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บทคัดย่อ 
 จุดมุ่งหมายของงานวิจัย  คือ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่ คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนจากโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุงจ านวน 49 คน โดยจัดการเรียน การสอน
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 3 ชุดกิจกรรม คือ ชุดที่ 1 FOSSIL FUEL ชุดที่ 2 PRODUCTS ชุดที่ 3 EFFECT มีเนื้อหาสอดคล้องกับ 
คุณธรรมแบบแผนการวิจัย ที่ใช้คือ Control group posttest only design และใช้ t-test Independent ใน การ
วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียน
ระหว่างเรียนแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้และแบบทดสอบหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ ก าหนด คือ 
77.63/72.45 นอกจากน้ีผลการวิจัย ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ  ทางสถิติ .05 และ
นักเรียนกลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมอยู่ ในระดับ มาก จึงอาจ
กล่าวได้ว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าส าคัญ:  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี   เน้นความรู้คู่คุณธรรม 

 
Abstract 
 The purposes of this study were to develop a chemistry Learning activity package emphasizing 
knowledge and morality for Twelfth-grade students to study the learning achievement, critical 
thinking ability, desirable characteristics and students satisfaction toward the instructional activity 
package. The sample  of this study are 49 twelfth-grade students from DonmungTaharn argardbumrumg 
School in the first semester of academic year 2014.The developed learning activity package consisted 
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of 3 learning activities which are FOSSIL FEUL,PRODUCTS and EFFECT that related to morality. 
Control group posttest only design and t-test Independent were used for analyze data and 
effectiveness of the activity package. The learning achievement was verified by the result from while 
studying and post studying the learning module. It was found that the learning module was effective 
with the achievement of 77.63/72.45. In addition, the learning achievement, critical thinking ability 
and desirable characteristics of the test group after studying were better than in the control group 
significant at .05 and the test group satisfied the learning module  were high. Form the study result 
justified that the learning module can develop the learning achievement, critical thinking ability and 
desirable characteristics effectively. 

Keywords: A Chemistry learning activity package, Emphasizing Knowledge and Morality 
 
บทน า 
 การศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพสมดุลทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา สังคม ตลอดจน คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข การพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านศักยภาพของบุคลากร เพื่อก้าวไปสู่สังคม 
แห่งการเรียนรู้ในทศวรรษท่ี 21 สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555:19-27) ได้กล่าวไว้ว่า “ทักษะของคนในทศวรรษที่ 
21 ทุกคนต้องเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิตจ าเป็น ต้องมีการพัฒนาสมอง 5 ด้านแบบ         
ที่คนในอนาคตจะต้องมีคือ สมองด้านวิชาและวินัย สมองด้านสังเคราะห์ สมองด้านสร้างสรรค์ สมองด้านเคารพ และ 
สมองด้านจริยธรรม” ในขณะที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559:14) กล่าวว่า การ
พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องมุ่งพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยโดยสอดแทรก กระบวนการ
เรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูลให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม  ที่เกิดจากการ
ฝึกฝนมีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น การมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ และส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้ให้ศาสตร์วิทยาการต่างๆ สามารถรองรับการประกอบอาชีพ  ที่หลากหลาย เพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมายและ
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากภัยพิบัติได้
อย่างเหมาะสม  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พุทธศักราช 2553 (กระทรวงศึกษาธิการ.2553: 7) มาตรา 23 กล่าวไว้ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสอดรับกับแผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 – 2559 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545:36-88) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนไว้ 3 ด้านคือ         
1. พัฒนาคนอย่าง รอบด้านและสมดุลพัฒนาทุกคนให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง ศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ
พึ่งพาตนเองและ เพื่อสมรรถนะในการแข่งขัน  2. พัฒนาสังคม แห่งภูมิปัญญาสังคม แห่งการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ 
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคนตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาสร้างสรรค์การประยุกต์ใช้และเผยแพร่
ความรู้ 3. พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม ส่งเสริมสร้างสรรค์ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ลดปัญหาทางโครงสร้าง           
เพื่อความเป็นธรรมในสังคมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจัดระบบทรัพยากรการลงทุนทางการศึกษาศาสนาศิลปะ  
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วัฒนธรรมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 6-
7) ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดจะช่วยให้  
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ 5 ประการ ซึ่งสมรรถนะประการที่ 3 ได้เน้นความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผลคู่คุณธรรมเข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม  
แสวงหาและประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง  
ผลที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมนอกจากน้ียังพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  
ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการท างานและจิตสาธารณะเป็นคุณธรรมที่ต้องปลูกฝังให้กับผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ อาจอง 
ชุมสาย ณ อยุธยา (2555:107-137) ที่กล่าวไว้ในหนังสือมองหาคุณค่าชีวิตเกี่ยวกับธรรมและ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ตอนหนึ่งว่าเป้าหมายของการศึกษากับความหมายของอักษรแต่ละตัวของค าว่า “EDUCATION” นั้นไม่ใช่เพียงเพื่อการ
ให้ความรู้ แต่หมายถึงการสอนให้คนมีคุณธรรมพร้อมกันไปด้วยธรรมยิ่งใหญ่ในวิทยาศาสตร์ จึงปรากฏอยู่ในทุกสิ่งทุก
อย่างที่เป็นสากลผู้เรียนต้องเข้าใจธรรมควบคูไ่ปกับวิชาความรูโ้รงเรียน ต้องมุ่งเน้นคุณธรรม จากทุกสิ่งท่ีอยู่รอบตัว ซึ่งครู
มีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการสอดแทรกธรรมเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  คู่คุณธรรม  นอกจากนี้ สมจิต         
สวธนไพบูลย์และคณะ (2548:1-2) ยังกล่าวไว้ว่าความเสื่อมถอยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมของไทยเข้าสู่สภาวะวิกฤต
สถานศึกษาทุกระดับได้สะท้อนแนวคิดในการเร่งรีบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา  และสร้างจิตส านึกในเรื่องของความ
ถูกต้องความดีคุณธรรมประจ าใจ กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและสิทธิหน้าท่ีวิกฤต ด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ตกต่ านั้นสะท้อน
ในหลายๆ ด้าน อาทิ ปัญหาความรุนแรงท่ีเพิ่มขึ้นในสังคมปัญหา ความเกียจคร้าน ขาดการประมาณตน ขาดความยับยั้ง
ช่ังใจ ความฟุ้งเฟ้อ ฉาบฉวยในสังคมขาดการใช้เหตุผลเชิง คุณธรรมในการซื่อสัตย์ ขาดจรรยาบรรณ ขาดความ
รับผิดชอบในด าเนินชีวิต ดังนั้นผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง คุณธรรมในทุกข้ันตอนของการเรียนรู้  
 นัดดา อังสุโวทัย (2550:75-76) ได้ระบุถึงปัญหาการจัดการเรียนรู้ของวิชาเคมีตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านผู้เรียน ได้แก่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่าของวิชาที่
เรียน โดยเห็นว่าเรียนแล้วไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นวิชาชีพของตน นักเรียนไม่มีความพร้อมที่จะเรียนอาจเป็น เพราะ
เรียนกลุ่มใหญ่จึงไม่ค่อยกระตือรือร้น ไม่สนใจ ไม่รับรู้เรียนแบบไม่มีจุดหมาย พ้ืนฐานความรู้เดิมไม่ค่อยดี ไม่มีกลยุทธ์ใน
การเรียน ไม่มีทักษะการเรียนรู้ และขาดความรับผิดชอบ 2) ด้านครูผู้สอน ไม่ปรับเปลี่ยนกระบวนการสอน สอนตาม
ประสบการณ์เดิม ไม่เตรียมกลยุทธ์ให้เหมาะกับผู้เรียน 3) ปัจจัย สนับสนุน สื่อ อุปกรณ์ ไม่พอ 

จากประเด็นปัญหาข้างต้นสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของผู้วิจัย ซึ่งพบว่านักเรียนระดับช้ัน  
มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีปัญหาการเรียนวิชาเคมี นักเรียนขาดคุณธรรม ไม่ตระหนักถึงปัญหาที่สารเคมีส่งผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อมทิ้งสารเคมี เหลือใช้ลงในท่อระบายน้ า ขณะเดียวกันมีการใช้โทรศัพท์ในช่ัวโมงเรียน ขาดทักษะใน การ
ท างานกลุ่ม ขาดความร่วมมือ ขาดความอดทน อดกลั้น ขาดความมุ่งมั่นในการท างาน ขาดความซื่อสัตย์ใน การทดลอง
และการสอบ เป็นต้น  

สมจิต สวธนไพบูลย์และคณะ (2548) ได้ท าการวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้านการใช้วิทยาศาสตร์อย่างมี 
คุณธรรม จริยธรรม โดยทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 2 และนักเรียนอาชีวศึกษาระดับ 
ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) จ านวน 225 คน ซึ่งใช้คุณธรรมเรื่อง สัปปุริสธรรม 7 มาสอดแทรกเข้าไปใน ชุดการ
เรียนรู้ดังกล่าวผลปรากฏว่านักเรียนกลุ่มทดลองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงกว่า เกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 65   
 อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา (2546: 87-94) ได้ท าการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์โดยอิงแนวคิดการเรียนรู้จากการหยั่งรู้ด้วยตนเองพบว่า  มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลง 
ความคิดและพฤติกรรม ของผู้เรียน ครู และ ผู้ปกครอง ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีคุณค่าความเป็นมนุษย์ 5 ประการได้แก่ 
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ความจริง ความประพฤติชอบ ความสงบสุข ความรัก และอหิงสา การวิจัยแบบ ex post facto ในโรงเรียนสัตยาไส 
พบว่าสาเหตุที่ท าให้ นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมมาจาก การสวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิทุกวันได้ 
รับแรงบันดาลใจจากครู เพื่อนๆ ในโรงเรียนและบรรยากาศของโรงเรียน จากการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ต่างๆ พบว่า มี
แนวคิดที่ใกล้เคียงกับแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการคุณค่าความเป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด  การ
เปลี่ยนแปลงความคิด และพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์  

จากการศึกษาวิจัยรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อ  
การสอนที่สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นกลุ่มท าให้นักเรียนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง  
การเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าการสอนตามปกติ  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง เช้ือเพลิงจากซากดึกด าบรรพ์ ผลิตภัณฑ์และผลกระทบจากการใช้ผลิตภัณฑ์  ซึ่งเป็น 
เรื่องใกล้ตัวและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบันผู้เรียนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันเพื่อให้ผู้เรียนมี  จิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่เหมาะสมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยผู้วิจัยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดแทรกเรื่องมรรค 8 ซึ่งเป็น 
คุณธรรมที่จะส่งเสรมิให้ผูเ้รียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีวิจารณญาณมีสติใน การด ารงชีวิต เป็นแนวทางที่เหมาะสมใน การ
น าไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้ง ร่างกาย จิตใจ และ สติปัญญา เข้าไปในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้
คู่คุณธรรมดังกล่าวแล้วผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะได้ทั้งความรู้และคุณธรรม เพื่อพัฒนาตนเองและ สังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 

  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของ  
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  

 

กรอบแนวคิด 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

ตัวแปรต้น 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี 
ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  สายการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์          

ภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2557 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง จังหวัดกรุงเทพมหานคร  2 ห้องเรียนๆ ละ 49 
คน จ านวนนักเรียน 98 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย
การสุ่มและจับสลาก 2 ห้องเรียนจากนักเรียนทั้งหมด 3 ห้องเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละห้องมีผลการเรียนไม่แตกต่างกัน 
เนื่องจากโรงเรียน จัดห้องเรียน แบบคละความสามารถของนักเรียน ได้กลุ่มตัวอย่าง 2 ห้องเรียน จ านวนห้องละ 49 
คน เป็น กลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน ซึ่งได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม
ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน ซึ่งได้รับจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ 
77.63/72.45 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.83 แบบวัดการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ จ านวน 50 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวน 16 ข้อมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ .805 โดยร่วมกันประเมินจากครู ผู้ปกครอง และเพื่อนของนักเรียนและ 
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมมีค่าความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.87 

 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบมีกลุ่มควบคุม วัดผลเฉพาะหลัง 
การทดลอง(Control group posttest  only design)โดยมีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และความพึงพอใจ ปรากฏดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 แบบแผนการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนการทดลอง ด าเนินการทดลอง การทดสอบหลังการทดลอง 

E - X1 T1 

C - X2 T2 
 

เมื่อ E  คือ กลุ่มทดลอง (Experimental Group)  

C  คือ กลุ่มควบคุม (Control Group) 

X1 คือ จัดการเรียนรู้โดย ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
X2 คือ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
T1 คือ การทดสอบหลังการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 

T2 คือ การทดสอบหลังการทดลองจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล าดับขั้นตอน คือ 

1. ขั้นก่อนการทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ศึกษาเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องแล้วท าการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินความพึงพอใจ ช้ีแจงให้
นักเรียนทราบถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและประโยชน์ในการทดลองครั้งนี้และขอความร่วมมือจากผู้เรียนเพื่อให้ผล
การทดลองออกมาเที่ยงตรง  
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2. ขั้นทดลอง ผู้ด าเนินการด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้สร้างไว้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดตัวแปรแทรก
ซ้อนและได้ด าเนินการทดลองดังรายละเอียดคือ 

    2.1 ปฐมนิเทศ ผู้เรียนกลุ่มทดลอง เรื่องมรรคมีองค์ 8 ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้น 
ความรู้คู่คุณธรรมโดยเชิญพระมาเป็นวิทยากรและครูแนะน าวิธีการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนเข้าใจ 

    2.2 ด าเนินการทดลองโดยผู้วิจัยเองทั้ง 2 กลุ่มในเนื้อหาเดียวกัน ระยะเวลาในการทดลองเท่ากัน คือ 
จ านวน 1 หน่วย รวม 21 ช่ัวโมง โดยด าเนินการสอน คือ 

          2.2.1 ผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบปกติ มีการแนะน าวิธีการและบทบาทของ
ผู้เรียน ในการเรียนก่อนเริ่มสอนแล้วให้ผู้เรียนเรียนตามปกติโดยใช้รูปแบบของแผนตามที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ
บ ารุงก าหนด 
                   2.2.2 ผู้วิจัยวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่มระหว่างเรียน เพื่อดูพัฒนาการ 

                    2.2.3 น าแบบทดสอบมาวัดผู้เรียนทั้ง 3 ด้านคือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงคไ์ปทดสอบหลังเรียนกับ ผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มคือผู้เรียนกลุ่มที่เรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้และผู้เรียนกลุ่มที่เรียนรู้แบบปกติ 

          2.2.4 น าคะแนนท่ีไดจากการทดสอบของทั้ง 2 กลุ่มมาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติ เพื่อท าการทดสอบ 
สมมติฐาน  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพ้ืนฐาน  
   1.1 ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
   1.2 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)  
   1.3 การวิเคราะห์ระดับความยาก (Level of difficulty: P) และค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Index: r)  
   1.4 ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ ด้วยวิธีของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20  
   1.5 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของแบบทดสอบ (construct validity) โดยหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ระหวาง คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรายดาน 
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายด้านกับคะแนนรวมทั้งฉบับ โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s product- moment correlation coefficient)  

   1.6 วิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินเพื่อหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา 
(α-Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

 
2. สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ขอมูล โดยใชโปรแกรมส าเร็จรูป ในการหาค่าสถิติดังนี้ 
    2.1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
    2.2 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยสองกลุ่ม ใช้การทดสอบที (t-test independent) ซึ่งใช้ใน 

การทดสอบความแตกต่างของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้านคุณลักษณะ อัน
พึงประสงค์ ของผู้เรียนกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง และความพึงพอใจของกลุ่มทดลอง  
     2.3 การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ที่ก าหนดใช้การทดสอบที (t-test for one 
group) 
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5. ผลการวิจัย 
ตารางที ่2 การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โดยผู้เช่ียวชาญ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับการประเมิน 

1. ค าชี้แจง 4.60 .547 ดีมาก 
2. คู่มือครู 4.40 .821 ดี 
3. คู่มือนักเรียน 4.60 .547 ดีมาก 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 4.55 .615 ดีมาก 
5. สื่อการเรียนรู ้ 4.48 .588 ดี 
6. การประเมิน 4.60 .547 ดีมาก 

ภาพรวม 4.52 .598 ดีมาก 

 
จากตาราง 2 การประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปี

ที่ 6 โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านพบว่า ค าช้ีแจง คู่มือครู คู่มือนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการประเมิน
มี ความเหมาะสมและการน าไปใช้ในการเรียน การสอนภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 

 
ตารางที ่3 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียน  
               ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม x  ร้อยละ 

ชุดกิจกรรมที่ 1 10 7.53 75.30 
ชุดกิจกรรมที่ 2 10 7.29 72.90 
ชุดกิจกรรมที่ 3 10 8.47 84.70 
คะแนนการท ากิจกรรมระหว่างเรียน 30 7.763 77.63 (E1) 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 30 21.72 72.45 (E2) 
ประสิทธิภาพ E1 / E2 - - 77.63/72.45 

 

จากตาราง 3 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชุด คือชุดที่ 1 เรื่อง FOSSIL FUEL  ชุดที่ 2 PRODUCTS ชุดที่ 3 เรื่อง 
EFFECT มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 75.30, 72.90 และ 84.70 ตามล าดับเมื่อน าค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมการท า 
กิจกรรมระหว่างเรียนคือการตอบค าถามและการท าแบบทดสอบท้ายกิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียนรู้เปรียบเทียบกับ 
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  พบว่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยการท ากิจกรรมระหว่างเรียนมีค่าร้อยละ 77.63 และค่า
ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียนมีค่าร้อยละ 72.45 สรุปได้ว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้น 
ความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนด 

 

ตาราง 4  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดวิจารณญาณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมกับนักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ 
 

รายการประเมิน 
กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

x  S.D. Df T x  S.D. Df T 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25.04 3.963 96 14.999* 13.31 3.570 96 14.999* 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 35.59 1.848 64.568 7.576* 30.45 4.378 64.568 7.576* 
  t α .05,96  = 1.985      tα .05,64.568  = 1.669 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิด
วิจารณญาณจากการทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ.05  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ 

 

ตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมกับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ 

Ex รายการประเมิน N x  S.D. Df T ระดับการประเมิน 

S 1.ซ่ือสัตย์สุจริต (สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ) 

49 4.353 .348 90.082 8.283* มาก 
C 49 3.676 .453 มาก 
S 2.ใฝ่เรียนรู้ 

(สัมมาสติ สัมมาสมาธ)ิ 
49 4.173 .412 86.090 9.274* มาก 

C 49 3.224 .586 ปานกลาง 
S 3. มุ่งมั่นในการท างาน 

(สัมมาวายามะ) 
49 4.235 .439 82.729 8.053* มาก 

C 49 3.312 .671 ปานกลาง 
S 4. จิตสาธารณะ 

(สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ) 
49 4.278 .324 75.706 9.737* มาก 

C 49 3.359 .575 ปานกลาง 
S 

ภาพรวม 
49 4.259 - - - มาก 

C 49 3.392 - ปานกลาง 

tα .05,90.082= 1.648 tα .05,86.090 = 1.652 tα .05,82.729 = 1.656 tα .05,75.706 = 1.663

