภาพตอบโต้ได้
อย่างถูก และทิพวรรณ ปีโชปกรณ์ (2559) ได้กล่าวว่า การสื่อสารเป็นทกัษะสำคัญในการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อ
การดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการสื่อสารจะช่วยให้มนุษย์ได้ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึก คิดตลอดจน 
การถ่ายทอดทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจ 

ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นนักกายภาพบำบัดและครูผู้สอนจึงมีความสนใจในการพัฒนาสื่อหรืออุปกรณ์
ที่จะสามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสรมิและพัฒนาการด้านการสื่อสารของเด็ก เนื่องจากพบว่าอุปกรณ์
หรือของเล่นทั่วไปที่มีปุ่มกดให้เสียงต่าง ๆ มักเป็นอุปกรณ์สำหรับเด็กปกติที่มีคำศัพทห์ลากหลาย มกัใช้
สำหรับให้เด็กฝึกพูดคำศัพท์ในหมวดต่าง เช่น ผักผลไม้ สัตว์ สีต่าง ๆ เป็นต้น และเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง 
ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการสือ่สาร เพื่อนำไปใช้
ในการฝึกและพัฒนาการสื่อสาร และสามารถเป็นต้นแบบของสื่อการเรียนการสอนและเป็นเครื่องมือ 
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ในการฝึกทักษะในการสื่อสารสำหรับเด็ก ทีม่ีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
เพื่อสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได้เพียงใด 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาต้นแบบสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรบัเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 

หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยแบ่งหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
3.1 เอกสารที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 

3.1.1 ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการการเคลื่อนไหว 
หรือสุขภาพ 

3.1.2 สาเหตุของความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 
3.1.3 ลักษณะความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว 
3.1.4 ปญัหาของการสื่อสารในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

หรือสุขภาพ 
3.2 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและภาษา 
 3.2.1 ทฤษฎีทีเ่กีย่วกับการสื่อสารและภาษา 

3.2.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารและภาษา 
3.2.3 วิธีของการสื่อสาร  
3.2.4 รูปแบบของการสื่อสาร  
3.2.5 ประเภทของการสื่อสาร 

3.3 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการใช้สวิตช์เสียงสื่อสารในการสอนทักษะการสื่อสาร 
3.3.1 ความสำคัญและความหมายของสวิตช์เสียงสื่อสาร 

 3.3.2 การเลือกความต้องการพื้นฐานในชีวิตประจำวันที่สร้างขึ้นในสวิตช์เสียงสื่อสาร
เป็นสื่อการสอนทักษะการสื่อสาร 

3.4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
3.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
3.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดในการศึกษาสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็ที่มีความบกพร่อง 

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้ในการฝึกและพฒันาการ
สื่อสาร โดยมีการค้นหาและเลือกคำจากความต้องการของผู้ปรกครองหรือผู้ดูแลเด็กเป็นหลกั   

ภาพประกอบ 1 แผนผังแสดงแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตน้แบบสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรบัเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป รูปแบบการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการศกึษาครั้งน้ีมีขั้นตอน
การดำเนิน 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสำรวจข้อมูลและกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสาร 
2) การออกแบบสวิตช์เสียงสื่อสารและการตรวจสอบ 3) การเก็บข้อมูลและการประเมินผลเครื่องมือ และ
4) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสรุปผล

5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ผู้ปกครองของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ

ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ทีม่ารบับริการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ที่ยินยอมเขา้ร่วม
โครงการวิจัย จำนวน12 คน 

2) กลุ่มเป้าหมายที่เลือกแบบเจาะจง ในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
และได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและการเคลือ่นไหวและสุขภาพ 
ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร จำนวน 10 คน   

5.2 ระเบียบวธิีวิจัย 
1) การหาข้อมูลเพ่ือคัดเลือกคำที่เหมาะสมในการประดิษฐ์สวิตช์เสียง

1.1) ผู้วิจัยทำการนัดหมายผู้ปกครองที่ยินยอมการเข้าร่วมวิจัยเพื่อเข้าประชุมและ
ขอความร่วมมือให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ณ หอประชุมรวมใจ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
มุกดาหาร  

เด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสาร 
บอกความต้องการ  
1. ปวดฉี่     2. หิวนม
3. หิวข้าว    4. หิวน้ำ
5. ปวดท้อง  6.หนาว
7. ร้อน       8. ไม่ชอบ
9. ชอบ      10. ง่วงนอน

นวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็ก 
ที่มีปัญหาทางการสื่อสาร
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 1.2) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามผู้ปกครองถึงคำที่ต้องการให้เด็กใช้ในการสื่อสารบอก
ความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็ก คนละ 1 ชุด  

 1.3) หากผู้ปกครองไม่สามารเขียนหนังสือได้ ผู้วิจัยจะเป็นผู้เขียนให้โดยที่ผู้ปกครอง
เป็นผู้บอกคำต่าง ๆ ทีผู่้ปกครองต้องการ  

 1.4) ผู้วิจัยสรปุคำทั้งหมดที่ผู้ปกครองตอบในแบบสอบถาม และสรุปความถี ่
หรือจำนวนที่ผู้ปกครองเขียนคำน้ัน ๆ ตรงกนั ไว้ท้ายคำแต่ละคำ โดยเรียงลำดับจากคำที่มีความถี่มากที่สุด
ไปจนถึงน้อยที่สุด หากมีความถี่ที่เท่ากันใหผู้้ปกครองทุกคนร่วมออกเสียงเพื่อเลือกเรียงลำดับคำ  

 1.5) ผู้วิจัยนำสรุปผลตามข้อ 4. แสดงให้ผู้ปกครองทุกคนรับทราบและนำคำ 
ลำดับที่ 1-10 มากำหนดเป็นคำที่จะใช้ประกอบการประดิษฐ์เครื่องสวิตช์เสียงสื่อสาร โดยบันทึกคำทั้ง  
10 คำ ลงใน MicroSD Card เพื่อเตรียมสำหรับนำใส่ใน MP3 module (โมดูล MXA115 10-BUTTON 
TRIGGERED MP3 PLAYER) เครื่องสวิตช์เสียงสื่อสาร พรอ้มกับติดภาพที่สื่อความหมายของแต่ละคำไว้
ข้าง ๆ สวิตช์เสียงของแต่ละคำ 

2) ความสามารถของเด็กในการกดปุ่มสวิตช์เสียงสื่อสารให้ตรงกับภาพ
2.1) ผู้วิจัยอธิบายและสาธิตวิธีการใช้งานสวิตช์เสียงสื่อสารให้เด็กแต่ละคนฟัง

และฝึกใช้งานสวิตช์เสียงสื่อสาร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที จากนั้นทำการหยิบภาพที่เตรียมไว้ตามข้อ 1 
ให้เด็กดูที่ละภาพด้วยวิธีการสุ่มจับสลากหมายเลขภาพ   

 2.2) ให้เด็กทำการกดปุ่มสวิตช์เสียงสื่อสารให้ตรงกับภาพที่ผู้วิจัยหยิบขึน้มา  
ตามความเข้าใจของเด็กแต่ละคน ผู้วิจัยทำการบันทึกผลว่าเด็กกดปุ่มสวิตช์เสียงสื่อสารตรงกับความหมาย
ของภาพแต่ละภาพหรือไม่  

 2.3) ทำการทดสอบจนครบ 10 คำ ให้เด็กพักระหว่างการทดสอบแต่ละคำเป็นเวลา 
2 นาที และทำการทดสอบซ้ำทั้งหมดจำนวน 3 รอบ โดยให้เด็กพักระหว่างรอบเป็นเวลา 30 นาท ี

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั 
1) เครื่องสวิตช์เสียงสื่อสารต้นแบบคือ อุปกรณส์วิตช์เสียงสื่อสารต้นแบบสำหรับเด็ก

ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลือ่นไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ซึ่งประดิษฐข์ึ้น 
ตามแนวคิดของผู้วิจัยและจากการศึกษาข้อมูลที่ผ่านมา และคำที่นำมาใช้ในสวิตช์เสียงสื่อสารครั้งนี้มี
จำนวน 10 คำ ซึ่งได้มาจาการสำราจความคิดเห็นของผู้ปกครองเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร  

ภาพประกอบ 2 แสดงเครื่องสวิตช์เสียงสื่อสารต้นแบบ 
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ภาพประกอบ 3 แสดงขั้นตอนการใช้งานเครื่องสวิตช์เสียงสื่อสารต้นแบบ 

5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาต้นแบบสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มี 

ความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารและการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตประจำวันต่อไป รูปแบบ
การวิจัยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการศึกษาครัง้นี ้
มีขั้นตอนการดำเนิน 4 ขั้นตอนหลัก คือ 1) การสำรวจข้อมูล และกำหนดคุณลักษณะของนวัตกรรมสวิตช์
เสียงสื่อสารจากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะการสื่อสารในเด็กที่มีปัญหาเรือ่งการสื่อสาร 2) การออกแบบ
สวิตช์เสียงสื่อสารและการตรวจสอบ 3) การเก็บข้อมูลและการประเมินผลเครื่องมือ และ 4) การวิเคราะห์
ข้อมูลและการสรุปผล โดยการวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ HE 644008 

1. เปิดฝาสวิตช์เสียง

2. ด งแ ่น าพสัญลักษณ์บอกความ
ต้องการข ้น

3.กดปุ มเปิดสวิตช์เสียงสื่อสาร

4.ถ้าเปิดติดจะมีแสง  สี  าสว่างข ้น

5.น าแ ่น าพสัญลักษณ์บอกความต้องการ
กลับมาวาง ว้ต าแหน่งเดิม

6.กดสวิตช์เสียงสื่อสารที่ต้องการ
สื่อสารบอกความต้องการของตนเอง
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5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การพรรณนาข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ อายุ ด้วยค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation, S.D.) บุญชม ศรีสะอาด (2541) ข้อมลูเชิงคุณภาพรายงานด้วยจำนวน
และร้อยละ ไดแ้ก่ เพศ  

2) การประเมนิเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี
2.1) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเด็กที่มีจำเป็นพิเศษ จำนวน 5 ท่าน

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประเมินนวัตกรรม 
2.2) นำคูม่ือการใช้งาน สื่อวิดีทัศน์ที่บันทึกการทดสอบการใช้งานเครื่อง 

โครงการวิจัย วัตถุประสงค์โครงการวิจัยและแบบแสดงความคิดเห็น นำเสนอผู้ทรงคุณวุฒ ิ
2.3) นำรายการที่ผู้ทรงคุณวฒุิแสดงความคิดเห็นมาให้ค่าน้ำหนักคะแนน 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าลักษณะของนวัตกรรมสอดคล้องกับรายการขอความคิดเห็น
0 หมายถึง ไม่แน่ใจลกัษณะของนวัตกรรมสอดคล้องกับรายการขอความคิดเห็น
-1 หมายถึง แน่ใจว่าลักษณะของนวัตกรรมไม่สอดคล้องกับรายการ

ขอความคิดเห็น 
นำคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน มาวิเคราะห์หาดัชนี 

ความสอดคล้องของนวัตกรรมกับวัตถุประสงค์ (Index of Item–Objective Congruence หรือ IOC) 
โดยใช้สูตร 

IOC    =    R 
           N 

R หมายถึง รวมค่าน้ำหนักของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
N  หมายถึง จำนวนผู้ทรงคุณวุฒ ิ
ค่า IOC ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (เกริก ท่วมกลาง 

และจินตนา ทว่มกลาง, 2555) 

6.  ลการวิจัย
6.1  ลการสำรวจข้อมูล และกำหนดคุณลกัษณะของนวตักรรมสวิตชเ์สียงสื่อสาร 

จากปัญหาที่พบในการฝึกทักษะการสื่อสารในเด็กที่มีปญัหาเรื่องการสื่อสาร 
 ผลจากการตอบแบบสอบถามผู้ปกครอง จำนวน 12 คน ถึงคำที่ต้องการให้เด็กใช้ใน 

การสื่อสารบอกความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็ก พบว่า คำที่มีความถี่ลำดับที่ 1-10 ดังนี ้
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ตาราง 1 คำทีผู่้ปกครองต้องการให้เด็กใช้ในการสื่อสารบอกความต้องการในชีวิตประจำวันของเด็ก 

ลำดับที ่ คำ ความถี ่
1 ปวดฉี่ 12 
2 หิวนม 12 
3 หิวข้าว 12 
4 หิวน้ำ 11 
5 ปวดท้อง 11 
6 หนาว 11 
7 ร้อน 11 
8 ไม่ชอบ 11 
9 ชอบ 10 
10 ง่วงนอน 8 

6.2  ลการออกแบบสวิตชเ์สียงสื่อสารและการตรวจสอบ 
 6.2.1 เครื่องสวิตช์เสียงสื่อสารเป็นผลงานที่ของผู้วิจัยได้ออกแบบและให้วิศวกรผู้ม ี

ประสบการณ์ในการประดิษฐ์เครื่องมือ 
6.2.2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา IOC ของภาพ ผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) หิวข้าว 

2) หิวนม 3) หิวน้ำ 4) ปวดฉี่ 5) ปวดท้อง 6) หนาว 7) ร้อน 8) ไม่ชอบ 9) ชอบ มีค่า IOC = 1 และ
10) ง่วงนอน มีค่า IOC = 0.8 จากการสรุปคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน พบว่าค่า IOC
เฉลี่ยเท่ากับ 0.96 ดังแสดงในตาราง 1 จึงสรุปได้ว่าภาพที่นำมาใช้ในนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารสามารถ
นำไปใช้ได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒไิด้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพที่นำมาใช้ในนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสาร
ว่าเป็นภาพที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารบอกความต้องการของตนเองที่ชัดเจน

ภาพประกอบ 4 แสดงภาพที่ผู้ปกครองต้องการให้เด็กใช้ในการสื่อสารบอกความต้องการ 
 ในชีวิตประจำวันของเด็ก 
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ตาราง 2 คะแนนจากการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ที่ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
           เชิงเนื้อหา (IOC)ของภาพ 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. หิวข้าว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. หิวนม +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. หิวน้ำ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4. ปวดฉี่ +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
5. ปวดท้อง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6. หนาว +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7. ร้อน +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8. ไม่ชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. ชอบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10. ง่วงนอน +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

0.96 
แปลผล ใช้ได ้

 6.2.3 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา IOC ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 1) คา่ความสอดคล้อง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 2) ความสอดคล้องเหมาะสมในการแก้ปัญหาของเด็ก  
3) ความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4) อุปกรณใ์ช้งานได้จริง 5) ปรับหรือประยุกต์ใช้ทำได้ตาม
ความต้องการ 6) มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย 7) ความเหมาะสมในการเกิดประโยชน์ต่อเด็กคนอื่น ๆ
8) ความเหมาะสมของรูปแบบการใช้งานจริง ความสะดวกต่อการใช้งานและการรักษาความสะอาด
9) ความสอดคล้องตามแนวคิด ทฤษฎี สามารถอ้างอิงได้ มีค่า IOC = 1 และ 10) ความสอดคล้องตาม
แนวคิด ทฤษฎ ีสามารถอ้างอิงได้ มีค่า IOC = 0.8 และจากการสรุปคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 ท่าน พบว่าค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.98 ดังแสดงในตาราง 1 จึงสรุปได้ว่านวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสาร
สามารถนำไปใช้งานได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสาร ว่าเป็น
นวัตกรรมที่ดี สามารถใช้งานได้จริง มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย เป็นประโยชน์ต่อเด็กและผู้ปกครอง
ในการสื่อสารบอกความต้องการในชีวิตประจำวัน
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ตาราง 3 คะแนนที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ทีต่รวจสอบความเที่ยงตรง 
           เชิงเนื้อหา (IOC) 

รายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

£R IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. ความสอดคล้องเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
2. ความสอดคล้องเหมาะสม
ในการแก้ปัญหาของเด็ก +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
3. ความสอดคล้องเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4. อุปกรณ์ใช้งานได้จริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
5. ปรับหรือประยุกต์ใช้ ทำได้ตาม
ความต้องการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6. มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7. ความเหมาะสมในการเกิด
ประโยชน์ต่อเด็กคนอื่น ๆ +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8. ความเหมาะสมของรูปแบบ
การใช้งานจริง +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
9. ความสะดวกต่อการใช้งาน
และการรักษาความสะอาด +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
10. ความสอดคล้องตามแนวคิด
ทฤษฎี สามารถอ้างอิงได้ +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