 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตาราง 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินของครู ผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียน หลังเรียนด้วย 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมี 
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติและภาพรวมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์
ของกลุ่มทดลองอยู่ใน ระดับมาก ส่วนกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับปานกลาง 
 

ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการ คะแนนตาม 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละของเกณฑ ์

ที่ก าหนด 
คะแนน
เฉลี่ยทีได ้

ร้อยละที่ได ้ x  S.D Df T 

ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

21 70 25.04 83.46 25.04 3.963 48 7.137* 

การคิดฯ
วิจารณญาณ 

35 70 35.59 71.20 35.59 1.848 48 2.568* 

 tα .05,48 = 1.677   * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

จากตารางการทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยแบบวัดหลังเรยีนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้กับเกณฑ์ที่ก าหนดของกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 และมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลองกับเกณฑ์ที่ก าหนด 
รายการประเมิน N x  S.D. Df T ระดับการ

ประเมิน 1.ซ่ือสัตย์สุจริต(สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ) 

49 4.353 .348 48 17.117* มาก 
2.ใฝ่เรียนรู ้(สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) 49 4.173 .412 48 11.451* มาก 
3.มุ่งมั่นในการท างาน (สัมมาวายามะ) 49 4.235 .439 48 11.715* มาก 
4.จิตสาธารณะ (สัมมาทิฐิ สัมมา สังกัปปะ) 49 4.278 .324 48 16.788* มาก 

ภาพรวม 49 4.259 - - - มาก 

รายการประเมิน 
49 5 3.5 70 4.259 86 
N คะแนน

เต็ม 
คะแนนตาม

เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

ร้อยละตาม
เกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

คะแนน
เฉลี่ยที่ได้ 

ร้อยละที่ได้ 

tα .05,48 = 1.677  *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จากตารางการทดสอบด้วยแบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดของ 
กลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลอง    
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สรุปได้ว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของกลุ่มทดลองสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้น 
ความรู้คู่คุณธรรม มีระดับความพึงพอใจ มาก ( X = 4.16 ) 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่พัฒนาขึ้นมี 

ประสิทธิภาพ 77.63/72.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ยระหว่างการท ากิจกรรมในแต่ละหน่วยการเรียน พบว่าชุดที่ 1 เรื่อง FOSSIL FUEL ชุดที่ 2 PRODUCTS 
ชุดที่ 3 เรื่อง EFFECT มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 75.3, 72.9 และ 84.7 ตามล าดับ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนที่เรียน    
แบบปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีเรียน แบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และนักเรียนที่เรียน 
แบบปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน  สูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4. เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้และนักเรียนที่เรียน 
แบบปกติ พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลังเรียนสูงกว่า  
นักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้

5. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับเกณฑ์ที่  
ก าหนด พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก เป็นไปตามที่ตั้งสมมติฐานไว้ 

จากผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.63 / 72.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 70/70 และสามารถท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ เรียนแบบปกติ และยังพบว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ  
เช่นเดียวกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ สามารถอภิปรายผลได้ 5 ประเด็นดังนี ้
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: การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 235 

 

ประการแรก ในขั้นตอนการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ัน  
มัธยมศึกษาปีที่ 6  มีการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ซึ่งผลการประเมินมีความสอดคล้องกันว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชา
เคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องค าช้ีแจง คู่มือครู คู่มือนักเรียน แผนการจัดการเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ และการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก นอกจากน้ียังได้มีการปรับปรุงแก้ไข ตามข้อเสนอแนะของ ผู้เช่ียวชาญ 
ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพอยู่ในระดับ ที่ยอมรับ รวมทั้งได้มี การน าไปทดลอง
ใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 34 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อหาข้อบกพร่องของ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากที่สุดก่อนน าไปใช้ในการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จึงถือได้ว่าชุดการสอน
มีประสิทธิภาพโดยชุดกิจกรรมที่ 3 เป็นชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ ใกล้ตัวและ
สถานการณ์ที่ก าหนดให้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวันท าให้นักเรียนมี 1) ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนสูงขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับ ดูน (Duan 1973:169) ที่กล่าวว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นชุดของวัสดุประกอบ การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายผู้เรียนจะเรียนไปตามอัตรา ความสามารถและ 
ความต้องการของตนเองรวมทั้งงานวิจัยของ ปัญจพร มาพลาย (2553:  93-98) และจินตนา ค าสอนจิก (2553: 66-72) 
พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู ้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีนสงูกว่าก่อนเรียน ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สอดคล้องกับ สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ 
(2555  : 114-115) กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้รูปแบบการสอนหรือ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน 
รู้จักคิดใน สิ่งที่เรียนรู้จักคิดในแง่การตีความหมายในรายละเอียด รู้จักขยายผลของสิ่งที่คิดและปรับสิ่งที่ได้จาก การคิด
ดังกล่าวไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆ ฝึกให้นักเรียนได้รู้ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานของข้อมูลต่างๆ โดยน ามาวิเคราะห์
พิจารณาความน่าเชื่อถือก่อนการตัดสินใจประเด็นส าคัญคือการสร้างให้นักเรียนรู้จักคิดก่อนท าและสามารถอธิบายการ
กระท าของตนว่ามีเหตุผลอย่างไรในการฝึกให้นักเรียนมีเหตุผลให้ค าถามว่า“เพราะเหตุใด”เพื่อให้นักเรียนตอบว่า 
“ท าไม” การจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนได้  3  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช (2551:7) กล่าวว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็น
เป้าหมายใน การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาก าหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สามารถ ก าหนดขึ้นได้ โดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจ าเปน็ต้องการปลกูฝัง คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ดังกล่าว ให้แก่ผู้เรียนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษาครูผู้สอน
ต้องจัด ให้มีการวัดและประเมินผลรวมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรวมทั้งงานวิจัยของ สมจิต สวธน
ไพบูลย์ (2548: 71-85) พบว่า นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 2(ป.4) ระดับช่วงช้ันท่ี 3 (ม.2) และระดับช่วงช้ันที่ 4 (ปวช.) รวม
จ านวน นักเรียนท้ังหมด 225 คน ผลปรากฏว่านักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 2 (ป.4) ระดับช่วงช้ันท่ี 3 (ม.2) และระดับช่วงช้ัน
ที่ 4 (ปวช.) มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้านการใช้วิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สูง
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วน สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของ นักเรียนระดับ
ช่วงช้ันที่ 2 (ป.4) ระดับช่วงช้ันที่ 3 (ม.2) แต่ละกลุ่มทดลองที่ 1 2 และ 3 ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ ด้านการใช้
วิทยาศาสตร์อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วนระดับช่วงช้ันที่ 4 (ปวช.) 
สมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1, 2  และ 3  ที่เรียนด้วยชุดการเรียนรู้ด้านการใช้ วิทยาศาสตร์
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ประการที่สอง  ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มี
การจัดล าดับขั้นตอนการเรียนรู้ไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบ มีค าช้ีแจง บทบาท การเรียน นักเรียนสามารถทราบเป้าหมาย 
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236  :  การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ของการเรียนจากจุดประสงค์ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบความรู้ความเข้าใจได้จาก  
แบบทดสอบท้ายกิจกรรมท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนด้วย 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว จึงมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และคุณลักษณะ- อันพึง
ประสงค์เฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติและสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่ งสอดคล้องกับ กู๊ด (Good 1973 :136) ได้
กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง โปรแกรมทางการสอน ทุกอย่างที่จัดไวเฉพาะมีวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียน 
การสอน คูมือครู เนื้อหา แบบฝกหัด ขอมูลที่นาเช่ือถือมีการก าหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนไวอย่างครบถ้วน               
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ครูเปนผู้จัดใหนักเรียนแตละคนเปนผูไดศึกษาดวยตนเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยแนะน าเทานั้น 
จะท าให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น และสุคนธ์  สินธพานนท์ (2551: 14) ไดกลาววาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เปนนวัตกรรม             
ใชประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเปนส าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใชสื่อต่างๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูสอนสรางขึ้น 
ชุดกิจกรรมเป็นรูปแบบของการสื่อระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียนท ากิจกรรรมตางๆ          
อยา่งมีขั้นตอนท่ีเป็นระบบชัดเจนจนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไวผู้สอนเป็นเพียงที่ ปรึกษา
และใหค าแนะน าซึ่งในชุดการสอนนั้นประกอบไปด้วยสื่ออุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

ประการที่สาม ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่ม ที่
มี เนื้อหาและบทความที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวกระตุ้นให้ นักเรียนเกิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณท าให้คะแนน 

เฉลี่ย ของการคิดวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสูงกว่านักเรียนที่  เรียนแบบปกติ  
ซึ่ง สอดคล้องกับสุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2555:114-115) ได้กล่าวว่า จัดสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริม
การฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งสื่อมีหลายรูปแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ บทความประเภทต่างๆ 
หนังสือพิมพ์ นิทาน ฯลฯ เมื่อนักเรียนอ่านแล้วครูอาจใช้ค าถามฝึกการคิด เช่น เรื่องนี้คล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในการอ่านจะช่วยพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้วิธีหนึ่งครูอาจจัดท าแบบฝึกทักษะ
การเรียนรู้ให้ แก่นักเรียน ซึ่งอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น สถานการณ์จ าลอง และครูใช้ค าถามเพื่อฝึกการคิดหลังจาก
นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้ว หรือฝึก การคิดจากภาพ เป็นต้น  