สรุป 0.98 
แปลผล ใช้ได ้

6.3 การเก็บขอ้มูลและการประเมนิเครื่องมือในเด็กมีความบกพร่องทางร่างกาย 
และการเคลื่อน หวและสุข าพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร 

 ข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครทั้งหมด 10 คน ได้แก่ เพศชาย จำนวน 8 คน คิดเป็น 80 % 
เพศหญิง จำนวน 2 คน คิดเป็น 20 % อายุ 7 ป ีจำนวน 2 คน คิดเป็น 20 % อายุ 9 ปี จำนวน 2 คน  
คิดเป็น 20 % อายุ 10 ป ีจำนวน 2 คน คิดเป็น 20 % อายุ 11 ปี จำนวน 3 คน คิดเปน็ 30 % และอายุ 
13 ป ีจำนวน 1 คน คิดเป็น 10 % 

 ผลการศึกษาพบว่า เด็กนักเรียนสามารถใช้งานเครื่องนวัตกรรมสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับ
เด็กที่มีปัญหาทางการสื่อสารสามารถได้ โดยพบว่าในรอบที่ 3 ของการทดสอบจะพบว่า นักเรียนร้อยละ 80 
สามารถใชส้วติช์เสียงสื่อสารถูกต้องร้อยละ 100 และนักเรียนร้อยละ 20 สามารถใชส้วิตช์เสียงสื่อสาร
ถูกต้องร้อยละ 90-95 ดังแสดงในตาราง 4 และภาพประกอบ 5 
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ตาราง 4 ผลการประเมินทักษะความสามารถในการกดสวิตช์เสียงสื่อสารของเด็กที่มีความบกพร่อง
           ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร จำนวน 10 คน 

นักเรียน
คะแนนการประเมิน

ครั้งที่ 1 
คะแนนเต็ม 20 

ร้อยละ 
ครั้งที่ 2 

คะแนนเต็ม 20 
ร้อยละ 

ครั้งที่ 3 
คะแนนเต็ม 20 

ร้อยละ 

คนที่ 1 17 85 19 95 20 100 
คนที่ 2 15 75 18 90 20 100 
คนที่ 3 13 65 17 85 20 100 
คนที่ 4 12 60 15 75 19 95 
คนที่ 5 16 80 20 100 20 100 
คนที่ 6 14 70 20 100 20 100 
คนที่ 7 15 75 18 90 20 100 
คนที่ 8 11 55 15 75 18 90 
คนที่ 9 14 70 19 95 20 100 
คนที่ 10 15 75 18 90 20 100 

รวม 142 - 179 - 197 - 
เฉลี่ย 14.2 71 17.9 89.5 19.7 98.5 

ภาพประกอบ 5 กราฟเส้นแสงดผลการประเมินทักษะความสามารถในการกดสวิตช์เสียงสื่อสารของเด็ก 
   ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร  
   จำนวน 10 คน จำนวน 3 ครั้ง 
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7. อ ิปราย ลการวิจัย
ในการวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาต้นแบบสวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความ

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพที่มีปัญหาทางการสื่อสาร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผล 
ได้ตามวัตถุประสงค ์ดังนี ้

 สวิตช์เสียงสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ
ที่มีปัญหาทางการสื่อสารที่ผูว้ิจัยได้พัฒนาขึ้นมีทั้งภาพและเสียงเป็นนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมนำมาฝึก
ทักษะการสื่อสารและแก้ไขปญัหาการสื่อสารบอกความต้องการของเด็กได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เสนาะ ติเยาว์ (2559) ที่ว่า การสื่อสารเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความหมาย 
การซึ่งได้แก่ กระบวนการด้านความรู้สึก และพฤติกรรม คือ การที่คนสือ่สารกันนั้นแต่ละฝ่ายก็พยายาม 
ที่จะเข้าใจความคิดความรู้สึกและค่านิยมซึ่งกันและกัน ซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางการสื่อสารบางคน 
ไม่สามารถพูดหรือสื่อสารบอกความต้องการของตนเองได ้จึงทำให้มคีวามยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรมะ สตะเวทิน (2557) ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
ที่แสดงความต้องการไว้ว่า ในการสื่อสารน้ันผู้ส่งสารมีความต้องการอะไรและผู้รับสารมคีวามต้องการอะไร
วัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารกับวัตถุประสงค์ของผู้รับสารอาจไม่เหมือนกันก็ได้ ผู้รับสารอาจมีปฏิกิริยา 
ต่อสารผิดแปลกไปจากความต้องตั้งใจที่ผู้ส่งสารต้องการก็ได้ซึ่งทำให้ผลของการสื่อสารไม่บรรลุเป้าหมาย
ตามเจตนาหรือความต้องการตั้งใจของผู้ส่งสารที่ตามมา ก็คือ ความล้มเหลวของการสื่อสาร โดยปกติแล้ว
เราพอจะสรุปได้ว่าผู้รับสารมีวัตถุประสงค์ที่ควรแสดงความต้องการในการสื่อสาร คือ เพื่อแจ้งให้ทราบ 
(Inform) ซึ่งความหมายว่า ในการทำการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะบอกแจ้งหรือแจ้งข่าวสาร
เรื่องราวเหตุการณ์ข้อมูลหรือสิ่งอื่นใดที่ได้รับสารได้ทราบหรือเกิดความเข้าใจ เพื่อสอนให้หรือการศึกษา 
(Teach or Educate) ผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะสอนวิชาความรู้หรือเรื่องราวที่มีลักษณะเป็นวิชาการ 
เพื่อให้ผู้รับสารได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Educate) 
ซึ่งมีความหมายว่า ในการสื่อสารนั้นผู้ส่งสารมีความต้องการที่จะทำให้ผู้รับสาร เกิดความราบรื่นบันเทิงใจ 
จากสื่อที่ตนส่งออกไป ไม่ว่าจะในรูปแบบของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง และเพื่อสนอง
หรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ซึง่หมายความว่า ผู้ส่งสารได้เสนอแนะสิ่งใดสิง่หนึ่งต่อผู้รับสาร 
และมีความต้องการชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้ายคลอ้ยตามหรือยอมรับปฏิบัติตามการเสนอแนะ 
และสอดคล้องกับงานวิจัย ประพิมพ์พงษ์ พละพงศ์ (2558) ได้ศึกษาประสิทธิภาพและความสามารถ 
ในการเข้าใจความหมายจากภาพสัญลักษณ์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสตปิัญญา ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนด้วยชุดการสอนสื่อความหมายด้วยภาพสัญลักษณ์มีความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายจากภาพสัญลักษณ์สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่จุด 01 สอดคล้องกบังานวิจัยของ 
จำเนียร อินทรผ์ูก (2559) ได้ศึกษาการใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพเพ่ือการสื่อสารพัฒนาการสื่อสาร 
ในเด็กออทิสติก พบว่า ทำให้เด็กเป็นฝ่ายเริ่มสื่อสารเด็กมทีักษะการสื่อสารอื่น ๆ เพิ่มขึน้และพบว่า 2 ใน 3 
มีพัฒนาการด้านการพูดดีขึ้นเนื่องจากเด็กออทสิติกเริ่มเรียนรู้ได้ดีด้วยภาพหรือสิ่งที่เป็นรูปประธรรม 
เด็กออทิสติกทำงานได้ดีในสิ่งที่เป็นประจำหรือเป็นขั้นตอน และเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจสูง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปทุมวัน สิงห์ปญัญา (2559) ได้ศึกษาผลการใช้ หนังสือเสยีงที่มีต่อความสามารถของนักเรียน
สมองพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น พบว่า 1) ผลการใช้หนังสือเสียงที่มีต่อความสามารถของนักเรียน
สมองพิการมีพัฒนาการด้านความสามารถดีขึ้น 2) นักเรียนสมองพิการที่ได้รับการสอนด้วยหนังสือเสียง 
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มีความสามารถในการสื่อความ สื่อสารสูงกว่าก่อนการสอนด้วยสมุดภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุพัตรา สังฆโท (2559) ได้ศึกษาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกโดยใช้ป้ายกระดาน
สื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถทางการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันทางด้านการใช้ภาษาท่าทาง
และด้านการพูดของเด็กออทิสติกจากการสอนโดยใช้กระดานสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับดี 2) ความสามารถ 
ทางการสื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กออทิสติกหลงัได้รับการฝึกทักษะการสื่อสารโดยใช้กระดาน
สื่อสารสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชนาถ แก้วมาตร (2559) ไดศ้ึกษาการใช้สือ่ภาพเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้านการศึกษาของเด็กออทิสติก พบว่า กรณีศึกษาสามารถหยิบภาพแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่
ต้องการได้อย่างรวดเร็วคิดเป็นร้อยละ 90.0 และด้านการพูดสื่อสารคิดเป็นร้อยละ 93.3 และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุขริน เย็นสวัสดิ์ (2559) ได้ศึกษาทักษะการสื่อสารของเด็กออทิสติกจากการสอน โดยใช้
ป้ายกระดานสื่อสาร พบว่า นักเรียนออทิสติกมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาท่าทางดีขึ้น สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ 

 ดังนั้น นวัตกรรมสวิตช์สื่อสารที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ไข
ของเด็กเหล่าน้ีได้อีกวิธีหนึ่ง 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
8.1 นวัตกรรมสวิตช์เสียงสือ่สารสำหรับเดก็ทีม่ีปัญหาทางการสื่อสารนี้อาจจะต้องมีการปรับปรุง

และพัฒนารูปแบบของเครื่องมือให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่มีการใช้
ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง 

8.2 ควรมีการขยายจำนวนคำที่จะนำมาใช้ในการสื่อสารของเด็กเพื่อให้ครอบคลุมกิจวัตร 
ประจำวันของเด็กให้มากที่สุด และในอนาคตอาจจะมีการพัฒนาเพื่อนำไปเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองสามารถ
นำไปใช้งานที่บ้านได้ 
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พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัย 
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง 

Humanized care Behaviours of Public Health Sirindhorn College 
of Public Health Phitsanulok : Preceptors’ Perceptions 

     ธวัชชัย สัตยสมบูรณ์1  
    ปราโมทย์ เย็นบุญธรรม2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายเพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลกตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มตัวอย่าง
เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพเขตสุขภาพที่ 2 ที่นกัศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุข   
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้ฝึกภาคปฏิบัติงานในช่วงเดือนตุลาคม–ธันวาคม 2564 โดยเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จำนวน 129 คน เครื่องมือที่ใช้ แบบสอบถามการรับรู้พฤติกรรมการบริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์สร้างขึ้นจากอัตลักษณ์บณัฑิต การให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์
ของสถาบันพระบรมราชชนก ค่าความเที่ยงโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach-
alpha Coeffient) ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา
เท่ากับ .825 ทดสอบความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ โดยได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .985 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เป็นจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
การรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข
ชุมชน) ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามการรบัรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(mean = 3.92, S.D. = 0.75) โดยพบว่า ด้านจิตบริการอยู่ในระดับมาก (mean = 4.10, S.D. = .70) 
ด้านคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (mean = 3.90, S.D. = 0.76) ด้านการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก (mean = 3.76, S.D. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับ 
มาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือให้การช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (mean = 4.47, 
S.D. = 0.66) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การกระตุ้น ส่งเสริมให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาสุขภาพ
ของตนเองและครอบครัวได้ (mean = 3.71, S.D. = 0.88)

ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำเป็นต้องวางแผนการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในทุกรายวิชาทางด้านวิชาชีพสาธารณสุข ให้มารจัดการเรียนการสอนบูรณาการที่เน้นความเข้าใจ
มนุษย์ ครอบครัว ชุมชน สังคม และทำความเข้าใจสภาพที่เป็นจริงของผู้รับบริการเพ่ือนำมาผสมผสาน 
กับความรู้ทางวิชาการวิชาชีพ สามารถประยุกต์การดูแลและให้บริการสุขภาพอนามัยที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชน

คำสำคญั:  พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  การรับรู ้

1-2วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
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Abstract 
The study was a descriptive study aimed to investigate humanized health care 

behaviors of public health students of Sirindhron College of Public Health Phisanulok 
(SCPHPL), Perceived by the sample consisted of a Preceptor who worked at a health 
service facility in Region 2 Public Health at Sirindhorn College of Public Health Phitsanulok 
Province. Conducted on the Public Health Field work during October-December 2021.  
A sample of 129 instructors was conducted by purposive sampling and The study 
instruments, developed by the researchers from reviewing literature, questionnaires: were 
the humanized care questionnaires that the researchers developed by using gresduate 
identify frame, humanized care concept of Praboromrajchanok Institute (PBRI), the 
questionnaires approved by 3 experts in the field with the value of 0.825, and reliability 
was 0.985. Data were analyzed using descriptive statistics. 

The result found that humanized health care behaviors of public health 
students of SCPHPL were rated at a high level (mean = 3.92, S.D. = 0.75), It was found that 
the service mind aspect was at a high level (mean = 4.10, S.D. = 0.70), the Analytical 
Thinking aspect was at a high level (mean = 3.90, S.D. = 0.76) Patient Rights and 
Participation was at a high level (mean = 3.76, S.D. = 0.78) when considering each item at a 
high level (mean = 4.47, S.D. = 0.66). The least mean item was to encourage and 
encourage service recipients to solve health problems for themselves and their families 
(mean = 3.71, S.D. = 0.88). 

Therefore, The Responsible for the curriculum should have plan of curriculum 
and teaching and learning administration in all public health courses to be integrated with 
understanding in human, community, social and reality of the clients, then integrate with 
the professional knowledge. The learners tended to be able to apply health care 
congruent with needs of people, apply and transfer knowledge to the people, so that they 
can take care of themselves.

Keywords:  Humanized health care behaviors,  Perception 
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1. บทนำ
การสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นการเตรียม

ความพร้อมผู้เรียนสู่การประกอบอาชีพในอนาคตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งการสร้างอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้น 
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การสร้างบัณฑิตให้เป็น
บุคคลที่มีคุณภาพน้ันเป็นหน้าที่สำคัญของสถานศึกษา ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ว่าด้วยมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรา 47  
ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีระบบคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น 
และผลิตบัณฑติเป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต  

การจัดการศกึษาสำหรับบคุลากรด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศ
มีความสำคัญยิ่ง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสุขภาพของประชาชนและด้านประชากรที่เข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ไม่สมเหตุผล ตลอดจนนโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 
ของภูมิภาคและการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ร่วมกับการขาดแคลนบุคลากรทางสุขภาพทำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างการให้บริการด้านสุขภาพและความต้องการของประชาชนที่บางกรณีก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
การเรียกร้องการดูแลรักษาตามสิทธิหรือมีการฟ้องร้องต่าง ๆ ขึ้น ด้วยเหตุที่งานบริการสุขภาพเป็นงาน
บริการเชิงมนุษยธรรมและบริการทางวิชาชีพ จำเป็นต้องอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องกำกับ
ระบบบริการสุขภาพจึงต้องเป็นการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ทีเ่น้นการรักษา ‘คน’ ไมใ่ช่เพียง
รักษาโรค (ประเวศ วะส,ี 2549; โกมาตร จงึเสถียรทรัพย,์ 2552) การพฒันาการศึกษาสำหรับบุคลากร
ด้านสุขภาพ (พ.ศ. 2557-2561) จึงมีความจำเป็นต้องผลิตบุคลากรด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม  
มีจิตสาธารณะ เคารพศักด์ิศรขีองความเป็นมนุษย์ รวมทั้งความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีสมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นของระบบสุขภาพของประเทศ และความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนและชุมชนดังนั้นสถาบันการศึกษาด้านสุขภาพจึงต้องมีการจัดการศึกษาเพ่ือให้ได้บัณฑิต 
ที่มีความรู้ และทักษะการใหบ้ริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของระบบสุขภาพและสังคม 

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของประเทศในแตล่ะปีการศึกษา 3,000-3,500 คน 
มีวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพในสังกัด จำนวน 40 แห่งทั่วประเทศ ได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญในการผลติและพัฒนาบุคลากรของระบบสุขภาพ โดยการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2552) ควบคู่กบัการพัฒนาขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ 
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ปฏิบัติหน้าที่บนพ้ืนฐานที่ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางด้วย การสร้างและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีอัตลักษณ ์มีจิตวิญญาณในการให้บริการสุขภาพในชุมชนอย่างมืออาชีพ ที่เคารพในศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์อย่างเท่าเทียมและไดก้ำหนดอัตลักษณ์บัณฑิต คือ “บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
หมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรกั ความเมตตา ใส่ใจในปญัหาและความทุกขข์องผู้รับบริการ
และผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้รับบริการเป็นหลัก และกำหนดคุณลักษณะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ประกอบด้วย 
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มีจิตบริการมีการคิดวิเคราะห์ และการให้ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมและได้สง่เสริมให้วิทยาลัยในสังกัดหา 
แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ที่สถาบันพระบรมราชชนกกำหนดสู่การปฏิบัติ (สถาบันพระบรมราชชนก, 
2556; 2563)  

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทำหน้าที่
ผลิตบัณฑิต นำนโยบายและแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกมาปฏิบัติ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 วิทยาลัยฯ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ รักษามาตรฐานการศึกษา และปรับ
กระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้ดี มีวินัย เข้าใจความเป็นมนุษย์ และสามารถทำ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชน อัตลักษณ์บัณฑิตถือเป็นคุณลักษณะในตัวบุคคลหรือกลุ่มชนที่ทำให้บุคคลหรือ 
กลุ่มชนนั้น รวมทั้งสังคมรู้ถึงเอกลักษณ์ของตัวเองหรือ ลักษณะเฉพาะตัวทีมีความโดดเด่นจนทำให้ม ี
ความแตกต่างจากคนอื่นหรือกลุ่มชนอ่ืน การมีอัตลักษณ์ทีด่ีย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี อัตลักษณ์ยังเป็น
รากฐานแห่งความมันคงขององค์กร ให้เป็นที่รู้จัก ได้รับการสนับสนุนร่วมมือ ได้รับการไว้วางใจทำให้
องค์กรนั้นประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน (จรรยา แก้วใจบุญและนิภา ไชยคําริน, 2551; รฐัพล  
พรหมมาศ, 2552) เสริมความรู้ เกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์จากบริบทที่มีอยู่
เดิมเพ่ือให้ เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการ สอนการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็น
มนุษย์ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตามพบว่าความรู้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการ
เผยแพร่ ทำให้การนำไปใช้ ยังอยู่ในวงจำกัดและไม่สามารถถ่ายทอดสู่อาจารย์ประจำและอาจารย์พี่เลี้ยง
แหล่งฝึก เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะและแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เปน็ไปในทิศทางเดียวกันตาม 
ความมุ่งหวังของหลักสูตรและปณิธานของวิทยาลัยฯ และสถาบันพระบรมราชชนก   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจในการศกึษาพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพบณัฑิตของวิทยาลัยฯ ทีไ่ด้รับการยอมรับ และผลิตบัณฑิตทีส่มบูรณ์
ด้วยปัญญา คุณธรรมมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้และสังคม ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ 
ต่อวิชาชีพ ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรพร้อมทั้งมีอัตลักษณ์ทีแ่สดงไว้ซึ่งความเป็นนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขของสถาบันพะบรมราชชนก 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข 

สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยง 

3. แนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นการปฏิบัติกับผูร้ับบริการด้วยความรัก ความเมตตา 

ควบคู่ไปกับความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข จงึจำเป็นที่ต้องผสมผสาน  
ความเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เข้ากับการสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการดูแลแบบองค์รวม ซึ่งพบว่า
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และจะทำให้ผู้ป่วย
เกิดความผาสุกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ (Watson, 1988) ดังนั้นการดูแลด้วยหัวใจ 
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ความเปน็มนษุย์จึงเป็นลักษณะเฉพาะของวิชาชีพสาธารณสุขที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ และควรปลูกฝังใหเ้กิดขึ้น
ในพยาบาลวิชาชีพทุกคน เพราะเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมากที่สุด และดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
แต่ในปัจจุบันวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้มารบับริการมากขึน้ ทำให้สัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการลดลง ทำให้การดูแลในเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณลดลง ดังนั้น 
จึงควรมีการเสริมสร้างแนวคดิการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้กบันักศึกษาคือผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพในอนาคต นักศึกษาจำเป็นต้องฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและมปีระสบการณ์ 
ก่อนที่จะไปปฏิบัติจริง (Bundasak, 2016) การปลูกฝังการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จึงต้องเริ่มตั้งแต่
ตอนเป็นนักศึกษา ครูผู้สอนจึงมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้น 
กับนักศึกษา โดยการสอดแทรกแนวคิดไว้ในแต่ละรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ ตลอดจนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งในรายวิชากระบวนทัศน์ในการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นรายวิชา  
ที่มุ่งพัฒนากระบวนการคิดเพื่อให้เข้าใจชีวิตในสภาพความเป็นจริงของความดี ความงดงาม และความสมดุล
ของชีวิตมนุษย ์การทำหน้าทีแ่ห่งความเปน็มนุษย ์จากสิ่งทีไ่ด้นำเสนอในเบื้องต้น แสดงให้เหน็ว่าเป็นวิชาชีพ
ที่ต้องดูแลผู้อื่นด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการทางสาธารณสุขด้วยความรู้บนพื้นฐาน 
แห่งความเอื้ออาทร แต่ในปจัจุบันความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขมีการใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาดูแลผู้ป่วยมากขึน้ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นการรักษาทางด้านร่างกาย แต่การดูแลด้านจิตใจและ 
จิตวิญญาณลดลง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมแนวคดิการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็น 
อัตลักษณ์บัณฑิตในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้นักศกึษาพยาบาลสามารถ
ปฏิบัติการพยาบาลกับผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างแท้จริงแนวคิดการบริการสุขภาพ 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เป็นอัตลักษณบ์ัณฑิตของสถาบัน
พระบรมราชชนกซึ่งเป็นการให้บริการที่เป็นมิตร มีความรกั ความเมตตา ใส่ใจในปญัหาและความทุกข ์
ของผู้รับบริการและผูท้ี่เกี่ยวข้อง ให้บริการตามปัญหาและความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง  
โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก (Praboromarajchanok Institute, 2015) เป็นวิชาชีพ 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเอ้ืออาทร ซึ่งเป็นการให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์และชีวิตของทุกคนอย่างเท่า 
เทียมกัน การดูแลผู้รับบริการด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจ และยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
เป็นสิ่งที่สะท้อนอยู่ในความเป็นพยาบาลทุกคน ซึ่งกล่าวได้ว่าบุคคลที่จะเลือกเรียนในวิชาชีพนี้ จะต้องเป็น
บุคคลที่มีความรัก ความเมตตา ความรับผิดชอบ ความเสียสละ และมีหวัใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น 
ได้ทุกเวลา 

สถาบันพระบรมราชชนกได้กำหนดทิศทางของการพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องตามพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และทศิทางการพัฒนาระบบสุขภาพ 
ที่เน้นการพัฒนาตามปรัชญาการสาธารณสุขแนวใหม่ คือ การเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและให้บรกิาร
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จงึได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ แบบบูรณาการและเน้นชุมชน โดยมี
เป้าหมายเพื่อผลิตบุคลากรทีม่ีความรู้และสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีความคิดวิจารณญาณและความใฝ่รู ้
อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของความเข้าใจมนุษย์และสังคมที่เป็นจริง สามารถนำความรู้ประยุกต์ไปสู่ 
การปฏิบัติทั้งการให้การดูแลรกัษา การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
ตลอดจนการสนับสนุนบทบาทของประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเองตามศักยภาพที่เป็นจริง สถาบัน 
พระบรมราชชนกจึงได้กำหนดอัตลักษณ์บัณฑิตขึ้น คือ “การบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” 
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หรือ SAP ซึ่งประกอบไปด้วย S =Service mind (จิตบริการ) คือ การใหบ้ริการที่เป็นมิตร พร้อมที่จะ
ให้บริการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม A = Analytical Thinking (การคิดเชิงวิเคราะห์) คือ การคดิ 
ที่อยู่บนฐานของการมีข้อมูลที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือเป็นการวิเคราะห์ปัญหาและ 
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีวิจารณญาณ และ P = Participation/Patient Right  
(การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีสว่นร่วม) คือ การให้บริการสขุภาพที่คำนึงถึงความแตกต่าง 
ของบุคคล ความสามารถที่มผีลต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้รับบริการ ตลอดจนสนับสนุน และส่งเสริม 
ให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้ 

4. กรอบแนวคิดการวจิัย
ตามกรอบแนวคิดด้านอัตลักษณ์ของนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งน้ี อาจารย์พี่เลี้ยง จำนวน 129 คน ประกอบด้วย 

พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ จังหวัดพิษณุโลก  
และนักวิชาการสาธารณสุข ที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
พิษณุโลก ขณะฝึกปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 
จำนวนทั้งสิ้น 129 คน 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

การศึกษา ตำแหน่ง จำนวนปีที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยง สถานที่ทำงาน  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบประเมินพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา

วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามการรับรู้การรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยงเป็นเครื่องมือ 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้เองจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวคิดของสถาบัน 
พระบรมราชชนก ซึ่งการวัดผลประกอบด้วยข้อคำถามเชิงบวกจำนวนทั้งหมด 41 ข้อ ดงันี ้

- ด้านจิตบริการ จำนวน 16 ข้อ
- ด้านการคิดวิเคราะห์ จำนวน 12 ข้อ
- ด้านการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการใหผู้้ปว่ยมีส่วนร่วม จำนวน 15 ข้อ

มุมมองของอาจารย์พี่เลี้ยง 
- ด้านจิตบริการ
- ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์
- ด้านการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการใหผู้้ปว่ยมีส่วนร่วม

อัตลักษณ ์
   พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดพิษณุโลก 
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ลักษณะเป็นมาตรส่วนประมาณค่ามี 5 ระดับ ดังนี้ 
5 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นใน ระดับมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นใน ระดับมาก  
3 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นใน ระดับปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นใน ระดับน้อย  
1 คะแนน หมายถึง มีความคิดเห็นใน ระดับน้อยที่สุด  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้วิจัยทำหนงัสือจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ถึงผู้บริหารสถานบริการสุขภาพ (โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล) จำนวน 65 แหล่ง  
เพื่อขออนญุาตเก็บข้อมูลในการทำวิจัยกบับุคลากรในสังกัดสังกัดที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงนกัศกึษาฝึกปฏิบัติงาน 

2. ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยช้ีแจงการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด เมื่อกลุ่มตัวอย่างยินดี 
ให้ความร่วมมอื จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม 

3. นำแบบสอบถามมาตรวจสอบ ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ของแบบสอบถาม
แต่ละชุดได้แบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งหมด จำนวน 129 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ก่อนจะนำไปทำการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิต ิ

การวิเคราะหข์้อมูล 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS/FW (Statistical Package for the Social Sciences/for Window) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิต ิ
เชิงพรรณนา ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอยา่งโดยใช้ความถี่ รอ้ยละ
2. วิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาพยาบาล

ค่าเฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

6. ผลการวิจัย
พฤติกรรมการให้การดแูลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

ตาราง 1 คา่เฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเปน็มนษุย์การคิดวิเคราะห์ 
การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการใหผู้้ป่วยมีส่วนร่วม (N = 129 คน) 

พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเปน็มนษุย์ X S.D. ระดับ 
ด้านจิตบริการ 4.10 0.70 มาก 
การคิดวิเคราะห ์ 3.90 0.76 มาก 
การคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการใหผู้้ป่วยมีส่วนร่วม 3.76 0.78 มาก 

รวม 3.92 0.75 มาก 
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จากตาราง 1  พบว่า พฤติกรรมการดแูลด้วยหัวใจความเปน็มนษุย์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
(X = 3.92, S.D. = 0.75) โดยพบว่า ด้านจิตบริการอยู่ในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = .70) ด้านคิดวิเคราะห์
อยู่ในระดับมาก (X = 3.90, S.D. = .76) ด้านการคำนึงถึงสิทธผิู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนรว่มอยูใ่นระดับ
มาก (X = 3.76, S.D. = .78) 

7. อภิปรายผลการวิจัย
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงแหล่งฝึกในเขตสุขภาพที่ 2 จำนวน 129 คน เป็นเพศหญิง

ร้อยละ 93.8 นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.4 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 94.6 ปฏบิัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร้อยละ 67.4 ตำแหน่งพยาบาล
วิชาชีพร้อยละ 97.7 และมีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักศึกษามากกว่า 4 ปีรอ้ยละ 69 

7.2 การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
1) พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X  = 3.92,

S.D. = 0.75) โดยพบว่า ด้านจิตบริการอยู่ในระดับมาก (X  = 4.10, S.D. = .70), ด้านคดิวิเคราะห์อยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 3.90, S.D. = .76) ด้านการคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วยและการใหผู้้ป่วยมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
มาก (X  = 3.76, S.D. = .78)

2) พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์พิจารณาเป็นรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือให้การช่วยเหลือผู้รับบริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ( X  = 4.47, S.D. = .66) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การกระตุ้น ส่งเสริมให้ผูร้ับบริการแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัวได้ ( X = 3.71, S.D. = 0.88) 

จากการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลในประเด็นสำคัญได ้ดังนี้ 
 ระดับการรับรู้พฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษา วิทยาลัย

การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ตามการรับรู้ของอาจารย์พี่เลี้ยงอยู่ในระดับมาก คือ ด้านจิตบริการ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (X  = 4.10, S.D. = .70) ประกอบด้วย ด้านจิตบริการ ด้านการคำนึงสิทธิผู้ป่วย
ให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม และด้านการคิดวิเคราะห์ อภิปรายได้ว่า อาจเนื่องมาจาก วิทยาลัยการสาธารณสุข 
สิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้มกีารจัดการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นคุณคา่ความเป็นมนุษย ์โดยนำเอาความเข้าใจ
ในคุณค่ามนุษย์ สังคมและวัฒนธรรม ผสมผสานกับการเรียนการสอนทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติการสาธารณสุขแบบองค์รวม มีทักษะการคิดและแก้ไขปญัหา
ได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการบริการสุขภาพ ด้วยการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ ตามแนวคิดสาธารณสุขแนวใหม่ และให้นักศึกษามีคุณลักษณะการบริการสุขภาพ
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีวัตถุประสงค ์เพื่อสะท้อนความคิดเดิมของผู้เรียน 
โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความจริงที่แตกต่างจากความคิดที่มีกรอบ การที่ผู้เรียนมองเห็นความจริงของผู้อื่น
มากขึ้น จะช่วยลดอคติและปรับมุมมองของตนเองได้ดีทำให้จิตใจอ่อนโยนและเข้าใจ คนอื่นตามสภาพ
ความเปน็จริง รู้จักคิดพิจารณา วิเคราะห ์และการนำไปสู่การใหบ้ริการด้วยความเปน็มิตร และให้ความสำคัญ
ผู้รับบริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
โดยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้มกีารจัดกิจกรรมหมอครอบครัวเดือนละ 1 ครั้ง  
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ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช้ันปีที่ 1-4 ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้มีการดูแลผู้ป่วยด้วย 
หัวใจความเป็นมนุษย์เพ่ือใหน้ักศึกษานำไปใช้ในหอผู้ป่วยได้จริง  