ประการที่สี่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มที่กระตุ้นให้ 
นักเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยังให้ 
นักเรียน ผู้ปกครองและครูได้มีส่วนร่วมในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของตน จึงเป็นตัวกระตุ้นให้นักเรียน 
แสดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สังคมต้องการออกมาท าให้คะแนนเฉลี่ยของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในแต่ละด้าน 
ของนักเรียนที่เรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉันทนา  อุดมสิน (2537:23) กล่าวว่า การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถพัฒนาได้โดยผ่าน 
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่างๆ และกิจวัตรประจ าวัน 
ของผู้เรียน โดยผู้เรียน ผู้ปกครอง และครูต้องร่วมมือกันในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สามารถด าเนินการ         
วัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระหว่างการจัดการเรียนรู้  

ประการที่ห้า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่ 
คุณธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ คือควรเพิ่มระยะเวลาในการท ากิจกรรมให มากขึ้น 
นักเรียนจะไดมีเวลาในการศึกษาและท าความเขาใจในเนื้อหา ใหมากขึ้นเพื่อจะไดคะแนนที่ดีขึ้นเกมปริศนาอักษรไขว้ 
ควรเว้นช่องและตกแต่งให้สวยงามมีเนื้อหาให้ละเอียดมากขึ้น  มีการทดลองให้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
วารีรัตน์  สติราษฎร์ (2553:73) ที่ได้ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์รายวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารรอบตัว ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ก่อนท าการสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ครูควรศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อจะได้ให้ค าแนะน ากับนักเรียนได้อย่างถูกต้องเพราะถ้า  
นักเรียนไม่เข้าใจในส่วนใดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อาจส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน  โดยเฉพาะ 
ประเด็นในเรื่องของคุณธรรม (มรรคมีองค์ 8) ควรมีการช้ีแจงถึงความส าคัญของมรรคมีองค์ 8 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ 
น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกของคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ของนักเรียน  

2. ควรช้ีแจงการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้ นักเรียน และผู้ปกครอง (ใช้เวลาช่วงการประชุม         
ผู้ปกครองนักเรียน) ให้เข้าใจตรงกันเพ่ือให้การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความเป็นจริง 

3.ระหว่างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครูผู้สอนควรสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน  เพื่อ
ช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่เข้าใจในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 

1. ควรพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
2. ควรมีการศึกษาผลการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม  เช่น ความคิด 

สร้างสรรค์ ทักษะชีวิต เป็นต้น 
3. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆ ที่เน้นความรู้คู่คุณธรรม 
4. ควรมีการน าคุณธรรมเรือ่งมรรคมีองค์ 8 มาสังเคราะห์ในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไปจากงานวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้

ง่ายต่อการน าไปปรับใช้กับกระบวนการจัดการเรยีนรู้ เช่น การจัดขั้นของมรรคมีองค์ 8 เป็นขั้น ศีล ขั้นจริยธรรม และขั้น
คุณธรรม เป็นต้น 
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เซษฐการณ์ รองผู้อ านวยการสมคิด  ปูชิตเสถียรที่ได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ครู    
ฐิติวรรณ  ศรีวราพันธุ์ และครูวิรัญชนา  ประชากุล ที่กรุณาตรวจความถูกต้องด้านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ขอขอบคุณ
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สสวท.) ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  นักเรียนโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง ผู้ปกครองโรงเรียนดอน
เมืองทหารอากาศบ ารุง เป็นอย่างสูงท่ีให้การสนับสนุนทรัพยากรประเภทหนังสือ งานวิจัย และความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการศึกษาในครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีที่ศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.5 ปี) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 350 คน ได้มาโดย
การสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยทักษะการ
สื่อสาร 5 ด้าน ได้แก่ ทักษะการสื่อสารด้านการพูด ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง ทักษะการสื่อสารด้านการเขียน ทักษะ
การสื่อสารด้านการอ่าน และทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ รวมจ านวนข้อค าถามรวม 39 ข้อ การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสาร ใช้ค่าดัชนี PNImodified  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารในภาพรวม มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
(PNImodified = 0.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกคอื ทักษะการสื่อสารด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.46) ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง (PNImodified = 0.33) ทักษะการสื่อสารด้านการ
พูด (PNImodified = 0.30) และทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (PNImodified = 0.30) ตามล าดับ 

ค าส าคัญ:  การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ทักษะการสื่อสาร 
 

Abstract 
 The objective of this research was to examine needs analysis in communication skills 
development of students in Bachelor of Education Program, Srinakharinwirot University. The samples 
used were 350 students in Bachelor of Education Program studied in the first semester of the academic 
year of 2014 recruiting with multi-stage sampling technique. The research instrument used was a 
questionnaire of Communication Skills Inventory including 5 topics: Speaking Communication Skill, 
Listening Communication Skill, Writing Communication Skill, Reading Communication Skill, and 
Foreign Language Communication Skill, with the total number of 39 questions. The analysis contained 
descriptive statistics for sampling and variables and the needs analysis using PNImodified index.  

The overall of needs analysis revealed that the needs to be developed: Foreign Communication 
Skills (PNImodified = 0.46), Speaking Communication Skills (PNImodified = 0.30) Listening Communication 
Skills (PNImodified = 0.33), and Writing Communication Skills (PNImodified = 0.30) respectively. 
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บทน า 
โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง สังคมโลกกลายเป็นสังคมความรู้ 

(Knowledge Society) หรือสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยพึงตระหนักว่าคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีนโยบายมุ่งเน้นแนวทางการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนี้ยังมี นโยบายส่งเสริม
การศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้พัฒนาการศึกษาของประเทศอย่าง
เร่งด่วน โดยหนึ่งในนโยบายเร่งรัดคือ ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ปัจจุบันและรองรับหลักสูตรใหม่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2553 
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปี 2553) และมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาก าหนด 
ดังนั้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มีความส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ 
ความสามารถให้แก่ศิษย์ รวมทั้งพัฒนาศิษย์ให้เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นกระบวนการ 4 ด้าน คือ
ด้านความรู้ ความคิด หรือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ด้านความรู้สึก อารมณ์ สังคมหรือด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) ด้านทักษะปฏิบัติหรือทักษะพิสัย (Psychomotor  Domain) และด้านทักษะการจัดการหรือ
ทักษะกระบวนการ (Management Skill)  แนวโน้มการศึกษาในระดับนานาชาติได้มุ่งเน้นไปที่ทักษะความสามารถ 
ทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น รวมทั้งทักษะพื้นฐานด้านการท างาน การคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะเฉพาะอาชีพ (Buangam, N. 2002) ซึ่งเป็นทักษะที่
องค์กรสหประชาชาติ (UN) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้
ความส าคัญ และเมื่อหน้าท่ีและบทบาทของครูผู้สอนได้เปลี่ยนจากการบรรยายหน้าช้ันเรียนเพียงอย่างเดียวมาเป็นการ
กล่าวน าเข้าสู่บทเรียน ท าหน้าที่เป็นเพียงผู้แนะน าให้ค าปรึกษา และแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน จึงเกิดวิธีการสอนที่
หลากหลายมากขึ้น  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย (Network) อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ครูต้องมีการปรับทัศนคติใหม่ พัฒนาความรู้และทักษะความสามารถท่ีจ าเป็น ซึ่งทักษะอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีครู คือ ทักษะการสื่อสาร ซึ่งการติดต่อสื่อสารเป็นกระบวนการรับและการถ่ายทอดข้อมูล 
หรือเนื้อหาสาระต่างๆ ที่บุคคลต้องการ หรือเกี่ยวข้องกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ การชักจูงใจ 
มุ่งให้ความรู้ หรือท าให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ประสงค์ ซึ่งการสื่อสารที่ดีสามารถท า
ให้เกิดการร่วมแรง ร่วมใจกัน เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคม (ชิษณุ พันธุ์เจริญ และ จรุงจิตร์ งามไพบูลย์, 2552) 

โดยทั่วไปแล้ววัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้นก็เพื่อให้ ผู้ส่งสารแจ้งให้ให้ผู้อื่นทราบ แจ้งให้ปฏิบัติตาม หรือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สอนหรือให้การศึกษา สร้างความพอใจและให้ความบันเทิง เสนอหรือชักจูงใจ ฯลฯ ส่วน
ผู้รับสาร เพียงเพื่อทราบ ศึกษา ก่อให้เกิดความพอใจ และเพื่อกระท าหรือตัดสินใจ เป็นต้น ซึ่งทักษะการสื่อสารหลักที่
ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย ทักษะการพูด (Speaking) การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน 
(Writing) แต่ละทักษะต่างมีความส าคัญและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน แต่หากผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร ไม่สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก็อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการตีความ การแปลความหมายและน าไปสู่ความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนได้ 

ส าหรับวิชาชีพครูแล้ว ทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง ล้วนเป็นทักษะ
การสื่อสารที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น นิสิต นักศึกษา ท่ีจะต้องท าหน้าที่ครูในอนาคต จึงต้องใช้ความสามารถในการฟังอย่าง
เข้าใจและจับใจความส าคัญ การเขียนโน้ตในขณะฟังบรรยาย การอ่านหนังสือและเอกสารประกอบการสอน และที่
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ส าคัญ คือ การพูด เพื่อน าเสนอในโอกาสต่างๆ การพูดเพื่อสร้างบุคลิกภาพที่ดี น่าประทับใจต่อผู้พบเห็นจะช่วยให้
นักศึกษามีเสน่ห์และน่าช่ืนชม ท้ังในสายตาเพื่อน และอาจารย์ผู้สอน หรือเมื่อต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นครูแล้ว ต้องมีทักษะ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสื่อสารกับนักเรียนต่อไปได้ 

อีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังเห็นความส าคัญของคุณภาพการสื่อสารเป็นอย่างมาก และถือก าหนด
เป็นอัตลักษณ์ของนิสิตหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั่นคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีศักยภาพใน
การถ่ายทอดความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิต/บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต           

(กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ส าหรับการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 3,328 คน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีก าลังศึกษาใน