 ถ้าพิจารณาแยกด้าน ด้านจิตบริการ ข้อที่มรีะดับมากที่สุด คือ การให้การช่วยเหลือ
ผู้รับบริการโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน (X  = 4.47, S.D. = .66) จะเห็นได้ว่านักศึกษาสาธารณสุขเมื่อขึ้น 
ฝึกปฏิบัติงานจะให้การช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มที่ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รบับริการ และข้อที่มี
ระดับน้อยที่สุดคือการใส่ใจตดิตามให้ข้อมูลอธิบายและสอบถามถึงอาการ ความรู้สึกของผู้รับบริการ 
ภายหลังให้บริการทางสุขภาพ (X = 3.89, S.D. = .82) จะเห็นได้ว่า ก่อนนักศึกษาจะให้การบริการสุขภาพ
กับผู้รับบริการนั้น ยังขาดการอธิบาย และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรักษา เช่น การให้ยานั้น นักศึกษา 
ยังขาดการบอก ผลข้างเคียงของการได้รับยา เป็นต้นเมื่อให้บริการเสร็จแล้วยังขาดการติดตามอาการ 
ของผู้รับบริการหลังการให้การบริการสุขภาพ ด้านการคำนึงสิทธิผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม ขอ้ที่มี
ระดับมากที่สุด คือ การให้การดูแลผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เฉพาะเจาะจงผู้รับบริการคนใด 
คนหนึ่ง (X = 4.31, S.D. = .72) ซึ่งเมื่อนักศกึษาฝึกปฏิบัติงานจะให้การดูแลผู้รับบริการทุกคนอย่าง 
เท่าเทียมกัน ขอ้ที่มีระดับน้อยที่สุด คือ การกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้รับบริการแก้ปัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว (X = 3.71, S.D. = .88) จะเห็นได้ว่า การที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานนั้น นักศึกษายังเล็งเห็น
ความเจ็บป่วยของผู้รับบริการ ณ ขณะนั้นเท่าน้ัน แต่ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อปัญหา
สุขภาพในอนาคต ซึ่งทำให้นักศึกษาการกระตุ้นส่งเสริมให้ผู้รับบริการแกป้ัญหาสุขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ด้านจิตวิเคราะห์ ข้อที่มีระดับมากที่สุด คือ การประเมินผู้ป่วยได้ตามความเป็นจริง (X  = 4.01, 
S.D. = .80) ซึง่นักศึกษาจะเน้นภาวะเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก ทำให้ประเมินสภาพ
ผู้ป่วยได้ตามความเป็นจริง ส่วนข้อที่มีระดับน้อยที่สุด คือ การเชื่อมโยงความรู้วิชาการเข้าสู่การแก้ปญัหา
ของผู้รับบริการเนื่องจากนักศึกษายังขาดความรู้และประสบการณ์ในการดูแลสภาพอาการของผู้ป่วย
ทำให้นำความรู้ทางวิชาการเชื่อมโยงกับอาการของผู้ป่วยได้น้อย

ซึ่งตรงกับผลการศึกษาวิจัยของ วรัญญากรณ์ โนใจ และอมัพร ยานะ (2554) 
ได้ศึกษาการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามการรับรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลยัพยาบาล 
บรมราชชนนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
และคุณลักษณะของพยาบาลที่ดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ กับกลุ่มตัวอย่างที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชะนี พะเยา ปีการศึกษา 2553 จำนวน 140 คน ผลการศึกษาปรากฏว่า พฤติกรรม 
การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ พิจารณาเป็นรายข้อ ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
คือการให้การดูแลด้วยความอ่อนโยนด้วยจิตใจที่โอบอ้อมอารี มีความเอ้ืออาทร มีการสัมผัสที่นุ่มนวล
เปรียบเหมือนดูแลญาติพ่ีน้อง และการย้ิม การให้เวลา การแสดงความห่วงใย การใช้ภาษาที่เป็นกันเอง 
การต้ังใจฟัง การรู้จักใช้คำพูด คำถามที่เหมาะสม การไวต่อความรู้สึก (X  = 4.36, S.D. = .59, .58)  
ส่วนข้อที่มคีะแนนเฉลี่ยนอ้ยทีสุ่ด คอื การประเมินปญัหาและความต้องการของผู้ป่วยและญาติ (X  = 3.96, 
S.D. = .56) และผลการวิจัยของ จิริยา อินทนา, กัลยา ศรีมหันต ์และเยาวลักษณ์ มีบญุมาก (2564) ศึกษา
พฤติกรรมการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ของนักศึกษาตามการรับรู้ของนักศึกษาทุกชั้นป ี
ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีที ่1-4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 486 คน 
เครื่องมือที่ใช้แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก และแบบสัมภาษณ์การบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูล 
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เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมบริการสุขภาพด้วยหัวใจของความเป็น
มนุษย์ของนักศึกษาช้ันปีที ่3 อยู่ในระดับดีมาก (μ = 4.26, σ = .59) ส่วนชั้นปีที่ 1, 2 และ 4 อยูใ่น 
ระดับดี (μ = 4.26, σ = .59; μ = 4.37, σ = .58; μ = 4.41, σ = .56) นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 เกิดการเรยีนรู้
ในการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืนนักศึกษาชั้นปีที ่2 เข้าใจมุมมองที่แตกต่างระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ
นักศึกษาช้ันปีที ่3 เข้าใจผูร้บับริการตามสภาพที่เป็นจริง และเกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา  
การคิดวิเคราะห์และนักศึกษาช้ันปีที ่4 เข้าใจปัญหาในระบบสุขภาพที่ยังไม่ตอบสนองความต้องการ 
ของผู้รับบริการ ช่องว่างในการให้บริการสขุภาพ เป็นการพัฒนาคนทั้งทางด้าน กาย จิต จิตวิญญาณ 
และสังคมให้เป็นผู้มีความเขา้ใจความเป็นมนุษย์ เพื่อให้มกีารบริการดูแลผู้ป่วยด้วยจิตที่พร้อมจะช่วยเหลือ
สาธารณะประโยชน์ของสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน พร้อมทั้งให้การพยาบาลโดยต้องคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย
และการให้ผู้ปว่ย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา ซึ่งแสดงถึงการยึดถือคุณค่าของความเป็นตัว
ของตัวเองของมนุษย์และความเคารพผู้ป่วยในฐานะที่เป็นมนุษย์ และใชก้ระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์  
เพื่อจำแนกแจกแจงองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบ
เหล่านั้น เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สามารถมองเห็นความทุกข์ที่แท้จริงโดยมอง 
อย่างลึกซึ้ง นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์จึงควรที่จะรู้วิธีสัมผัสความทุกขข์องผู้ป่วยและบำบัดความทุกข ์
ของผู้ป่วยได้ อีกทั้งต้องดูแลสุขภาพทั้งด้านกาย จิต จิตวิญญาณและสังคมให้เป็นส่วนหนึ่งทางศีลธรรม 
ทางสังคมมนุษย ์

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

1. กระตุ้นให้นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต มีความตระหนักถึงการบริการ ดูแลผู้ป่วย
เปรียบเสมือนญาติมิตร พร้อมที่จะพัฒนาตนเองด้านการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และนำไปสู ่
การเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีประสทิธิภาพ 

2. นำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับอาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกบัจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ด้านจติบริการ การคิดวิเคราะห์ และการคำนึงถึงสิทธิ
ผู้ป่วยและการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร กับวิทยาลัยพยาบาล

ในสังกัดสถาบนัพระบรมราชชนกในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา เรือ่งพฤติกรรมการดูแล 
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์

2. ศึกษาเชิงคุณภาพถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ในพฤติกรรมการดูแลด้วยหัวใจ
ความเป็นมนุษย ์
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การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม 
ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 

อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น     
Developing a Participatory Approach to Security Risk Management 
of Educational Institutions Under Local Aministrative OIrganizations 

in The Area Nong Song Hong District Khon Kaen Province 
วรวุธ สุดน้อย1 
ศิริ ถีอาสนา2 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 

และพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยทำการศึกษากับกลุ่มประชากร 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้าสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และตัวแทนผู้ปกครอง
นักเรียน จำนวน 125 คน และศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  
แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิพื้นฐานโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และทำการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์   

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดบัมากที่สุด (µ = 4.99, σ = 0.14) ส่วนและทำการจำแนกเป็นรายด้าน พบว่า
ปัญหาลำดับแรกของแต่ละด้าน ได้แก่ 1) ดา้นสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (µ = 4.99, σ = 0.14),  
2) ด้านสภาพแวดล้อทางสังคม (µ = 4.99, σ = 0.18), 3) ด้านการใหบ้ริการด้านความปลอดภัย และ
4) ด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิศึกษา (µ = 4.98, σ = 0.16) ในส่วนของการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา พบว่า 1) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางพอสรุปได้ว่า สถานศึกษาต้องจัดให้มีการระดมความคิด วางแผนแนวทาง
และขั้นตอนการปฏิบัติ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการบริหารความปลอดภัย จัดฝึกอบรม ซ้อมอพยพกรณี
เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ด้านสภาพแวดล้อทางสังคม ผลการพัฒนาแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า สถานศึกษาควรทำความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกวางแผนการปฏิบัติงานเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัย ติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยง
เพื่อตรวจสอบข้อมูลยอ้นหลังกรณีเกิดเหตุไม่พึงประสงคส์ถานศึกษา 3) ด้านการให้บริการด้านความปลอดภัย

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ด้านการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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ผลการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะไว้ว่า สถานศึกษาที่ยังไม่มีห้องพยาบาลและบุคลากรที่มทีักษะการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลกรณีมีเหตุในสถานศึกษาให้ดำเนินการประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
เพื่อขอบุคลากรมาให้ความรู้และฝึกทักษะให้บุคลากรของสถานศึกษาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่ง
โรงพยาบาลกรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน และ 4) ด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิศึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะแนวทางไว้ว่า ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารความปลอดภัยใน
สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาควรใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหาร และส่งเสริมให้พ่อ
แม่ ครู บุคลากรด้านสาธารณสุขและการจัดการความปลอดภัยจากหน่วยงานภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วม
และมีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ด้านทักษะความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานของเด็ก 
บูรณาการลงในกิจกรรมการสอน เพื่อให้เด็กเกิดทักษะความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการส่งเสริม
พัฒนา และมคีวามสุขจากกจิกรรมการเรียนการสอนเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ดีของเด็ก   

คำสำคัญ:  การบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  การบริหารแบบมีสว่นร่วม  องค์กรปกครองท้องถิ่น  
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Abstract 
The objective of this research were to study the problem of security risk 

management and  development of participatory safety risk management guidelines for 
educational institutions under local administrative organizations in Nong Song Hong 
District, Khon Kaen The study was conducted with a population group for 125 people, 
consist of administrators of local government organizations, school administrators, head 
of the school under the local government organization, teachers and educational 
personnel Board of Education and student parent representatives, and study with 9 
qualified persons. The research tools were questionnaires and interview forms.  
The statistical data was analyzed by finding the mean and standard deviation, and 
analyze the content of the information obtained from the interview. 

The results showed that the problem of risk management with participatory 
safety in educational institutions was at the highest level (µ = 4.99, S.D. = 0.14). In the 
developing guidelines for participatory safety risk management in educational institutions, 
the experts have suggested that Educational institutions should organize a brainstorming 
session. Plan and prepare guidelines and procedures. Assign the responsible person for 
safety management, organize training and evacuation drills in case of natural disasters. 
The education institution should cooperate with external agencies to plan the operation 
of safety measure and install CCTV cameras in risk areas. There should be a hospital 
room and personnel with first aid skills and personnel should be asked to provide 
knowledge and skills training for educational institutions personnel in first aid.  
The educational institutions should use a model of participation in administration,  
and encouraging parents, teachers, public health personnel and safety management  
from outside agencies to Participate in building knowledge of basic child safety skills, 
integrated into teaching activities to provide children with basic safety skills.   

Keywords:  Security Risk Management,  Participatory Management, 
  Educational Institutions,  Local Government Organizations 
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1. บทนำ
การสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนั้นจะต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่

พฤติกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนั้นจะต้องดำเนินการทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ทั้งในเชิงกายภาพ-
เทคโนโลยี และเชิงสังคม-การเมือง-การจัดการ (อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ,์ 2560) องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษาและสถานศึกษาอยู่ในการดูแลซึ่งสว่นใหญ่
แล้วเป็นสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติได้กำหนดแนวทาง 
การจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโดยสภาพแวดล้อมโดยรอบ ต้องสะอาด ปลอดภัย และมีการรักษา
สุขภาวะเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน มีความสุขในการเรียนรู้และการมีชีวิตที่ปลอดภัย 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (มาตรฐานสถานศึกษาปฐมวัยแห่งชาต,ิ 2562) ปัจจยัที่ส่งผลโดยตรง
ต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน พัฒนาการทางการเรียนจะดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ที่ปลอดภัย
และมีความสุข (ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก, คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และภาคีเครือข่าย
เด็กปลอดภัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้จัดทำรูปแบบแนวทาง มาตรฐาน “โรงเรียนปลอดภัย” 
เมื่อมีนาคม 2564)  

ปัจจัยที่ส่งผลในการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา  
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ความสะอาด ปลอดภัย ความเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. สภาพแวดล้อมทางสังคม ความรว่มมือของสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน การสร้างมาตรฐานด้านการดูและความปลอดภัย มีการตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลภายนอก 
เพื่อดูแลความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน 3. การใหบ้ริการด้านความปลอดภัย การจัดครูเวรหรือ
บุคลากรเพื่อดูแลในส่วนของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่ง สถานพยาบาลกรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น 
4. ด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิศึกษา การส่งเสริมให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสุขภาพอนามัย
เข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบูรณาการทักษะความปลอดภัย เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
การใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่ดี สุข และเก่ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีชีวิตที่
ปลอดภัย และมีความสุขภายในสถานศึกษา การกำหนดแนวทางการพัฒนาแผนการจัดการความปลอดภัย
มีรูปแบบ ขั้นตอนการดำเนินการด้านความปลอดภัย เป็นรูปธรรมเกิดกลไกการสื่อความรู้ที่ดี ทำให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลอย่างกว้างขวาง เกิดการเชื่อมโยงระบบข้อมูล ระบบการเตือนภัยและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง
เมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างการเช่ือมโยงระบบข้อมูลที่ระบบเตือนภัย ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น
เพื่อการพัฒนาและนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนการจัดการความปลอดภัย อย่างจริงจัง และกำหนด
เป็นมาตรการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนักเรียนในสถานศึกษา เกิดความตระหนักและให้ความสำคญั
ต่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยโดยเริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมสร้างสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัย ทั้งเชิงกายภาพ-เทคโนโลยี-สังคม ชุมชน-การเมือง-การจัดการ

เพื่อใหก้ารจัดการศึกษาของสถานศกึษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นไปตามเจตนารมณ์
และวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนที่ดี สุข และเก่ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ีมีชีวิตที่ปลอดภัย ดังนั้นการบริหารความปลอดภัย
จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวและการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
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สถานศึกษาใหม้ีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี และทางสังคม การเมืองและกระบวนการจัดการในปัจจุบัน   

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น   
2.2 เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 

3. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให้

การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่ ดี สุข และเก่ง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
มีชีวิตที่ปลอดภัย 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธ ิกำหนดให้รัฐภาคีต้องดำเนินการคุ้มครองเด็กและจัดการดูแลเด็ก 
ตามเหตุความจำเป็นทั้งปวงโดยรัฐภาคีต้องยอมรับว่าเด็กทุกคนมีสทิธิติดตัวที่จะมีชีวิต และใน มาตรา 63 
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบงานและกิจกรรมฝึกอบรม
แก่นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ปกครองในการจัดการความปลอดภัยครอบครัว ชุมชน ต้องเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการจัดการ 
ความเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการดูแลการพัฒนาเด็กปฐมวัยนั้น จะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ  
สร้างเจตคติที่ด ี

อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ์(2560) ศนูย์วิจัยเพื่อสร้างเสรมิความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ
ในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) ในกล่าวเอาไว้ในบทความวิชาการเรื่อง โลกที่เหมาะสม
สำหรับเด็ก, เด็กกับความปลอดภัย WORLD FIT FOR CHILDREN: CHILD SAFETY ใจความว่า 
ความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลเพื่อให้เติบโตและมีพัฒนาการ
ที่ดีในสิ่งแวดลอ้มที่ปลอดภัยอย่างเสมอภาคกัน  

พัชรา พานทองรักษ์ (2561) ได้ทำการศึกษาเรื่อง ทักษะความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย  
กล่าวว่า การบาดเจ็บและการเสียชีวิตของเด็กปฐมวัยด้วยอุบัติเหตุมีแนวโน้มสูง ความปลอดภัยเป็นเรื่อง 
ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากในปัจจุบัน ความปลอดภัยมิใช่แค่เรื่องการอยู่รอดปลอดภัยของใครคนใดคนหนึ่ง 
แต่หมายถึง หลักประกันอุบัติเหตุในชีวิตทรัพย์สินของทุกคนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
(Safety Risk Management: SRM) เป็นกระบวนการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
ในการบ่งชี้ (Identify) สภาวะอันตราย (Hazards) วิเคราะห์ (Analyze) และประเมินความเสี่ยง (Asess) 
รวมทั้งกำหนดมาตรการควบคุม (Control) และติดตาม (Monitor) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้อยู่ใน
ระดับที่ควบคุมได ้