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 350 คน ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ของ Taro Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 350 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร 5 
ด้าน จ านวนข้อค าถามรวม 39 ข้อ ดังนี ้

ทักษะการสื่อสารดา้นการพูด   จ านวน  12 ข้อ 
ทักษะการสื่อสารดา้นการฟัง   จ านวน  10  ข้อ 
ทักษะการสื่อสารดา้นการเขยีน   จ านวน    6 ข้อ  
ทักษะการสื่อสารดา้นการอ่าน   จ านวน    6 ข้อ 
ทักษะการสื่อสารดา้นภาษาต่างประเทศ  จ านวน      5 ข้อ 
 
การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
ขั้นที่ 1 การก าหนดวตัถุประสงค ์
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือส าหรับการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อส ารวจทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษา

บัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) ที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับน าไป
วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะการสื่อสารของนิสิตกลุ่มดังกล่าว  

ขั้นที่ 2 ก าหนดโครงสร้างเนื้อหาของสิ่งที่ต้องการวัด 
โครงสร้างเนื้อหาของสิ่งที่มุ่งวัด ประกอบด้วยทักษะการสื่อสาร 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพูด 2) ด้านการฟัง 3) 

ด้านการเขียน 4) ด้านการอ่าน และ 5) ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 
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ขั้นที่ 3 การจัดท าร่างแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามเพื่อประเมนิทักษะการสื่อสารของกลุ่มตัวอยา่ง ตามนิยามเชิงปฏิบตัิการที่ก าหนดไว้ได้

จ านวน 42 ข้อ  
เมื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างนิยามเชิงปฏิบตัิการและข้อค าถาม ผลปรากฏว่า ข้อค าถามทั้ง 

42 ข้อ มีค่า IOC ระหว่าง 0.60 – 1.00 และผู้วจิัยได้แก้ไขข้อความตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญกอ่นน าไปทดลองใช้ 
ขั้นที่ 5 การทดลองใช้แบบสอบถาม  
ผู้วิจัยทดลองใช้แบบสอบถามดังกล่าวกับนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 

และวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม พบว่า มีข้อค าถามจ านวน 3 ข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.2 เมื่อ
พิจารณาแล้วผู้วิจัยพบว่าไม่กระทบต่อโครงสร้างของเนื้อหา และยังสามารถวัดได้ครอบคลุมตามนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้วิจัยจึงตัดข้อค าถามทั้ง 3 ข้อนั้นท้ิง จึงเหลือข้อค าถามทั้งหมด 39 ข้อ  

ขั้นที่ 6 การตรวจสอบความตรงเชงิโครงสร้าง (Construct validity) 
 ผู้วิจัยตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถามทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลปรากฏว่า การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของทักษะการสื่อสาร 
พบว่า โมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทุกด้าน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 350 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่ง

ประกอบด้วยนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) จากคณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และพลศึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสาร ใช้ค่าดัชนี PNImodified ซึ่งมีสูตรในการค านวณ (สุวมิล ว่องวาณิช, 
2548) คือ 
  PNImodified = (I – D)/ D 
 เมื่อ I (Importance) หมายถึง ระดับความคาดหวังที่ต้องการให้เกิด หรือสภาพที่ควรจะเป็น ซึ่งใน
งานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ระดับความคาดหวังมีค่าเท่ากับ 5 ทุกรายการค าถาม เนื่องจากเป็นอัตลักษณ์ที่ส าคัญของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  D (Degree of Success) หมายถึง ระดบัสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นใช้การเรียงค่าดัชนี PNImodified จากมากไปหาน้อย 
ค่าดัชนัท่ีมีค่ามากแปลว่ามีความต้องการจ าเป็นสูงท่ีต้องได้รับความสนใจหรือพัฒนามากกว่าดัชนีที่มีค่าน้อยกว่า โดยตั้ง
เกณฑ์การประเมินไว้ว่า ความต้องการจ าเป็นที่มีค่าดัชนี PNImodified เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 ถือว่ามีความต้องการจ าเป็น
ที่ต้องพัฒนา และถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นที่ต้องการได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นของทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ 
ทักษะการสื่อสารด้านการพูดของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.85, 

SD = 0.79) ซึ่งทักษะการพูดที่นิสิตสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ นิสิตมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเมื่อพูดคุยกับคนอื่น (Mean = 
4.05, SD = 0.71) รองลงมาคือ สามารถเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง (Mean = 4.00 , SD = 0.79) มีการแสดง
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ท่าทางประกอบการพูด (Mean = 3.99 , SD = 0.78) และสามารถควบคุมถ้อยค า หรือน าเสียงได้ขณะพูด (Mean = 
3.98 ,SD = 0.80) 

ทักษะการสื่อสารด้านการฟังของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.75, 
SD = 0.80) ซึ่งทักษะการฟังที่นิสิตสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ นิสิตสามารถจับใจความส าคัญจากการฟังเรื่องราวได้ 
(Mean = 4.00, SD = 0.66) รองลงมาคือ นิสิตสามารถคิดตามเรื่องราวที่ก าลังฟัง (Mean = 3.99, SD = 0.66) 
สามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องราวที่ได้ฟังได้ (Mean = 3.98, SD = 0.69) และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากการฟัง
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง (Mean = 3.89, SD = 0.70) ตามล าดับ 

ทักษะการสื่อสารด้านการเขียนของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.85, 
SD = 0.77) ซึ่งทักษะการเขียนที่นิสิตสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ นิสิตสามารถสร้างประโยคสั้นๆ แต่มีประเด็นส าคัญ
ครบถ้วนและถูกต้องได้ (Mean = 3.93, SD = 0.74) สามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเขียนได้ดี (Mean = 3.90, SD = 
0.74) สามารถใช้ค า วลี หรือประโยค ได้เหมาะสมกับภาษาที่ใช้ในการเขียน (Mean = 3.87, SD = 0.74) และสามารถ
สื่อสารผ่านการเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย (Mean = 3.87, SD = 0.74) ตามล าดับ 

ทักษะการสื่อสารด้านการอ่านของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96, 
SD = 0.70) ซึ่งทักษะการอ่านที่นิสิตสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุดคือ นิสิตสามารถเข้าใจสาระส าคัญของสิ่งหรือเรื่องที่อ่านได้ 
(Mean = 4.02, SD = 0.62) รองลงมาคือ สามารถสร้างความสมัพันธ์ระหว่างความรูใ้หม่กับประสบการณ์เดิมได้ (Mean 
= 4.01, SD = 0.75)  สามารถสรุปใจความส าคัญจากเรื่องที่อ่านได้ (Mean = 3.96, SD = 0.71)  และ สามารถประเมิน
ว่าเนือ้หาใดส าคัญที่สุดในเรื่องที่อ่านได้ (Mean = 3.95, SD = 0.70) ตามล าดับ 

ทักษะการสื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (Mean = 3.43, SD = 0.97) ซึ่งทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศที่นิสิตสามารถปฏิบัติได้ดีที่สุด คือ นิสิต
สามารถท าความเข้าใจเมื่อฟังชาวต่างชาติพูดได้ (Mean = 3.53, SD = 3.96) รองลงมาคือ สามารถสรุปใจความส าคัญ
จากการอ่านภาษาอังกฤษได้ (Mean = 3.51, SD = 3.94) สามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ (Mean = 3.43, SD = 
3.96) และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดและไม่สามารถสื่อสารได้ (Mean = 3.37, SD = 3.99) ตามล าดับ 

ทักษะการสื่อสารทั้ง 5 ด้าน ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.77, 
SD = 0.81) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นิสิตมีทักษะการสื่อสารด้านการอ่านสูงที่สุดซึ่งอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.96, 
SD = 0.70) รองลงมาคือ ทักษะการสื่อสารด้านการพูด และการเขียน อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.85, SD = 0.79) 
(Mean = 3.85, SD = 0.77) ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง อยู่ในระดับมาก (Mean = 3.75, SD = 0.80) และทักษะการ
สื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ (Mean = 4.43, SD = 0.97) ตามล าดับ ซึ่งการวิเคราะห์ทักษะสื่อสารทั้ง 5 ด้าน 
แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื้องต้นภาพรวมทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
ทักษะการสื่อสาร ค่าสูงสุด ค่าต่ าสดุ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทักษะการส่ือสารด้านการพูด 5 1 3.85 0.79 
ทักษะการส่ือสารด้านการฟัง 5 1 3.75 0.80 
ทักษะการส่ือสารด้านการเขียน 5 2 3.85 0.77 
ทักษะการส่ือสารด้านการอ่าน 5 2 3.96 0.70 
ทักษะการส่ือสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 5 1 3.43 0.97 

ภาพรวมทักษะการสื่อสาร 5 1 3.77 0.81 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาต ิSMARTS ครั้งที่ 5  วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 

244  :  การจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 

 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น ทักษะการสื่อสารของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ทั้ง 5 ด้าน แสดง

ดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสารด้านการพูด (Speaking) 

 ทักษะการสื่อสารด้านการพูด ค่าเฉลี่ย PNImodified 

1. การท าให้ผู้ฟังเข้าในส่ิงที่นิสิตพูดนั้นเป็นเร่ืองง่าย 3.86 0.29 
2. นิสิตใช้เวลาเพียงไม่นานก็สามารถท าใหผู้้ฟังเข้าใจได้ 3.90 0.28 
3. นิสิตมักแสดงท่าทางประกอบการพูดเสมอ 3.99 0.25 
4. นิสิตมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มเพื่อพูดคุยกับคนอื่น 4.05 0.23 
5. นิสิตสามารถควบคุมถ้อยค า หรือน าเสียงได้ขณะพูด 3.98 0.26 
6. นิสิตสามารถเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้ฟัง 4.00 0.25 
7. นิสิตสามารถอธิบายเร่ืองต่างๆได้กระชัน้ สั้น ชัดเจน 3.79 0.32 
8. นิสิตสามารถพูดในประเด็นส าคัญได้ครบทุกประเด็นตามที่ต้องการ 3.81 0.31 
9. ผู้ฟังมักสนุกและชื่นชอบในการพูดของนิสิต 3.78 0.32 
10. ผู้ฟังมักเกิดค าถามในเนื้อเรื่องที่นิสิตก าลังสื่อสาร 3.47 0.44 
11. นิสิตสามารถอภิปรายกับผู้ฟังได้เมื่อเกิดข้อขัดแย้ง 3.75 0.33 
12. นิสิตสามารถถ่ายทอดแนวความคิดของนิสิตให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย 3.81 0.31 