ชนะศึก จินดาศรี (2563) ได้ทำการสรุปรายงานวิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรือ่ง 
นวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก “ตั้งใจวิทยาคม” สู่ความยั่งยืน แบบต้ังใจตามแนวทาง 
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เอาไว้ว่าหลักการสำคญัในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนนั้น 
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คือ การให้ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเน้นการส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาครูให้สามารถคิดคน้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน และบูรราการให้เกิดการบริหารจัดการ 
ที่มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกดิทักษะที่สำคญัแก่นักเรียนทำให้เขามีทักษะพื้นฐานจำเป็น 
ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข การบริหารแบบมีส่วนรว่มมีวิวัฒนาการมาจากแนวคดิ 
การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Approach) และการบริหารเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Approach) มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการบริหารแบบมีส่วนรว่ม
เอาไว้ ตัวอย่างเช่น 

David McClelland (1961, pp. 100–112) นักจิตวิทยาแหง่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำ 
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษย์สรุปได้ว่าคนมีความต้องการ 3 ประการ คือ 1. ความต้องการสัมฤทธิผล 
(need for achievement) 2. ความต้องการความผูกพัน (need for affiliation) และ 3. ความต้องการ 
มีอำนาจบารมี (need for power) สาระสำคญัคือ ผู้ที่จะทำงานให้ประสบความสำเรจ็ต้องมีแรงจูงใจ 
ในด้านความต้องการสัมฤทธิผลอยู่ในระดับสูงหรือกล่าวได้ว่าความสำเร็จของงานจะทำได้โดยการกระตุ้น
ความต้องการด้านสัมฤทธิผลเป็นสำคัญ ถ้าแต่ละคนมีความต้องการด้านสัมฤทธิผลสูงกส็ามารถทำงานได้
สำเร็จและช่วยให้งานของหน่วยงานสำเร็จไปด้วย 

Swanaburg (1996, pp. 391–394) แบ่งองค์ประกอบของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้ 
1. การไว้วางใจกัน (Trust) ซึ่งเป็นปรัชญาพื้นฐานของการมีส่วนร่วม 2. ความยึดมั่นผูกพัน (Commitment)
3. การตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงคร์่วมกนั (Goals and objectives) 4. ความเปน็อิสระต่อความรบัผิดชอบ
ในงาน (Autonomy)

Cooper (2000) ได้นำเอาหลักการแบ่งระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยของ Bandura (1977) 
มาทำการอธิบายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมที่แสดงถึงรูปแบบวัฒนธรรมความปลอดภัยซึ่งกันและกัน 
โดยแบ่งระดับของวัฒนธรรมความปลอดภัย ออกเป็น 3 ปจัจัย ได้แก่ 1. จิตวิทยาภายใน ทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางในการรับรู้ และตีความสิ่งเร้า ก่อนทีจ่ะแสดงพฤติกรรม องค์ประกอบปัจจัยทางด้านจิตวิทยามี   
3 ส่วน คือ การเรียนรู ้แรงจูงใจ และการรับรู้ 2) พฤติกรรมความปลอดภัย แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับสังคม และ 3) ปจัจัยด้านรูปแบบสถานการณ์ ควรถูกประเมินผ่านแบบ 
การรับรู้รูปแบบหรือระบบการจัดการความปลอดภัย แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การส่งเสริมด้านความปลอดภัย 
การสื่อสารรายงานข้อผิดพลาด พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัย วัฒนธรรมการรายงาน 
วัฒนธรรมการเรียนรู้ และหนว่ยงานพัฒนาทรัพยากรมนษุย ์

Likert (1961, p. 223) ได้แสดงให้เห็นสาระสำคัญของการบริหารแบบมสี่วนร่วม ดังนี้ 
1. การรับฟังข้อคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 2. การกระตุ้นจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกดิ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. ระบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีความคล่องตัวเป็นไปโดยอิสระ
4. การมีปฏิกิรยิาโต้ตอบกันอย่างเปิดเผยและโดยกว้างขวางเกี่ยวกับเป้าหมาย การปฏิบัติงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ 5. การตัดสินใจต่าง ๆ กระทำโดยกลุ่มในทุกระดับ เปิดโอกาสให้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนด
เป้าหมายการดำเนินงาน 6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมู่ผู้ร่วมงานให้มีการควบคุมกันเอง
และเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาเป็นหลัก 7. เห็นความสำคัญของของการพัฒนาโดยการฝึกอบรมเพื่อให้
การทำงานมีผลงานที่สูงสุดและสำเร็จตามเป้าหมาย
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. วิธีการดำเนินการวจิัย
ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology Research) โดยศึกษาข้อมูลจาก 

กลุ่มประชากรโดยตรง ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้าสถานศึกษา สังกัด อปท. 3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) คณะกรรมการสถานศึกษา  
5) ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 125 คน และศึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม นำข้อมูล
มาทำการวิเคราะห์ทางสถิติพ้ืนฐาน โดยหาค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน แปลความและเรียงลำดับ
โดยเลือกเอาข้อที่มีค่าระดับของปัญหามากที่สุด 3 ลำดับแรกมากำหนดเป็นประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิทีร่ะบุคุณสมบัติและคัดเลือกแบบเจาะจง 9 คน ลักษณะคำถามเป็นการตั้งคำถามแบบปลายเปิด
สถานที่ในการศึกษาวิจัย คือสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 16 แห่ง ใช้เวลาทำการวิจัย (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เริ่มจากศึกษาข้อมลูจาก
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบแนวคิดวัตถุประสงค์การวิจัย สร้างเครื่องมือ  
นำเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องความตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  
เลือกข้อที่มีค่า IOC 0.5 ขึ้นไปนำไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรอื่น เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  
จดัพิมพ์แบบสอบถามเพื่อนำไปใช้เก็บข้อมูลโดยแจกให้กับกลุ่มเป้าหมาย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
ทางสถิติพ้ืนฐาน หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความและเรียงลำดับนำเอา 3 ลำดับแรกที่ได้
ค่าสูงสุดในแตล่ะด้านมาใช้กำหนดประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ ทำการสัมภาษณท์ั้งแบบสัมภาษณ์
โดยตรง และผา่นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พรอ้มทั้งบันทึกวิดีโอการสัมภาษณ์เอาไว้ หลังจากนั้นนำข้อมูล 
ที่ได้มาทำการแจกแจงความถี่วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพร้อมทำการสรุปผลวิจัยและอภิปราย
ผลการวิจัยที่ได้ในเชิงพรรณา     

การบริหารเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
1. สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 2. สภาพแวดล้อมทางสังคม
3. การบริการความปลอดภัย   4. สุขภาพอนามัยและสวัสดิศึกษา

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
- ความหมาย องค์ประกอบ และรูปแบบของการมีส่วนร่วม
- กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
- เทคนิค กลยุทธ์ในการบริหารจัดกาแบบมีส่วนร่วม
ให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้านการจัดการความปลอดภัย
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง

จังหวัดขอนแก่น  
ที่มีความเหมาะสม 
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6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา พบสาระสำคญั ดังนี้ 
 6.1.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ข้อมูลที่จากทำการศึกษาพบว่าปัญหาลำดับที่ 1 

คือ การสำรวจ ตรวจสอบ การจัดเก็บครุภัณฑ์ และการจดัทำข้อแนะนำข้อควรระวังในการใช้งาน โดยมี
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (µ = 4.99, σ = 0.14) การแปลผลเท่ากับมากทีสุ่ด ลำดับ 2 คือ 
ปัญหาการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องและการซักซ้อมแผนอพยพจากผู้เชี่ยวชาญ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (µ = 4.94, σ = 0.12) การแปลผลเท่ากับมากและในลำดับที่ 3 คือ 
การตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
อยู่ที่ (µ = 4.92, σ = 0.09) การแปลผลเทา่กับมากที่สุด 

 6.1.2 ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม จากข้อมูลที่ได้ทำการศึกษาพบว่าปัญหา ลำดับที่ 1 
คือ การสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ส่งเสริมมีมาตรการตรวจสอบการเข้าออก
ของบุคคลภายนอก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 การแปลผลเทา่กับมากที่สุด 2 คือ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางจิตใจของเด็กและการฝึกฝนให้เดก็รู้จักการใช้การเก็บรักษาเครื่องใช้
ของตนเอง ค่าเฉลี่ย 4.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่0.09 การแปลผลเท่ากับมาก และการฝึกอบรมเด็ก
ให้รู้จักการเล่นที่ปลอดภัยปลูกฝังเด็กเรื่องการดูแลช่วยเหลือกัน อยู่ในลำดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย 4.96  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.18 การแปลผลเท่ากับมากที่สดุ 

 6.1.3 ด้านการให้บริการด้านความปลอดภัย จากการศึกปัญหาการบริหารความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ข้อมูลระดับปัญหาที่ได้ลำดับแรกคือการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาจิตใจของเด็ก มีค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ = 4.99, σ = 0.18) การแปลผลเทา่กับมากที่สุด ลำดับที่ 2 คือ การฝึกฝนให้เด็ก
รู้จักการใช้งาน การเก็บรักษาเครื่องใช้ของตนเองมีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ = 4.98, σ = 0.09)  
การแปลผลเทา่กับมาก ลำดับที่ 3 คือ การฝึกอบรมเด็กให้รู้จักการเล่นที่ปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยและ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (µ = 4.96, σ = 0.08) การแปลผลได้มากทีสุ่ด 

 6.1.4 ด้านสุขอนามัยและสวสัดิศึกษา ลำดบัที่ 1 คือ การส่งเสริมให้ผู้ปกครองสามารถฝึก
ทักษะพื้นฐานด้านความปลอดภัย แก่เด็ก มีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (µ = 4.98, σ = 0.16) 
การแปลผลเทา่กับมากที่สุด ลำดับที่ 2 คือ การเชิญผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านสาธารณสุข มาฝึกอบรม
และจัดกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยและให้กับเด็ก (µ = 4.96, σ = 0.09) การแปลผลเท่ากับมากที่สุด
และลำดับที่ 3 คือ การสอนเด็กเกี่ยวกับทักษะด้านความปลอดภัยเมื่ออยู่ในโรงเรียนและเมื่ออยู่ภายในบ้าน 
ค่าเฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานอยู่ที่ (µ = 4.92, σ = 0.12) การแปลผลเท่ากับมากที่สุด 

6.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ พบสาระสำคัญดังนี ้
 6.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ในปัจจุบันนั้นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติส่งผล

ให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้ง ทวีความรุนแรงสร้างความเสียหาย
มากขึ้นเรื่อย ๆ การบริหารความปลอดภัยสถานศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการดูแล 
สนับสนุน ให้คำแนะนำ รณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญร่วมมือกันหรือการมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
แผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมีมาตรการและข้อปฏิบัติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องไม่ให้
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เด็กต้องประสบปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ หรือการสญูเสียใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการได้รับอันตรายจาก
การเกิดอุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ๆ ได้  

 6.2.2 ด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม จากสภาพของสังคมในปัจจุบัน ทีม่ีการพฒันา
และแข่งขันกันในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แต่ในด้านของคุณธรรมจริยธรรมกลับเสื่อมถอยลง 
การใช้ชีวิตของเด็ก เยาวชนในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความเสี่ยงสูง ผู้คนในสังคม
ขาดคนที่มีความกล้าหาญทางคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องยอมรับว่ามีน้อยและหาได้ยากมากในสังคม
บ้านเมืองเรายุคปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการศึกษาในทกุระดบัและทุกรูปแบบ ต้องจัดให้สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทั้งคุ้มครองพัฒนาเด็กและเยาวชน สนับสนุนการให้การศึกษา 
ส่งเสริมความเสมอภาคการส่งเสริมให้เด็กมีความพร้อมสามารถปฏิบัติตัวในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
อย่างปลอดภัย 

6.2.3 ด้านการให้บริการด้านความปลอดภัย เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านความปลอดภัย 
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถานศึกษาต้องดำเนินการให้ความรู้และจัดฝึกอบรม  
เรื่องทักษะด้านความปลอดภัยเป็นพ้ืนฐานให้เด็ก มีการฝกึซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นประจำ เพื่อที่เด็กจะ
มีการฝึกฝนทักษะและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักเอาตัวรอดเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์อันตราย 
ฝึกให้เด็กกล้าที่จะแสดงออก ด้วยการบอกกล่าวหรือร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ หลีกเลี่ยง วางตัว เล่าถึง
ปัญหาและสาเหตุด้านความปลอดภัยที่พบ และต้องรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากทกุฝ่าย ทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในสังคมมาปรับปรุงและพัฒนาแผนการจดัการความปลอดภัยให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาในแต่ละแห่ง เพือ่สร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่มีคุณภาพให้กับสถานศึกษา โดยยึด
หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ 

 6.2.4 ด้านสขุอนามัยและสวสัดิศึกษาควรส่งเสริมให้พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร 
ทางสุขภาพอนามัยเรียนรู้ถึงสาเหตุและหาแนวทางป้องกันอุบัติเหตุ สามารถถ่ายทอดและฝึกฝนทกัษะ
ความปลอดภัยที่จำเป็นให้กับเด็ก ๆ ได้ ส่งเสริมและรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญเรื่อง ทักษะ
ด้านความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็นของเด็ก เพื่อไม่ให้เด็กต้องตกอยู่ในสภาวะความเสี่ยงทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ ป้องกันการสูญเสียใด ๆ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญจำเป็นที่เด็กเหล่านั้นต้องได้รับ
การฝึกทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยเริ่มไปต้ังแต่ระดับปฐมวัย จัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ในเรื่องสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย บูรณาการผ่านกิจวัตรประจำวันที่เด็กปฏิบัติในโรงเรียน 
ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอยู่เสมอ เพื่อใหเ้ด็กได้เจริญเติบโต
พัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ มีทักษะเกี่ยวกับความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็น สามารถดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอยา่งมีความสุข      

7. อภิปรายผลการวิจัย
ประเด็นสำคัญที่ผู้วิจัยนำมาอภิปรายมีดังนี้ 
 ปัญหาของการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ สถานศึกษาต้องมีการตรวจสอบดูแลและบำรุงรักษาโครงสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
การสำรวจ ตรวจสอบ การจัดเก็บครุภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ สอดคล้อง 
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กับวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย Thai Safe School (โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิศุภนิมติแห่งประเทศไทย) ในเรื่องการสร้างความรู้ให้แก่ ครู อาจารย์ 
และบุคลากรทางการศกึษาใหรู้้ถึงความเสี่ยงภัยของตนโดยเฉพาะในพื้นที ่และสามารถวางมาตรการ วิธีการ 
ที่เหมาะสมตลอดจนสามารถดูแลผลกระทบเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อดิศักดิ์ ดีปานธรรม (2562) 
สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารปูแบบการจัดการด้านมาตรการความปลอดภัยในสถานศกึษา ที่ได้
สรุปการจัดการความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจยัทางสังคม ไว้ว่า เด็ก เยาวชนในปัจจุบัน
สภาพแวดล้อมทางสังคมมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน ครู อาจารย ์
รวมถึงผู้ปกครองในชุมชน ต้องให้ความสำคัญร่วมกันตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย และกำหนด
มาตรการในการดูแลความปลอดภัย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธเนศ เกษศิลป์ เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบ
การจัดสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชน เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอาชญากรรมในพื้นทีส่ถานศึกษา สถาบนั
พระปกเกล้า) ในส่วนด้านการให้บริการด้านความปลอดภัย การฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยเป็นพื้นฐาน 
การฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉนิอย่างสม่ำเสมอ สถานศึกษาต้องมีแผนการรองรับ คือ การจัดบุคลากร 
เพื่อดูแลในส่วนของการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นก่อนนำส่ง สถานพยาบาลกรณีมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น  

ผลการศึกษาการพัฒนาการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
แบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง  
จังหวัดขอนแก่น สอดคล้องกับทฤษฎีวัฒนธรรมความปลอดภัย ของรังสรรค์ ม่วงโสรส (2556) ที่ได้นำเอา
พื้นฐานแนวความคิดของ Schein (1992) และทฤษฎีของ Guldenmund (2000) มาปรับใช้ในการสร้าง 
ทฤษฎีวัฒนธรรมความปลอดภัย ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
แบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดกี่เรียนรู้ถึงสาเหตุ
และสามารถแนวทางป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการเกิดการระดมความคิดของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร คร ูกรรมกาสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย
ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์ ในการสร้างเสริมทักษะความปลอดภัยและ
การป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก เพื่อก่อให้เกิดการเชื่อมโยงของระบบข้อมูลที่มีอยู่เรื่องความปลอดภัย 
ในเด็กที่มีอยู่และเพื่อพัฒนาและสร้างระบบเตือนภัยด้านความปลอดภัยในเด็ก ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
สนับสนุนส่งเสริมและรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย มีการบูรณาการเรียนรู้
และปรับเปลี่ยนฤติกรรมความปลอดภัยพื้นฐานที่จำเป็น ผ่านกิจวัตรประจำวันที่เด็กปฏิบัติเพื่อส่งให้เด็ก
เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย สุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ พร้อมทั้งมทีักษะด้านความปลอดภัยพื้นฐาน
ที่จำเป็น สามานรถดูแลตนเองให้ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

8. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งนี้ 

1. การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสุขภาพอนามัยต้องเข้ามามีส่วนร่วม
กระบวนการบริหารด้านการจัดการความปลอดภัยให้เป็นรูปธรรม 
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2. ร่วมกันสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
สร้างเสริมทักษะความปลอดภัยที่จำเป็นของเด็กและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ร่วมกันสร้าง 
การเช่ือมโยงของระบบข้อมูลที่มีอยู่ในเรื่องความปลอดภัยของเด็กเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยด้านความ
ปลอดภัยในเด็ก ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีระดมความคิดจากทุกภาคส่วนเพื่อ รวบรวมความคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติเพื่อร่วมกันในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ที่เกิดการมีส่วนร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสร้างกลไกการสื่อสารความรู้ที่ด ี
เพื่อให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และมาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำที่เด็กทุกคน

พึงได้รับจากสถานศึกษา 
2. ควรทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแผนการจัดการความปลอดภัย สู่การปฏิบัติอย่าง

จริงจังเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านการสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บใน
เด็กนักเรียน 

3. ควรทำการวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บในเด็กน้ันจะต้องดำเนินการไป
ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ทั้งเชิงกายภาพ-
เทคโนโลย-ีสังคม-การเมือง-การจัดการมีการส่งเสริมให้พอ่แม่ ครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางสุขภาพ
อนามัยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัดการความปลอดภัย 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องพัฒนาทักษะ 

ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม  
Effects of Creative-based Learning on Fourth Year Home Economic 

Teacher Students’ Learning Achievement: The Case Study from 
the Development of the Ability to add the Value of Local 

Products, Kraam Agricultural Group 
นะกะวี ด่านลาพล1

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 

ของนักศึกษาช้ันปีที ่4 หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กรณีด้านการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม 2. ศกึษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
3. เปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอยา่ง
คือ นักศึกษาช้ันปีที ่4 หลักสูตรครุศาสตรบันฑิต ที่เรียนในรายวิชานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้
ทางคหกรรมศาสตร ์จำนวน 36 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ไดแ้ก ่1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรูแ้บบสร้างสรรค ์พัฒนาทักษะด้านการเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) แบบวัดทกัษะการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการวิจัย
แบบผสมผสาน

ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการขาดความเข้าใจเนื้อหาด้าน การจัดการเรียนรู ้
แบบบูรณาการและสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถออกแบบและสร้างสรรค์การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อนำความรู้และทักษะการเรียนรู้ไปใช้ในการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริง 
เมื่อเข้าสู่การฝกึปฏิบัติการสอนในชั้นปีที ่5 และในอนาคตการทำงานของตนเองต่อไป 2. รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสรมิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษาเรื่องพัฒนาทักษะ 
ด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม ประกอบด้วย องค์ประกอบใหญ่ คือ 2.1 วิเคราะห์
หลักสูตร 2.2 การกำหนดประสงค์การเรียนรู้ 2.3 การกำหนดเน้ือหา 2.4 การกำหนดสื่อและวิธีการสอน 
2.5 การวิเคราะห์ผู้เรียน/จัดกลุ่มผู้เรียน 2.6 ออกแบบกิจกรรม 2.7 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ 2.7.1 ชวนให้ดู 
2.7.2 คุยให้รู้ 2.7.3 ทำดูให้เป็น 2.7.4 เน้นให้เกิดนวัตกรรม 2.8 วัดผลและประเมินผล 2.9 ปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู ้3. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์หลังเรียน 
โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนสูงกว่า 
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

คำสำคญั:  การจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  กิจกรรมการเรียนรู้  การพฒันาทักษะ 

1คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) develop creative-based learning of 

fourth-year teacher students of Bachelor of Education in Home Economics Program:  
A case study of adding the value to local products by Kraam agriculture community, 
2) study the efficiency of a creative-based learning plan, 3. compare the pretest and
posttest scores of fourth-year home economics teacher students before and after
implementing the creative-based lesson plans. The participants were 36 students who
enrolled in the Innovation for Home Economics Learning course using purposive sampling.
The instruments used in the data collection included: 1) Creative-based lesson plans for
the value-adding ability for community products, 2) A test of creative-based lesson
planning for adding the value of local products; 3) A satisfaction questionnaire of students
towards the mix-method research in learning.

The results showed that; 1. The lack of understanding of integrated and 
creative-based learning affected students’ ability to design and create a wide range  
of activities to apply their knowledge and skills in their teaching and lesson planning  
in the real classroom for their pre-service internship in their fifth year and future career; 
2. The creative-based learning to promote learning achievement, a case study of developing
the ability to add value to local products by Kraam agricultural group included the main
features of; 2.1 Curriculum analysis, 2.2 Objective identification, 2.3 Content identification,
2.4 Material and teaching identification, 2.5 Learner/ learner group analysis, 2.6 Activity
design, 2.7 Teachings (2.7.1 Garb attention, 2.7.2 Thoroughly talk, 2.7.3 Demonstration,
2.7.4 Innovation), 2.8 Evaluation and assessment, and 2.9 Learning improvement;
3. The post-test scores showed that fourth-year home economics teacher students were
higher than the pre-test at a 0.01 level of statistical significance.

Keywords:  Creative-based learning,  Learning activities,  Skill development 
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1. บทนำ
การจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ผู้สอนยุคใหม่ในสังคม New normal จดัการเรียนรู ้

เชิงสร้างสรรคผ์่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน  
ดูแลเอาใจใส่กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (Creative 
Learning) (วิชัย วงษ์ใหญ ่และ มารุต พัฒผล, 2563, หน้า 46) ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกตอ้ง
พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนทักษะ
การคิดขั้นสูง กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ให้มากที่สุด เน้นการพัฒนาผู้เรียน  
อย่างรวดเร็วและเข้มแข็ง Mastering Growth คือ ความเจริญงอกงามทางการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและ
เข้มแข็งนี้หมายถึงการที่ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและเป็นการเรียน รู้ที่หย่ังรากลึก 
อยู่ในตัวผู้เรียน ทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้น มาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และ
แม่นยำ โดย Mastering Growthเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการเรียนรู้อย่างจริงจังและตั้งใจ 
(Active Deep Learning) 

ผลิตภัณฑ์ผ้ายอ้มคราม 1 ใน 5 ผลิตภัณฑ์ OTOP หลักที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสกลนคร 
โดยในป ีพ.ศ. 2561 มีมูลค่าการจำน่ายผลิตภัณฑ์คราม 342,331,013 บาท จากมูลคา่รวมผลิตภัณฑ์ 
OTOP 2,282,206,757 บาท (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร, 
2563) แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งการไหลของวัฒนธรรมต่าง ๆ ชุมชนจำเป็นต้องมีการปรับตัว 
ซึ่งพบว่า การผลิตแบบเดิมเป็นการผลิตซ้ำที่ไม่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนใหญ่เป็นการนำผ้า
ที่ผลิตโดยวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น มัดหมี่ลายโบราณ เส้นใยและโทนสีไม่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์ที่ได ้
จึงตอบโจทย์เฉพาะกับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และใกล้เคียง ทีม่ีวิถีวัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้น  
จึงต้องการพัฒนารูปแบบผลติภัณฑเ์พื่อไปจำหน่ายในตลาดระดับที่มากกว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ ์
ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น  

ความรู้ที่เกิดขึ้นหลังการลงมือปฏิบัติเป็นความรู้ที่เกิดจากการถอดบทเรียนหลังการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรยีนรู้หรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม การถอดบทเรียนจะทำให้เกิดความรู้ใหม่ที่ยังไม่เคยรู้ 
มาก่อน ซึ่งความรู้หลังการลงมือปฏิบัตินี้เป็นความรู้ที่มีความเช่ือถือได้เนื่องจากผ่านการทดสอบทดลอง
จากการลงมือปฏิบัติจริงมาแล้ว มีลักษณะเป็นความรู้เชิงลึก Deep knowledge ที่ผ่านการจัดระบบ
ความรูท้ี่กระจดักระจายไม่เป็นระบบ ยังไม่ชัดเจน โดยการสังเคราะห์ใหเ้ป็นความรู้ที่เป็นระบบระเบียบ
เป็นความรู้ใหม่ที่ต่อยอดองค์ความรู้เดิมซึ่งการสังเคราะห์ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ ให้เป็นองค์ความรู้ 
ที่สมบูรณ์เป็นอีกทักษะหนึ่งของผู้เรียนที่ผู้สอนไม่ควรมองข้าม การนำนักศึกษาลงไปร่วมเรียนรู้และ 
จัดกิจกรรมการสอนแบบสร้างสรรค์ ในการลงพื้นที่และไดร้่วมสอนปฏิบัติจริง ด้านพัฒนาทักษะ 
ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์มุชน เกษตรกรกลุ่มคราม จึงเป็นแนวทางนักศึกษาได้เข้าใจความรู้เชิงลึก 
Deep knowledge ในการศกึษารูปแบบการสอนที่บูรณาการสร้างสรรค ์ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ชั้นปีที่ 4 กรณศีึกษาเรื่องพัฒนาทักษะ 
ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตร 

ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กรณีด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม  
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ในรายวิชานวัตกรรม

เพื่อการจัดการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

2.3 เพื่อศึกษาเปรียบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ กอ่นและหลัง ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กรณดี้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชน เกษตรกร
กลุ่มคราม 

3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา: การวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องพัฒนาทักษะด้านการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ 3.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
3.2 นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางคหกรรมศาสตร์ 3.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3.4 การออกแบบผลิตภัณฑแ์ละการตัดเย็บ 3.5 การยกระดับคุณค่าขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย:  
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากนักศึกษาช้ันปีที่ 4 หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 36 คน เพื่อตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน 
ด้านพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ขอบเขตด้านระยะเวลา: ดำเนินการระหว่างปีการศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 ถึงภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2564 

4. วิธีดำเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัยและพัฒนา ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

และวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ รายละเอียด ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ส่งเสรมิผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร ์ชั้นปีที ่4 มี 3 ขั้นตอน คือ 1.1 ศึกษาสภาพปัญหา ความเข้าใจเนื้อหาและส่งเสรมิผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 1.2 ศึกษาผลคะแนนเก็บและการนำเสนองานในชั้นเรียน 
วิชาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้1.3 ศึกษาสภาพปัญหา ความเข้าใจเนื้อหาและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน จากการทำแบบสอบถามความคิดเห็นนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ศึกษาสภาพปัญหา คือ แบบทดสอบวัดความรู้ในรายวิชา แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางเรียน  
แบบบันทึกการเรียนการสอน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างแบบสอบถาม จำนวน 20 ข้อ  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 0.67 และสัมภาษณ์ โดยนำข้อคำถามในการวิจัยขัน้ตอนที่ 3 มาเป็นแนวคำถามเพ่ือสัมภาษณ ์
แบบเจาะลึกการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากการศึกษาเอกสารนำมาบันทึกในแบบวิเคราะห์เอกสาร 
เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการจดรายละเอียดของข้อมูล และเกบ็ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม
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ของกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จากผลคะแนนสอบ 
และเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ที่ได้จากการทำแบบสอบถาม จำนวน 36 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 อยู่ในระดับมาก  

 ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  
มี 3 ขั้นตอน คือ ร่างรูปแบบจากการศึกษาสภาพปัญหาจากคะแนนการวัดผลการเรียน และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องของการวิจัย ในระยะที่ 1 มายกร่างรูปแบบ ประเมินความถูกต้องเหมาะสมของรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้  
โดยผู้เชี่ยวชาญ ทดลองกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ชั้นปีที่ 4 เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย เป็นแบบสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง
ในระยะที่ 1 แบบประเมินความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินความสอดคล้อง 
ของแบบวัดทักษะการยกระดับคุณค่างานทัศนศิลป์และแบบประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจการเก็บรวบรวมข้อมูล นำเครื่องมือที่ผ่านการหาคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญแล้ว ไปทดลองใช้ 
เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ โดยการทดลองภาคสนามการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ค่าความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ มีค่าความสอดคล้องเท่ากับ 0.69 

 ระยะที่ 3 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสรมิ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ชั้นปีที่ 4 กรณศีึกษาเรื่องพัฒนาทักษะ
ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม มี 2 ขั้นตอน คือ 1. แบบวัดความรู้และทักษะ 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนเชิงสรา้งสรรค ์ลงพื้นที่กรณศีึกษาเรือ่งพัฒนาทกัษะด้านการเพิม่มูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม โดยการแบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมจัดกิจกรรมการสอน 2. ผลการสอบถาม
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ข้อการเก็บรวบรวมข้อมูล นำรูปแบบ 
การจัดการเรียนเชิงสร้างสรรค์ ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 2 แผน 12 ชั่วโมง ก่อนทดลองให้นักเรียนทำแบบทดสอบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ก่อนหลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดิมนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล 

5. ผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ 1) แผนการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ช้ันปีที่ 4 กรณีศึกษาเรื่องพัฒนาทักษะด้านการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม มีจานวน 2 แผน รวมเวลา 12 ชั่วโมง มีความเหมาะสม  
อยู่ในระดับมากทีสุ่ด (X = 19.06, S.D. =1.18) 2) แผนการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ 
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิท์างการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที ่4 มีประสทิธภิาพ เท่ากับ 
81.55/81.51 และ 3) การเพือ่ส่งเสริมผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ชั้นปีที่ 4 ก่อนลงทำกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และหลัง ทำกิจกรรมการเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ 
กรณีศึกษาเร่ืองพัฒนาทักษะด้านการเพ่ิมมูลคา่ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม พบว่า เมื่อนักศึกษา
ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน นกัเรียนมคีะแนนด้านความรู้ความเข้าใจการจัด
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กิจกรรมเรียนรูเ้ชิงสร้างสรรค์ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นทุกด้าน โดยด้านการเข้าใจวิธีการ
ออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์มีคะแนนเพิ่มขึ้นสูงที่สุด (ร้อยละ 84) และด้านการวางแผนการวัดผล
ประเมินผลการจัดกิจกรรม มีคะแนนตำ่ทีสุ่ด (ร้อยละ 80) 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบคะแนนวัดก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียน ของนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 กรณีศึกษาเร่ืองพัฒนาทักษะ 

           ด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม 

กลุ่มตัวอย่าง n X S.D. t p 
ก่อนการทดลอง 36 14.71 2.27 -16.45 .000 
หลังการทดลอง 36 19.06 1.18 

p<.05 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คะแนนส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง 
และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .001 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลอง (X = 19.06 และ X = 14.71 ตามลำดับ)  

6. อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรยีนรูใ้นการจัดกิจกรรมจริง ได้สร้างสรรค์และออกแบบกจิกรรม 
กับผู้เรียนจริง ในการออกแบบพัฒนาทักษะด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชน เกษตรกรกลุ่มคราม  
ทำให้ผู้เรียนมผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเนื้อหาและมีความพงึพอใจสูงขึ้น ซึ้งสอดคล้องกับ สมพร ธรรมรตัน ์
ไกรเดช ไกรสกุล และสืบพงศ์ ธรรมชาต ิ(2561, หน้า 129) รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อศึกษาประสิทธิผล 
ของการใช้รูปแบบการจดัการการเรยีนรู้เชิงสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคณุค่างานทัศนศลิป์ กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
ผ้าพระบฏของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และวิพรพรรณ ศรีสุธรรม (2562) พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน เพ่ือสง่เสริมการแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4  

ควรมีการศึกษาวิจัย เกีย่วกับการพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้บบสร้างสรรค ์เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น วิชานวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาก่อนลงฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการ โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
Academic Leadership of School Administrators Affecting 

Performanceacademic Administration United Campus Group 
School Phra That Kham Kaenunder the Office of Khon Kaen 

Secondary Education Service Area 
วิเชียร ศรีลาพัฒน์1 

จักรพันธ์ จันทร์เจริญ2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร

โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 2. เพือ่เปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และ 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
ทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยา
เขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาขอนแก่นผลการวิจยัมีดังนี้  
1. ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขตพระธาตุขามแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นอยู่ในระดับ X  = 4.42, S.D. = 0.32 อยู่ในระดับ
มาก 2. การเปรียบเทยีบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
ในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพวุฒิการศึกษา ขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันและอยู่ในระดับมาก และ 3. ภาวะผู้นำทางวิชาการ
ของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
และครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่นมีความสมัพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับมาก X = 4.39, S.D. = 0.32

คำสำคญั:  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  ประสิทธผิลการบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต 

1-2หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตและการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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Abstract 
The objectives of this research were 1. to study the problems of academic 

leadership of school administrators that affect the effectiveness of school administrators. 
Academic administration of schools in the group united Campus Phra That Kham Kaen 
under the office of Khon Kaen secondary education service area 2. To study the academic 
leadership style of school administrators affecting the effectiveness. Academic administration 
of schools in the group united campus Phra That Kham Kaen under the office of Khon Kaen 
secondary education service area; and 3. To be a guideline for developing academic 
leadership of school administrators that affect the effectiveness Academic administration 
of schools in the group of united campus, Phra That Kham Kaen under the office of Khon 
Kaen secondary education service area. 