ภาพรวม 3.85 0.30 
 

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสือ่สารด้านการพูดของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
พบว่ามี 6 รายการ ที่มีความต้องการจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาตามล าดับ ดังนี้ การพูดที่ท าให้ผู้ฟังมักเกิดค าถามใน
เนื้อเรื่องที่ก าลังสื่อสาร (PNImodified = 0.44) รองลงมาคือ ความสามารถในการอภิปรายเมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้ฟัง 
(PNImodified = 0.33) การพูดที่ท าให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกและช่ืนชอบ (PNImodified = 0.32) การพูดที่สามารถถ่ายทอดประเด็น
ส าคัญได้ครบทุกประเด็นตามที่ต้องการ (PNImodified = 0.31) และ การถ่ายทอดแนวคิดของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย 
(PNImodified = 0.31) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสารด้านการฟัง (Listening)  
ทักษะการสื่อสารดา้นการฟัง ค่าเฉลี่ย PNImodified 

1. นิสิตสามารถจับใจความส าคัญจากการฟังเร่ืองราวได้ 4.00 0.25 
2. นิสิตสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวจากการฟังได้ครบถ้วนและถูกต้อง 3.89 0.29 
3. นิสิตสามารถสรุปสาระส าคัญของเรื่องราวที่ได้ฟังได้ 3.98 0.26 
4. นิสิตจะคิดตามเร่ืองราวที่ก าลังฟัง 3.99 0.25 
5. เมื่อนิสิตมีความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกับเร่ืองที่ได้ฟัง นิสิตจะถามแทรกทันที 3.27 0.53 
6. นิสิตจะเช่ือและเข้าใจในเรื่องที่ก าลังฟังได้ง่ายขึ้นเมื่อนิสิตพอใจในผู้พูด 3.76 0.33 
7. นิสิตประเมินความสามารถในการถ่ายทอดเร่ืองราวของคนอื่นจากประสบการณ์ของนิสิตเอง 3.84 0.30 
8. นิสิตมักจะสรุปความแทนผู้พูด 3.50 0.43 
9. นิสิตมักจะคิดทบทวนเร่ืองที่ได้ฟังเพื่อหาเหตุผลความเป็นไปได้และความน่าเช่ือถือ 3.71 0.35 
10. ถ้านิสิตไม่เข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด นิสิตจะหาค าตอบดว้ยตนเองโดยไม่ซักถามผูพู้ด 3.59 0.39 

ภาพรวม 3.75 0.33 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการฟังของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
พบว่ามี 6 รายการที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งมีหนึ่งรายการที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การแทรกถามทันที
เมื่อเกิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ได้ฟัง (PNImodified = 0.53) และอีก 5 รายการที่ต้องได้รับการพัฒาตามล าดับ 
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ดังนี้ การสรุปความแทนผู้พูด (PNImodified = 0.43) การค้นหาค าตอบด้วยตนเองเมื่อไม่ เข้าใจโดยไม่ซักถามผู้พูด 
(PNImodified = 0.39) การคิดทบทวนเรื่องที่ได้ฟังเพื่อหาเหตุผลความเป็นไปได้และความน่าเช่ือถือ (PNImodified = 0.35) 
ความพึงพอใจในผู้พูดจะท าให้เกิดความเช่ือและเข้าใจในสิ่งที่ฟังได้ง่ายขึ้น (PNImodified = 0.33) และการประเมิน
ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวของคนอ่ืนจากประสบการณ์ของตนเอง (PNImodified = 0.30) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (Writing)  

ทักษะการสื่อสารดา้นการเขยีน ค่าเฉลี่ย PNImodified 

1. นิสิตสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยการเขยีนได้ดี 3.90 0.28 
2. นิสิตสามารถสร้างประโยคสั้นๆ แต่มีประเด็นส าคัญครบถ้วนและถูกตอ้งได้ 3.93 0.27 
3. นิสิตสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย 3.87 0.29 
4. นิสิตสามารถใช้ค า วล ีหรือประโยค ได้เหมาะสมกับภาษาที่ใช้ในการเขยีน 3.87 0.29 
5. นิสิตสามารถน าเสนอผ่านการเขียนได้เหมาะสมกับระดับของผู้อ่าน 3.77 0.33 
6. การเขียนเป็นเรื่องง่ายส าหรับนิสิต 3.77 0.33 

ภาพรวม 3.85 0.30 

 

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการเขียนของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต พบว่ามี 2 รายการที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การน าเสนอผ่านการเขียนได้เหมาะสมกับระดับของผู้อ่าน 
(PNImodified = 0.33) และการเขียนเป็นเรื่องง่ายส าหรับนิสิต (PNImodified = 0.33) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสารด้านการอ่าน (Reading)  
ทักษะการสื่อสารดา้นการอ่าน ค่าเฉลี่ย PNImodified 

1. นิสิตสามารถเข้าใจสาระส าคัญของสิ่งหรือเร่ืองที่อ่านได้ 4.02 0.24 
2. นิสิตสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมได้ 4.01 0.25 
3. นิสิตสามารถท าความเขา้ใจในเรื่องที่อ่านได้อย่างรวดเร็ว 3.92 0.28 
4. นิสิตสามารถสรุปใจความส าคัญจากเร่ืองที่อ่านได้ 3.96 0.26 
5. นิสิตสามารถแยกแยะประเด็นส าคัญจากเร่ืองที่อ่านได้ 3.92 0.28 
6. นิสิตสามารถประเมินว่าเนื้อหาใดส าคัญที่สุดในเร่ืองที่อ่านได้ 3.95 0.26 

ภาพรวม 3.96 0.26 
  

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการอ่านของนิสิตหลักสูตรการศึกษ า
บัณฑิต พบว่าไม่มีรายการใดที่ต้องได้รับการพัฒนา 
 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ (Foreign)  
ทักษะการสื่อสารดา้นการใชภ้าษาต่างประเทศ ค่าเฉลี่ย PNImodified 

1. นิสิตสามารถสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ 3.43 0.46 
2. นิสิตสามารถท าความเขา้ใจเมื่อฟังชาวตา่งชาติพูดได้ 3.53 0.42 
3. นิสิตสามารถสรุปใจความส าคัญจากการอ่านภาษาอังกฤษได้ 3.51 0.42 
4. นิสิตสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวด้วยการเขียนภาษาอังกฤษได้ 3.33 0.50 
5. นิสิตเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดและไมส่ามารถสื่อสารได้ 3.37 0.48 

ภาพรวม 3.43 0.46 
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต พบว่า ทุกรายการต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้ ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ (PNImodified = 0.50) มีความเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดและไม่สามารถสื่อสารได้ (PNImodified = 0.48)        
มีความสามารถในการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ (PNImodified = 0.46) มีความสามารถในการท าความเข้าใจเมื่อฟัง
ชาวต่างชาติพูดได้ (PNImodified = 0.42) และนิสิตสามารถสรุปใจความส าคัญจากการอ่านภาษาอังกฤษได้ (PNImodified = 0.42) 

 
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นทักษะการสื่อสาร 

ทักษะการสื่อสาร ค่าเฉลี่ย PNImodified 

ทักษะการส่ือสารด้านการพูด 3.85 0.30 
ทักษะการส่ือสารด้านการฟัง 3.75 0.33 
ทักษะการส่ือสารด้านการเขียน 3.85 0.30 
ทักษะการส่ือสารด้านการอ่าน 3.96 0.26 
ทักษะการส่ือสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 3.43 0.46 

ภาพรวม 3.77 0.33 
 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารในภาพรวม มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
(PNImodified = 0.33) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกคอื ทักษะการสื่อสารด้านการ
ใช้ภาษาต่างประเทศ (PNImodified = 0.46) ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง (PNImodified = 0.33) ทักษะการสื่อสารด้านการ
พูด (PNImodified = 0.30) และทักษะการสื่อสารด้านการเขียน (PNImodified = 0.30) ตามล าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการพูดของนิสิตหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต พบว่ามี 6 รายการ ที่มีความต้องการจ าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนาตามล าดับ ดังนี้ การพูดที่ท าให้ผู้ฟังมักเกิด
ค าถามในเนื้อเรื่องที่ก าลังสื่อสาร รองลงมาคือ ความสามารถในการอภิปรายเมื่อเกิดความขัดแย้งกับผู้ฟัง การพูดที่ท าให้
ผู้ฟังรู้สึกสนุกและช่ืนชอบ การพูดท่ีสามารถถ่ายทอดประเด็นส าคัญได้ครบทุกประเด็นตามที่ต้องการ และ การถ่ายทอด
แนวคิดของผู้พูดให้ผู้ฟังเข้าใจได้โดยง่าย ตามล าดับ ทักษะสื่อสารด้านการฟังของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พบว่ามี 
6 รายการที่ต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งมีหนึ่งรายการที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน คือ การแทรกถามทันทีเมื่อเกิด
ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับเรื่องท่ีได้ฟัง และอีก 5 รายการที่ต้องได้รับการพัฒาตามล าดับ ดังนี้ การสรุปความแทนผู้พูด 
การค้นหาค าตอบด้วยตนเองเมื่อไมเ่ข้าใจโดยไม่ซักถามผูพู้ด การคิดทบทวนเรื่องที่ได้ฟังเพื่อหาเหตุผลความเป็นไปได้และ
ความน่าเชื่อถือ ความพึงพอใจในผู้พูดจะท าให้เกิดความเชื่อและเข้าใจในสิ่งท่ีฟังได้ง่ายขึ้น และการประเมินความสามารถ
ในการถ่ายทอดเรื่องราวของคนอื่นจากประสบการณ์ของตนเอง ตามล าดับ ทักษะสื่อสารด้านการเขียนของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พบว่ามี 2 รายการที่ต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การน าเสนอผ่านการเขียนได้เหมาะสมกับ
ระดับของผู้อ่าน และการเขียนเป็นเรื่องง่ายส าหรับนิสิต ตามล าดับ ทักษะสื่อสารด้านการอ่านของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต พบว่าไม่มีรายการใดที่ต้องได้รับการพัฒนา ทักษะสื่อสารด้านการใช้ภาษาต่างประเทศของนิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต พบว่า ทุกรายการต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้ ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการ
เขียนภาษาอังกฤษได้ มีความเข้าใจในสิ่งที่ชาวต่างชาติพูดและไม่สามารถสื่อสารได้  มีความสามารถในการสนทนาเป็น
ภาษาอังกฤษได้ มีความสามารถในการท าความเข้าใจเมื่อฟังชาวต่างชาติพูดได้ และนิสิตสามารถสรุปใจความส าคัญจาก
การอ่านภาษาอังกฤษได้ ส่วนผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารในภาพรวม มีความ
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ทักษะการสื่อสาร
ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง ทักษะการสื่อสารด้านการพูด และทักษะการสื่อสารด้านการ
เขียน ตามล าดับ 
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จากผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารในภาพรวม มีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกคือ ทักษะการสื่อสารด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศ ทักษะการสื่อสารด้านการฟัง ทักษะการสื่อสารด้านการพูด และทักษะการสื่อสารด้านการเขียน 
ตามล าดับ ท้ังนี้เนื่องมาจาก ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สอง มิได้เป็นภาษาหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือ
การด ารงชีวิตประจ าวันของนิสิต จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าในการวิจัยที่มี
การศึกษาความสามารถทางภาษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษาไทย หรือบุคคลทั่วไป  มักจะพบปัญหาในการใช้ภาษา 
ดังเช่น งานวิจัยของเพ็ญจันทร์ จันทร์พราหมณ์ (2554) ที่ได้ส ารวจความสามารถและปัญหาในการใช้ทักษะการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของเกสต์เฮาส์ที่ถนนข้าวสาร ซึ่งพบว่าปัญหาหลักในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศนั่นคือ ทักษะการพูดและการฟัง เมื่อระบุปัญหาที่ลึกซึ้งพบว่า ส าหรับทักษะการฟังนั้น คือ ไม่สามารถ
จับใจความส าคัญขณะสื่อสารกับลูกค้าได้เมื่อลูกค้าพูดเร็วเกินไป ไม่สามารถเข้าใจค าศัพท์ที่ไม่รู้จัก และไม่สามารถเข้าใจ
ค าศัพท์ทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการออกเสียงสระ พยัญชนะภาษาอังกฤษ และการสนทนาขั้นพื้นฐานใน
ทักษะการพูดได้ 

นอกจากน้ีสภาพปัญหาต่างๆที่อาจส่งผลท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาทักษะสื่อสารด้านการพูด 
ฟัง เขียน (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และคณะ, 2555) คือ ผู้ส่งสารอาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้รับสาร หรือข่าวสารนั้น ๆ มีความรู้ 
ความเข้าใจในข่าวสารไม่เพียงพอ หรือไม่ชัดเจน มีความรู้ ความสามารถ และความช านาญในการส่งสารไม่เพียงพอ ขาด
การวางแผน หรือขั้นตอนการส่งสารที่เหมาะสม ภาษาที่ใช้ในการส่งสารทั้งภาษาพูด และภาษาท่าทางไม่ตรง หรือไม่
เหมาะสมกับผู้รับสาร ใช้วิธีการส่งสารที่ไม่เหมาะสมกับบุคคล และเหมาะสมกับกาลเทศะ ขาดเทคนิคในการส่งสาร เช่น 
การสร้างบรรยากาศ หรือความสัมพันธ์กับผู้รับ มีสภาพร่างกายไม่เหมาะสมกับการรับสาร เช่น เหน็ดเหนื่อยมีอาการ
เจ็บป่วย ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะส่งสารอย่างสมบูรณ์ หรือรีบเร่งจนเกินไป มีความเช่ือมั่นในตนเองมากเกินไป  จนไม่
ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสาร (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา, 2553) 

ด้านผู้รับสาร อาจมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้รับสาร หรือข่าวสาร มีพื้นฐานของความเข้าใจในข่าวสารนั้นน้อยเกินไป 
ไม่ใช้เทคนิคการช่วยจ า เช่น การจดบันทึกเพิ่มเติม ขาดความสามารถ และความช านาญในการรับข่าวสาร ไม่ยอมรับ
ข่าวสารนั้น เนื่องจากมีประสบการณ์ หรือความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับข่าวสารนั้น สรุปข่าวสารที่ได้รับด้วยอารมณ์มากกว่า
เหตุผล หรือข้อเท็จจริง ข่าวสารมีมากเกินความสามารถที่จะรับได้ ร่างกายอยู่ในสภาพไม่พร้อมที่จะรับข่าวสาร เวลาไม่
เพียงพอท่ีจะรับขา่วสารอย่างสมบูรณ์  

ด้านสาร ซึ่งสารนั้นสั้น หรือน้อยเกินไป จนไม่สามารถแปลความหมายได้นั้นยาก หรือสูงเกินความสามารถของ
ผู้สื่อสาร ข่าวสารมีภาษาเฉพาะ หรือใช้ศัพท์เทคนิคเกินความสามารถ ข่าวสารนั้นก ากวม หรือมีความหมายหลายทาง 
ข่าวสารนั้นไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

หากสภาพปญัหาในการสื่อสารเกดิจากความไม่เข้าใจในสารในเนื้อหา (ภาษาที่ใช้ ค าย่อ ค าศัพท์เทคนิคความ
ไม่เข้าใจ ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร) ควรแก้ปัญหาโดยการให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารควรซักถาม ท าความเข้าใจให้ตรงกัน 
ผู้รับสารควรทวนความเข้าใจในสารนั้นๆด้วยความตั้งใจ หากขาดมารยาทในการสื่อสาร (ฟังให้จบ-แสดงความคิดเห็น
สอบถามให้เข้าใจ) ผู้พูดต้องเปิดโอกาสให้ผู้ฟังสอบถามด้วย ผู้รับสารควรฟังให้จบแล้วจึงสอบถาม ผู้ส่งสารควรเปิดโอกาส
ให้ผู้รับสารสอบถาม ควบคุมอารมณ์ในการส่งสาร และรับสาร มีความอดทนอดกลั้นในการสนทนา หากมีการสื่อสาร
ผิดพลาด ผูส้่งสารต้องมีวิธีการสื่อสารที่ เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน เป็นล าดับ ขั้นตอน (Merrigan, G. & Huston, G.L., 2004). 

แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาทักษะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ (สุรพล เศรษฐบตุร, 2553) ได้แก่ 1) รู้ขั้นตอน
ของการสื่อสาร (Knowing the Steps in the Communication Process) คือมีความตั้งใจ ความเข้าใจ การยอมรับ 
และน าไปสู่การปฏิบัติให้ตรงตามเป้าหมายของการส่งสารได้ ให้เกิดประสิทธิภาพ 2) ใช้ภาษาธรรมดาที่ใช้อยู่ประจ า 
(Using Simple and Repetitive) 3) รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Using Empathy) การเอาใจเขามาใส่ใจเราจะสามารถรู้
และเข้าใจจิตใจ รวมถึงความคิดซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าคู่สื่อสารจะโต้ตอบมาอย่างไร 
4) เข้าใจภาษาท่าทาง (Understanding Body Language) เนื่องจากการใช้ภาษาท่าทางเป็นการสื่อสารที่ไม่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Nonverbal Communication) ที่มีความส าคัญมาก 5) เรียนรู้วิธีรับและวิธีให้ผลย้อนกลับ (Learning to 
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Receive and Give Feedback) การศึกษาว่า ข่าวสารที่ส่งไปนั้น  ผู้รับข่าวสาร เข้าใจหรือไม่ และต้องรีบแก้ไขหากการ
สื่อสารล้มเหลว ส่วนการตรวจสอบที่ใช้กันมากคือ “การดูผลย้อนกลับ” (Feedback) ซึ่งท าได้โดยการเปิดโอกาสหรือ
กระตุ้นให้ผู้รับสารสามารถสื่อสารย้อนกลับมาให้ได้สม่ าเสมอ 6) พัฒนานิสัยการฟังที่ดี (Developing Effective 
Listening Habits)  อาทิ ฟังทั้งความหมายของการพูด และการแสดงความเห็น ประกอบของผู้พูด และต้องดูว่ามี
ความหมายซ่อนอยู่ในค าพูดเหล่านั้นหรือไม่ และ 7) ปรับปรุงทักษะการเขียน  (Improving Your Writing Skills) ซึ่งถือ 
เป็นกระบวนการรวบรวมความคิด  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีความสนใจสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ผู้เรียน ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการเขียน และทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ โดยให้พิจารณารายการที่ต้องได้รับการพัฒนาตามผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการทักษะการสื่อสาร หรือการพัฒนาโปรแกรมส าหรับการพัฒนาทักษะการ
สื่อสารส าหรับผู้เรียนหรือบุคคลทั่วไป 
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การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม 