The results of the research were as follows: 1. Academic leadership of school 
administrators. and the effectiveness of academic administration in schools according to 
the opinions of the management and teachers in schools in the group united campus 
Phra That Kham Kaen under the office of Khon Kaen secondary education service  
area 2. Academic leadership of school administrators and the effectiveness of academic 
administration in schools according to the opinions of administrators and teachers in 
schools in the group united campus Phra That Kham Kaen under the office of Khon Kaen 
secondary education service area classified by educational qualification status school size 
and different work experiences; and 3. Academic leadership of school administrators.  
and the effectiveness of academic administration in schools according to the opinions  
of the management and teachers in schools in the group united campus Phra That Kham 
Kaen under the Khon Kaen secondary education service area office, there was a positive 
correlation. 

Keywords:  Instructional leadership,  Affecting performance academic, 
  United Campus Group School 
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1. บทนำ
สภาพการการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตขุามแก่น สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังต้องการพัฒนายกระดับการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ตามความต้องการของท้องถิ่น ผู้ปกครอง จนกระทั้งการผ่านมาตรฐานการทดสอบของสถาบัน
ทดสอบแห่งชาติ รวมไปถึงการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น  
มีทั้งสาเหตุหลักและสาเหตุรองหลายประการที่ทำให้การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขต
พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ยังไปไม่ถึงไหน พัฒนาได้ช้า 
แต่อย่างไรก็ตามผู้วิจัยเห็นว่ายังไม่สายเกินไปที่จะผ่าตัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขต 
พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ให้ดีขึ้น ทั้งนี้การแก้ปัญหา
การศึกษาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือร่วมใจกันทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่ผู้ที่จะมากำกับดูแลงานทาง 
ด้านการศึกษา ผู้บริหารจะตอ้งแต่งต้ังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีวสิัยทัศน์ทางด้านการศึกษาจริง ๆ 
มารับผิดชอบ นอกจากนั้นการกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนจะต้องกำหนดให้มีหัวขอ้วิชาคุณธรรม 
จริยธรรมไว้ในทุกหลังสูตรทุกระดับ จะต้องเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับคร ูต้องมีความเหมาะสมและเป็น
ธรรม และที่สำคัญในส่วนของผู้ปกครอง สถาบันทางศาสนา ต้องแสดงบทบาทและหน้าที่ในการมีส่วนรวม
กับการพัฒนาการศึกษาได้ด้วย หากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและ
หน้าที่และร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงจัง ผู้วิจัยเชื่อว่าการศึกษาขอโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขตพระธาตุ
ขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น จะพัฒนาได้อย่างไม่ช้าเหมือนที่ผ่านมา 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้นำภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การบริหารงวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล  
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 

2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลตอ่
ประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวทิยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 

3. สมมติฐานการวิจัย
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิพล การบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขต พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน่  
มีความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสมและความถูกต้อง ครอบคลุมในการนำไปใช้ 
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4. กรอบแนวคิดการวจิัย
       ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
5.1 ได้ทราบถงึปัญหาของภาวะผู้นําทาง วิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ไปพัฒนาภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติหน้าที่  

5.2 ได้ระดับภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขอนแก่น ต่อไป  

5.3 ได้ทราบถงึอำนาจเปรียบเทียบภาวะผู้นําทางวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียนที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสงักัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น และในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 

 สถานภาพ ได้แก่ 
- ผู้บริหาร
- ครผูู้สอน

   วุฒิการศึกษา ได้แก่ 
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

   ประสบการณ์ในการทำงาน 
ได้แก่ 

- น้อยกว่า 10 ปี
- ระหว่าง 10-20 ปี

3

ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
1. การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพัทธกิจ
การเรียนรู้ 
2. การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน
3. การพัฒนาคุณภาพนักเรียน
4. การพัฒนาคุณภาพครู
5. การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
กลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น
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6. การทบทวนวรรณกรรม
รูปแบบภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นความสามารถในการนำหรือการมีอิทธิพลระหว่างผู้นำ 

และผู้ตาม เพือ่ให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลนั้น จึงมีนักวชิาการ นักการศึกษาหลาย ๆ ท่าน ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้
ความหมายของภาวะผู้นำไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2560) นำเสนอว่า ภาวะผู้นำ 
หมายถึง กระบวนการที่ผู้นำช่วยสร้างความชัดเจนแก้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้รับรู้ว่าอะไรคือความสำคัญ  
ให้ภาพความเป็นจริงขององค์กรแก้ผู้อื่น ช่วยให้มองเห็นทิศทาง และจุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน ภายใต้
ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก ยงยุทธ เกษสาคร (2551) นำเสนอว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง 
กระบวนการในการขับเคลื่อนการใช้อิทธิพลที่มากกว่ากลไกการทำงานปกติ โดยใช้ศิลปะหรือความสามารถ
ของผู้นำในการกระตุ้น จูงใจ ชักนำ โน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การนั้น ๆ ตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ปฏบิัติหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพที่ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ร่วมกันตามที่กำหนด ซึ่งอาจใช้อำนาจในทางบวกหรือทางลบก็ได้โดยใช้กระบวนการสื่อความหมาย  
การติดต่อซึ่งกันและกัน เพื่อให้การปฏิบัติงาน และเกิดการเปลี่ยนแปลง ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ (2553)  
ไดส้รุปว่า ภาวะผู้นำ หมายถงึ กระบวนการที่ผู้นำก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานของผู้ตาม 
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร โดยใช้วิธีการจูงใจให้ผู้ตาม เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในการดำเนนิการเพื่อใหป้ระสบผลสำเร็จตามเป้าหมายทีก่ำหนด Peter G. Northouse (อ้างถึงใน ไชยา 
ภาวะบุตร, 2555) ภาวะผู้นำ หมายถึง สภาวะที่เกิดขึ้นในกลุ่มคน ความสามารถที่จะสร้างความเช่ือมั่น 
และให้การสนบัสนุนบุคคล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะชักชวน
ทำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็นความสัมพันธ์มีอิทธิพลระหว่างผู้นำกับผู้ตาม  
ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันจากนักวิชาการ ที่กล่าวมาขา้งต้นจึงสรุปได้ว่า
ภาวะผู้นำเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีศิลปะในการชักจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาหรือกลุ่มให้ปฏิบัติตามอย่าง
เต็มใจ เต็มความสามารถ และเป็นกระบวนการสร้างอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยอาศัยการยอมรับการยกย่องความศรัทธา ความเชื่อมั่น 
ความไว้วางใจ และความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา ภาวะผู้นำ เป็นความรู้ความสามารถของบุคคล 
ที่เป็นผู้นำในการปกครองบริหาร หรือบันดาลใจโน้มน้าวความคิดเห็นและพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่อยู่
ภายใต้การปกครอง บริหารให้เกิดความเช่ือมั่นต่อผู้นำ และสนับสนุนส่งเสริมบุคคลที่มีความปรารถนา 
จะทำงานให้สามารถทำงานจนประสบผลสำเร็จตามนโยบายเป้าหมายแผนที่กลุ่ม หนว่ยงาน หรือองค์การ
วางไว้ร่วมกัน ซึ่งภาวะผู้นำนั้น มีนักบริหารนักวิชาการได้ให้ความหมายมากมาย ดังนี้  

 พระพรหมคุณาภรณ ์(ปยตฺุโต อ.ป.) (2546) ภาวะผู้นำ หมายถึง คุณสมบัติ เช่น สติปัญญา 
ความดีงาม ความรู้ ความสามารถของบุคคล ที่ชักนำให้คนทั้งหลาย มาประสานกันและพากันไปสู่จุดหมาย
ที่ดีงาม  

รังสรรค์ ประเสริฐศร ี(2544) ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคล
หนึ่งที่จะชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเปา้หมายร่วมกัน หรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีอทิธิพลระหว่างผู้นำ
กับผู้ตาม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายร่วมกัน หรือเป็นความสามารถที่จะสร้างความ
เชื่อมั่นและใหก้ารสนับสนุนบุคคลเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การ ผู้นำเป็นบุคคลที่ทำให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุผล ภาวะผู้นำ คือ คุณสมบัติ เช่น สติ ปัญญา ความดีงาม ความรู้ ความสามารถ 
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ของบุคคล ที่ชกันำให้คนทั้งหลายมาประสานกัน และพากนัไปสู่จุดหมายที่ดีงาม พุทธองค์ตรัสไว้ใน 
โคปาลสูตร โดยการเปรียบเทียบ ฝูงโค และโคจ่าฝูง เกี่ยวกับผู้นำและผู้ตาม ไว้ว่า “เหมอืนโคหัวหน้า 
ฝูงว่ายน้ำไปสู่ฝังตรงกันข้าม หากโคหัวหน้าฝูงว่ายไปตรง เมื่อฝูงโคทั้งหลายก็ไปตรงตามกัน และประสบ 
กับความปลอดภัย หากโคหัวหน้าฝูงพาว่ายไปคดโคทั้งฝูงที่ติดตามย่อมจะดำเนินไปคด และประสบกับ
ความลำบาก ฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ หรือเป็นผู้นำ หากมีคณุธรรม
ในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้วผูต้ามย่อมจะเดินตามแบบของผู้นำด้วยดี และประสบกับ 
ความปลอดภัยหากว่าผู้นำ หรือหัวหน้าไม่ประกอบด้วยคุณธรรมในการดำเนินชีวิตหรือในการปกครองแล้ว 
ผู้ตามย่อมจะดำเนินไปตามและประสบกับความลำบาก ฉันนั้น พระธรรมปิฎก (ปยุตฺโต อ.ป.) (2546) 
ภาวะผู้นำสามารถครอบคลุมในมิติที่มีอย่างกว้างขวาง และหลากหลายกว่าเรื่องความกล้าหาญ การตัดสินใจ 
การเป็นผู้นำต้องมีความสามารถในการนำ ผลักดัน และสัง่การให้กิจกรรมทุกอย่าง ดำเนินไปตามเป้าหมาย 
ซึ่งต้องประกอบไปด้วยความกล้าหาญ ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจและจังหวะเวลาในการตัดสินใจ 
สมคิด จาตุศรพีิทักษ์ (2544) ภาวะผู้นำนั้นกว้างขวางมาก ซึ่งตามความคิดเห็นของบุคคลทั่วไป มักจะ
หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่เปน็หัวหน้าหน่วยงานหรือเป็นผู้บริหาร อย่างไงก็ดี นักการศึกษา นักบริหาร 
นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒทิั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ให้คำจัดความหรือความหมายของผู้นำไว้ใน
หลายลักษณะ ทั้งลักษณะของการเกิดผู้นำ ผู้นำในแง่ของการมีบทบาทผูน้ำในทางปฏิบัติหรือผู้นำในการใช้
อำนาจอิทธิพล ผู้นำในด้านความรับผิดชอบ ซึ่งได้รวบรวมและสรุปแนวความคิดอันเก่ียวกับผู้นำ คือ 
บุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 อย่าง ดังต่อไปนี้ (เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, 2540) 1) มีบทบาท
หรืออิทธิพลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผู้อื่น 2) มีบทบาทเหนือบุคคลอื่น ๆ 3) มีบทบาทสำคัญที่สุดที่ทำ
ให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย 4) ได้รับเลือกจากผู้อื่นให้เปน็ผู้นำ 5) เป็นหัวหน้าของกลุ่ม 

7. วิธีการดำเนินการวจิัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนในกลุ่มสหวทิยาเขต 

พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ผู้วิจัย
กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยสุ่มอย่างง่าย ได้กลุ่มประชากรเป็น ผู้บริหาร คร ูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ในกลุ่ม 
สหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน่ ใช้ตารางกำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie & Morgan ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 136 คน การได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
วิธีการ ดังนี้ 1) ผู้วิจัยใช้ประชากรจากโรงเรียนน้ำพองศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น 9 โรงเรียน เป็นผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครูผู้สอน  
131 คน 2) ผู้วจิัยสุ่มโรงเรียนเพื่อกำหนดเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Sample 
Random Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้โณงเรียนที่เปน็หน่วยการสุ่ม จำนวน 1 โรงเรียน 
คือ โรงเรียนน้ำพองศึกษา ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น   



266 

ตาราง 1 ข้อมลูบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 3 2 5 
ข้าราชการ 44 86 130 
ช่วยราชการ - 1 1 
รวมข้าราชการ 48 87 136 

เครื่องที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนดิ  

5 ระดับ ตามวิธีของ Rensis Likert Method ซึ่งสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอน 
ในโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งประกอบด้วย สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน และขนาด
ของโรงเรียน มีลักษณะเป็น Check List ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นคำถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขอนแก่น ตอนที ่3 มีลักษณะเปน็คำถามเก่ียวกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียน 
ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ซึ่งผู้วจิัยได้
สังเคราะหม์าจากแนวคิดเกีย่วกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียน มีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
โดยมีความหมายของระดับคะแนน 

8. สรุปผลการวิจัย
8.1 ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 

ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูครูผู้สอนในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น อยู่ในระดับ X  = 4.42, S.D. = 0.32 อยู่ใน
ระดับมาก  

8.2 การเปรียบเทียบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบรหิารงาน
วิชาการในโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน ในกลุ่มสหวทิยาเขต 
พระธาตุขามแก่น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพ 
วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน และประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันและอยู่ในระดับมาก  

8.3 ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน และประสิทธิผลการบรหิารงานวิชาการ 
ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ในระดับมาก 
X = 4.39, S.D. = 0.32
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9. อภิปรายผลการวิจัย
9.1 สถานภาพที่แตกต่างกัน 
 9.1.1 ภาวะผูน้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขต 

พระธาตุขามแก่น สังกัดสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแกน่ โดยรวม ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น จำแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยทีผู่้บริหารมีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีภวะผู้นำทางวิชาการ ซึ่งเกิดจากการได้รับการพัฒนาก่อนการเข้ารับตำแหน่ง
ผู้บริหาร และมีการพัฒนาตนเองโดยการอบรม ศึกษาหาความรูจ้ากการศึกษาดูงานในสถานที่หรือโรงเรียน
ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทำใหผู้้บรหิารมีการกาหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน ์พันธกิจการเรียนรู้การบริหาร
หลักสูตร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักเรียนการพัฒนาคุณภาพครู  
การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำทางวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยณรงค์ สร้างช้าง 
(2561) ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารไว้ว่าความใส่ใจอย่างมากของผู้บริหารโรงเรียนต่อ
พฤติกรรมของครูที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มผีลต่อความก้าวหน้าของนักเรียน มุ่งเน้นทีพ่ฤติกรรมของครู  
ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียนรวมถึงการใส่ใจกับสภาพอื่น ๆ เช่น การประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสุจริตยุติธรรม มีคุณธรรมรับฟังปัญหา ระดมการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร และเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการบริหาร เพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญอุทิศเวลาให้กับ
การทำงาน จึงทำให้ผู้บริหารมีความคิดเห็นในเรื่องภาวะผู้นำวิชาการแตกต่างจากครูผู้สอนในโรงเรียน  
และมีระดับความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอนในโรงเรียน ซึ่งทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกากรอง  
ศรีประไหม (2558, บทคัดยอ่) ได้ทำการศึกษาวิจยัเรื่อง ภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทาง
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา จำแนกตามสถานภาพ พบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นมากกว่าครูผู้สอน 

 9.1.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอนที่มีสถานภาพที่ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหาร และครูผู้สอนมีความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหารจัดการกรอบภาระกลุ่มงานบริหาร
วิชาการซึ่งมีทั้งหมด 17 เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธารีรัตน์ กลยนีย์ ไดท้ำการศึกษาวิจัย
เรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น โดยใช้ขอบข่ายวิชาการ 17 ด้าน เป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขต 
พระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษขอนแก่น โดยรวม และรายดา้น  
ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปราณี ท้าวกลาง (2557) ไดท้าการศึกษาวจิัยเรื่อง ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  
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โดยใช้การบริหารวิชาการในคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู จำนวน 17 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 โดยจำแนกตามสถานภาพโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน 

9.2 วุฒิการศกึษาที่ต่างกัน 
 9.2.1 ภาวะผูน้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น โดยรวม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครูผู้สอนในโรงเรียน ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานทีต่ั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนที่มีประสทิธิผลการบริหารงานวิชาการนั้น
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับ สิร์รานี วสุภัทร 
(2551) ที่ได้กล่าวไว้ว่างานวิจัยของผู้บริหารต้องใช้ศาสตร์ทางการบริหารการศึกษา เป็นหลักในการทำให้
บรรลุจุดมุ่งหมายทางการศกึษาที่ตั้งไว้ อกีทัง้ผู้บริหารต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสรา้งสรรค์ของผู้บรหิาร
โรงเรียน ทีส่ามารถโน้มน้าว จูงใจ หรือชี้นำให้ครูในโรงเรียน และผู้เกี่ยวขอ้งเข้าใจ และตระหนักใน
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสมัพันธ์กันเพื่อให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนอันเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนบรรลุ 
ตามเป้าหมายที่กาหนดนอกจากนี้ผู้บริหาร และครผูู้สอนในโรงเรียน ในปัจจุบันต้องมีใบประกอบวิชาชีพ 
ที่ทางคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากาหนดให้ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง 
เพิ่มขึ้น โดยการเข้ารักการศึกษาในระดับที่สงูขึ้น มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จึงทำให้ผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีสามารถเข้าใจหลักการบริหารการศึกษา และนำมา
ประยุกต์ใชเ้พื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และทั้งนี้ผลการวิจยัยังสอดคล้องงานวิจัยของ ธัญธร เลิศนา ได้ศึกษา
การศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 พบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จำแนกตามวุฒิ
การศึกษาของผู้บริหาร โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถติิที่ระดับ .05 

 9.2.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน
ในโรงเรียน ที่มีวุฒิการศึกษาตา่งกันโดยรวม แตกต่างกันอยา่งมีนัยสำคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 โดยทีผู่้บรหิาร 
และครูผู้สอนในโรงเรียน ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากกว่าวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน 
ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น  
ที่มีวุฒการศึกษาปริญญาตรแีละวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความเข้าใจในเรื่อง ขอบข่ายงานบริหาร
วิชาการทั้ง 17 งาน ที่ไม่ตรงกันในบางงาน สังเกตได้จากผลการวิจัยของประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนเป็นรายด้าน พบว่า มีเพียง 4 ด้าน ในงานบริหารวิชาการที่ผู้บริหารและครูผู้สอน 
ในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ขอนแก่น ที่มีวุฒการศึกษาปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
คือ ด้านการวัดผล ประเมินผล และการเทยีบโอนผลการเรียน ด้านการประสำนความร่วมมือในการพัฒนา 
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วิชาการกับสถานศึกษา ด้านการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการของสถานศึกษา และ 
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา ทั้งนี้ผูบ้ริหาร และครูผู้สอนที่มีวุฒกิารศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี จะมีความรู้ความเข้าใจขอบข่ายงานวิชาการเป็นอย่างดี เนื่องจากได้เรียนรู้จากคณาจารย ์
จากมหาวิทยาลัย ผู้ที่เช่ียวชาญในงานบริหารวิชาการ รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในห้องเรียน 
และจากการได้ลงมือปฏิบัติการวิจัยเกี่ยวกับงานบริหารวิชาการ ทำให้มีความเข้าใจมากกว่า ผู้บริหาร  
และครูผู้สอนทีม่ีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 

9.3 ขนาดของโรงเรียนที่ตา่งกัน 
 9.3.1 ภาวะผูน้ำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน
ในโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ในการบริหารจัดการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ซึ่งเขตพ้ืนที่ได้กำหนดพันธกิจ ค่านิยม เป้าประสงค์  
กลยุทธ์ในการบริหารงาน ตวัชี้วัด และจุดเน้นของเขตพื้นที่การศึกษาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงภาวะผู้นำ
ทางวิชาการก็รวมเป็นส่วนย่อยของกลยุทธ์ในการบริหารทำให้ผู้บริหาร และครูผู้สอน ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก 
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ่ในเขตพื้นที่ใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงทำให ้
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกัน 
จึงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีผลการวิจยั 
ยังสอดคล้องงานวิจัยของ ผกากรอง ศรีประไหม ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า  
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษา จำแนกขนาดของโรงเรียน พบว่า 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 9.3.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน
ในโรงเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ข้อกำหนดในการบริหารจัดของเขตโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขต
พระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ที่กำหนดการบริหารงาน
วิชาการให้ยึดกรอบภาระงานบริหารงานวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้ง 17 งาน ซึ่งส่งผลให้
ความคิดเห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลวิจัยสอดคล้องกับ 
ธารีรัตน์ กลยนีย์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนในกลุ่ม สหวิทยาเขต
พระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

9.4 ประสบการณ์ในการทำงาน 
 9.4.1 ภาวะผูน้าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุ

ขามแก่น สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร 
และครูผู้สอนในโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการ
ทำงานมากจะมีความรู้ความสามมารถในการตัดสินใจวางแผนในการทำงาน รู้และเข้าใจในงานวิชาการ
อย่างลึกซึ้ง ทำให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการมาก ซึ่งต่างจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า จึงทำ
ให้มีความคิดเห็นเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญธร เลิศนา 
ได้ศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบภาวะผู้นำทางวิชาการ 
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 9.4.2 ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น 
สังกัดสังกัดสำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครผูู้สอน
ในโรงเรียน ที่มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 10–20 ปี  
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผู้บริหาร และครูในโรงเรยีนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 10 ป ีซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นเวลานาน จึงทำให้ผู้บริหาร 
และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานระหว่าง 10–20 ปี ได้เรียนรู้งานบริหารวิชาการ  
อีกทั้งยังมีผ่านการพัฒนาตนเองผ่านทางการประชุม การอบรมการสัมมนาทางวิชาการ การศึกษาดูงาน 
ในสถานที่ต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารงานวิชาการ จนเกิดการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เป็นคลังข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินใจเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้
มีความคิดเห็นที่แตกต่างกนั ซึ่งผู้บริหาร และครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า  
10 ปี ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปรารถนาดี วิชามุข ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ
กับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  
ผลกาวิจัยพบวา่ ประสิทธิผลการบริหารงานวชิาการในโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกัดเขตพื้นที่การศกึษาร้อยเอ็ด 
เขต 3 ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีประสบการทำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผล 
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

10. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  
พันธกิจการเรียนรู้ ผู้บริหารควรศึกษา และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นงานวิจัยหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อที่จะ
บอกแนะนำครูให้สามารถทำงานให้สำเร็จได ้

2. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการพัฒนาคุณภาพครู ผู้บริหารควรเข้า
รับการฝึกอบรม แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองให้มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม สร้างมนุษยสัมพันธท์ี่ดี
ในการทำงาน และควรสร้างแรงจูงใจใหผู้้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลอื
ส่งเสริมกันเพื่อความสำเร็จและประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
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3. ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ผู้บริหารควรมกีารพัฒนาตนเองในการศึกษาหาความรู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เพื่อเปิดมุมมองให้กว้าง
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ในการทำงานและควรรู้จักการมองภาพรวมขององค์กร โดยอาศัยข้อมูลที่ถูกตอ้ง 
ชัดเจนมาประกอบการตัดสินใจเพื่อนำไปองค์กรสู่ความสำเร็จ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ำวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานโรงเรียนโรงเรียน ในกลุ่มสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ขอนแก่น  

2. ควรศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการบริหาร
วิชาการเชิงคุณภาพ 
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ENHANCING THE LEARNING ACHIEVEMENTS BY 5-STAR MODELS: 
A CASE STUDY IN THE PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 

OFFICE NO.1 OF KHON KAEN PROVINCE 
Kamonwan Tippayanate1 
Nantawan Tippayanate2 

Abstract 
By comparing the KPIs of Learning achievement with the other primary schools 

nationally in 2020. The two from three KPIs were not satisfied including; Reading Test (RT) 
in grade 1 and National test score (NT) in grade 3. 

Objective: This study aimed to measure the level of Learning achievement 
after implementation of the 5 Star Model. 

Result; 152 schools were implemented. By comparing the average of the learning 
achievement between our area vs the national level, it was found the RT (74.40% vs 
73.02%), And the NT (42.99%vs 40.47%). Moreover, the administrators were satisfied with 
this 5-star Model. 

Keywords:  5- Star Models,  Reading Test (RT),  National test score (NT), 
Learning achievement,  Primary school 

1Dr., Deputy Director in the Primary Educational Service Area Office 1 of Khon Kaen province 
2Assistance Professor Dr., Faculty of Medicine, Mahasarakham University 
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1. Introduction
In primary school, the reading test (RT) and national test (NT) were evaluated 

by the quality control. This standard has been adopted from the international standard 
since 2000, called PISA: Programme for International Student Assessment. By comparing 
the 70 countries globally every 3 years, finally it was indicated the PISA score about 
reading ability of Thailand dropped for 16 scores by the year 2015 to 2018. However,  
the PISA score about mathematical literacy and scientific literacy scores were steady. 
(OECD, 2019) 

In the past, according to the condition analysis of the quality assurance system 
many problems were found as follows: (1) teachers have incorrect concepts for the 
assurance and evaluation of educational quality (2) executives lack leadership qualities 
and think nothing of quality assurance and evaluation (3) teachers have a lack of 
involvement in developing and improving the system (4) lack of involvement and 
participation from parents, community, and external organizations (5) the policy of quality 
assurance and evaluation in the school is not clear (6) lack of support from original 
affiliation (7) the system is not suitable to the context of school. Haruthai Ajprua, Suwimon 
Wongwanichb, Piyapong Khaiklengc (2014) In 2020, the results of the quality assessment 
in Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1 was indicated that the RT in 
grade 1 and NT in grade 3 were below from the level of the national standard. Therefore, 
a 5-stars model school project has been undertaken with the aim of raising the quality of 
schools, especially the learning achievements. 

2. Objective (s)
The general objective of this study is to develop the innovation for quality 

control and evaluation itself. The specific objectives as following;  
1. Evaluation the RT scores, compare to the national level
2. Evaluation the NT scores, compare to the national level
3. Evaluation the innovation satisfaction of the related stakeholders

including; administrators 

3. Literature Review
The reading test or RT is the evaluation of reading ability in primary school 

especially in Grade 1 yearly, and nationally. The standard test consisted of reading word 
by word and understanding the sentences. The full scores were 100, however the minimal 
passing level is 70%. (Srinakharinwirot University, 2020) While the national test or NT is 
evaluated in Grade 3 yearly and nationally. This NT is based on The PISA but the evaluation 
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is includes 1- the mathematical literacy and 2- the reading fluency in Thai language in 
consists of reading fluency, having to spell before reading, reading word by word, taking 
time to read and altogether results in the understanding of contents. The full scores were 
100 scores, and the minimum passing level was 50%. (National Institute of Educational 
Testing Service, 2020) 

A 5-stars model school project is the innovation which has been developed by 
the Primary Educational Service Area Office No.1 of Khon Kaen province. It was undertaken 
with the aim of raising the quality of schools in terms of (1) professional administrators 
(2) professional teacher (3) student leadership including the academic skills (4) quality of
morality and ethics and (5) good life skills. These all characteristics point to the learning
achievement in core curriculum standards and the 21st century education standards.
The process of development this 5 stars model was comprised of 5 step; 1- the consensus
for new innovation with the administrators, the small group directors and the supervisors,
2- appoint the team leader to design the guidelines to implement the innovation,
3- request approval from the administration board, 4- administration team meeting,
5- memorandum of understanding, 6- implementation by the leader in each school,
7- evaluation this innovation after 1 year implementation.

4. Conceptual Framework

Figure 1: Conceptual framework 

Independent Variables      Dependent Variables 

5-Star Models

• Learning achievements
• Reading test (RT) in grade 1
• National Test (NT) in grade 3
• Satisfaction of administrators

5-Star Models
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5. Research Methodology
The population was the students in Grade 1 and 3 from overall 152 schools 

(100%) whose directors accepted the Memorandum of understanding with the Primary 
Educational Service Area Office No.1 of Khon Kaen province, in the 2020 academic year. 
They consisted of 3 districts including; Muang districts, Ban Fang districts, and Phra Yuen 
district. 

The data collection was collected by Google form for the RT and NT scores 
while the innovation satisfaction was detected by the questionnaires to the 152 
administrators after start implementation of the 5 stars model in 1 year later. 

The descriptive statistics (mean, SD., percentage) were used to analyse the RT 
and NT score, and level of innovation satisfactions.  

6. Result of the research paper
152 schools were implemented. By comparing the average of the learning 

Achievement in the Primary Educational Service Area Office No.1 of Khon Kaen province 
compared to the national level. It was found the reading competency and understanding 
(RT) in Grade 1 was 74.40% compared to the national level was 73.02%, as indicated in 
Figure 2. And the mathematic literacy and the reading literacy (NT) was indicated at 
42.99%, compared to the national level was 40.47%, as shown in Figure 3. Moreover, the 
administrators were satisfied with this 5-star Model for 94.20%. 

Figure 2: Comparison of RT in grade 1 

Reading Competency Understanding 
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Figure 3: Comparison of NT in grade 3 

Table 1 Satisfaction of administrators 

Topic Mean S.D. Percentage 
You get more benefits after using 5-star Model. 

1) 5-star Model’ Indicators are clear. 4.50 0.46 88.00 
2) 5-star Model may be more convenient to work. 4.55 0.50 91.00 

Compatibility of 5-star Model. 
1) Administration have a clear policy on 5-star Model. 4.61 0.43 92.20 
2) 5-star Model support to Administration’ work. 4.53 0.49 90.60 

Efficient Innovation. 
1) To reduce the hassle of work. 4.71 0.46 94.20 
2) To confident in work. 4.49 0.52 89.80 

Implementation. 
1) The innovation guide is helpful. 4.55 0.46 91.00 
2) Innovation makes good use of resources. 4.41 0.55 88.20 

7. Conclusion and recommendations
The RT and NT scores were increased after implementation of the 5 stars model 

with the administrators. The effective implementation of the education aims to improve 
students quality of education and has focused on design of content rather than the design 
and development. And again, if the design content is still emphasized without assessment, 
there is nothing to guarantee that the design of content can drive effectiveness. Further 
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research should examine the appropriateness of how to authorise the stakeholder to 
implement a 5 stars model and get successful learning achievement. 
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