Development of English Lessons for Communication focused on the Principles of 
Buddhism for Development of Children and Youth in the Buddhist Sunday  

Center Wat Prong Madua Nakhon Pathom 
 
อาจารยณ์รงค์วรรษ  บุญมา 
สาขาวิชาสังคมศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทของเด็กและเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์              
วัดโพรงมะเดื่อ 2) ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่เหมาะสมในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ 3) สร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา โดย
ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก  และจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง 27 คน คือ ผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน พระอาจารย์ 3 รูป  อาจารย์ 3 ท่าน  ชาวบ้าน 3 คน และนักเรียน 15 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) บริบทศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดโพรงมะเดื่อ มีสภาพสังคมเป็นกึ่งชนบท เศรษฐกิจชุมชนขาดสภาพคล่อง แหล่งข้อมูล
สารสนเทศไม่เพียงพอ และขาดการสร้างแรงจูงใจ 2) หลักธรรมที่เหมาะสม คือ พุทธประวัติเบื้องต้น และหลักธรรมใน
พุทธประวัติเบื้องต้นนั้น คือ อริยสัจจ์ 4 มรรคมีองค์ 8  สิกขา 3 โอวาทปาฏิโมกข์ 3 นิพพาน 2 และ 3) จุดประสงค์
รายวิชา สาระการเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน แบบฝึกหัด การประเมิน และเป็นบทเรียนที่สามารถน าไป
สอนได้ทั่วไป มีคุณภาพเหมาะสม ได้คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ท่ีระดับดีมาก  

ค าส าคัญ: พัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษ  หลักธรรมพระพุทธศาสนา  เด็กและเยาวชน  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
  วันอาทิตย์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the context  of  children and youth in The 
Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua  2) to analyze the Principles of Buddhism to create English 
lessons for the Buddhist Sunday Center Wat Prong Madua and  3) to construct communication English 
focused on the principles of Buddhism. By Mixed Methods, qualitative and quantitative researches. 
documents related research, participatory observation, In-depth interviews and questionnaire. The 27 
samples consisted of 3 experts, 3 Buddhist Masters, 3 teachers and 15 students. The research results 
: 1) The context, a semi-rural society, economic sluggishness, Insufficient information sources and  
lack of motivation  2) The basic Buddhist history and appropriate principles ; The Four Noble Truths, 
the noble Eightfold Path,  the Threefold Training, the Three Admonitions of the Buddha, Nirvana 2.  
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3) Learning objectives, learning essence, content, teaching and learning activities, exercise and 
evaluation and lessons can be taught in general, the average score on the excellent level.  
Keywords: Developing English Lessons, Buddhism Principles, Children and Youth, Buddhist Sunday 
     Center 
 
บทน า 

 ปัจจุบันโลกแคบลงจนดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร ท าให้เรื่องราวหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ใช่ปัญหา
เฉพาะภายในประเทศนั้นๆ เท่าน้ันอีกต่อไป เพราะนั่นถือว่าเป็นปัญหาร่วมกันทุกประเทศ สภาพปัจจุบันประเทศหนึ่งๆ ก็
มีสถานภาพไม่ได้แตกต่างไปจากเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของโลกเท่านั้นเอง 

 อนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยและกลุ่มประเทศในเขตอาเซียน 10 ประเทศ จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 
เนื่องจากการท าสัญญาเปิดประเทศเช่ือมความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจ ซึ่งเรียกอย่างเป็นทางการว่า ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) อาเซียนก าลังเร่งรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างเขตการค้า
เสรีอาเซียนและเขตการลงทุนอาเซียน เพื่อพัฒนาอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 567 ล้านคน และมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์
ให้เป็นตลาดและฐานการผลิตที่เป็นหนึ่งเดียวภายในปี 2558 ซึ่งจะท าให้อาเซียนน่าสนใจและมีอ านาจต่อรองทา ง
เศรษฐกิจ (เสาหลักประชาคมอาเซียน, ออนไลน์) 

 ความจริงก็คือว่าเราไม่สามารถปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตหรือทุกลมหายใจเข้า -ออกได้ แต่
สิ่งที่เราจะสามารถท าได้ก็คือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น การที่เราจะเข้าใจกันและกันได้ดี
ยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ร่วมกัน สิ่งนั้นคือ การสื่อสาร โดยเฉพาะด้านภาษา  ภาษาที่โลกเราปัจจุบันให้การยอมรับและใช้กันมากจน
อาจเรียกได้ว่า “เป็นภาษาราชการโลก” ก็ว่าได้ นั่นคือ “ภาษาอังกฤษ” 

 ช่วงปลายปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มพูนทักษะการใช้
ภาษา  ก าหนดภาษาอังกฤษตามข้อตกลงเบื้องต้นให้ใช้เป็นภาษาในการสื่อสารของอาเซียน  และการก้าวสู่การปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)  มีเป้าหมายยุทธศาสตร์  ที่ต้องการให้คนไทยและไทยมีคุณภาพและได้
มาตรฐานระดับสากล “ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  คิดเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีความเป็นสากล และมีความเป็นพลเมืองดี” พร้อม
กันนั้น กรงส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ยังมีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนดอีกด้วย (ธัชษณกร  ศรีวันพิมพ์, 
2556: 1) 

 เพื่อเป็นการเตรียมการ ปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด และปฏิบัติตามแนวนโยบายของกรมการ
ศาสนาที่ได้ก าหนดให้โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นโครงการส าคัญที่สนองนโยบายกระทรวง
วัฒนธรรม ด้วยการบูรณาการงานในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ เป็น
โครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าต่อสังคม ด้วยความเข้มแข็ง
และเสียสละของคณะสงฆ์ในทุกยุคสมัย จนท าให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้ขยายตัวอย่างแพร่หลายและ
ยั่งยืนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั่วประเทศมีจ านวน 3,880 ศูนย์ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติมาเป็น
ระยะเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ  
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 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
ทั่วประเทศ ที่ควรได้รับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนให้เข้าถึงหลักธรรมอันดีงาม อันเป็นพื้นฐานแห่งความสุขของ
ชีวิต โดยเฉพาะการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เข้มแข็งยิ่งข้ึนและยั่งยืนต่อไป  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตาม
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ 
นครปฐม” เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กและเยาวชน จึงควรให้มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรธรรมศึกษาโดย
ให้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษาราชการโลก จะท าให้ได้รับ
ประโยชน์คือเด็กและเยาวชนจะมีความมั่นคงในคุณธรรมจริยธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เด็กและเยาวชนก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีคุณธรรม มีคุณภาพ   เมื่อคนในชุมชนมีคุณธรรม มีคุณภาพ   
ชุมชนก็เป็นชุมชนที่มีคุณธรรม มีคุณภาพ   สังคม  ประเทศชาติก็เป็นสังคมประเทศชาติที่มีคุณธรรม  มีคุณภาพ ซึ่งจะ
น าพาทุกภาคส่วนไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป  และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  ต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาบริบทของเด็กและเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดโพรงมะเดื่อ   
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่เหมาะสมในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและเยาวชนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ  
 3. เพื่อสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 บทความวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ(Qualitative Research and Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth Interview)  เกี่ยวกับ
เนื้อหาของบทเรียน กิจกรรมการเรียน และแบบฝึกหัด และแจกแบบสอบถาม  Questionnaires) น าผลมาประมวลแล้ว
สรุปสร้างเป็นบทเรียน โดยผู้เช่ียวชาญด้านทั้งด้านพระพุทธศาสนาและภาษาอังกฤษเป็นผู้ประเมิน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 3 ท่าน พระอาจารย์ 3 รูป อาจารย์ฆราวาส  3 ท่าน  ชาวบ้าน 3 คน และนักเรียน ศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดโพรงมะเดื่อ ภาคเรียนท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 27 คน  

 
ผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ มีผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้

     1. บริบทของเด็กและเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  วัดโพรงมะเดื่อ  พบว่า  
          1.1 มีสภาพสังคมเป็นกึ่งชนบท แม้จะมีการประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่ แต่วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

เปลี่ยนไป ต่างคนต่างอยู่ การช่วยเหลือแบ่งปันแบบไทยโบราณถึงพอจะยังมีอยู่บ้างแต่ก็น้อยมาก การด ารงชีวิตต้องใช้เงิน
มากขึ้น ต่อสู้ดิ้นรนมากขึ้น ต่างคนต่างต้องท ามาหาเลี้ยงชีพ  

     1.2 เศรษฐกิจของชุมชนขาดสภาพคล่อง ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์พบว่า ชุมชนประสบปัญหาจากภาวะน้ า
ท่วม ต้นทุนของชาวเกษตรกรก็เสียหายไปด้วย ส่งผลให้การลงทุน และก าลังซื้อน้อยลง แถมยังประสบภาวะหนี้สินอีกด้วย 

    1.3 แหล่งข้อมูลสารสนเทศไม่เพียงพอ แหล่งเรียนรู้ของชุมชนอาจมีหลายด้านให้เรียนรู้ แต่แหล่งข้อมูล
ข่าวสารสารสนเทศท่ีรัฐจัดให้ไม่เพียงพอตามที่ควรจะเป็น  
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    1.4 ขาดแรงจูงใจด้านศาสนธรรม จากสภาพต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมากขึ้น 
ท าให้การที่จะสนใจศึกษาศาสนธรรม เข้าวัด ฟังธรรม บ าเพ็ญทาน ศีล ภาวนา ก็ลดลง  

 2. หลักธรรมที่เหมาะสมในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและเยาวชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อนั้น พบว่า พุทธประวัติเบื้องต้น และหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติเบื้องต้นนั้น ได้แก่ 
อริยสัจจ์ 4 มรรคมีองค์ 8  สิกขา 3  โอวาทปาฏิโมกข์ 3 นิพพาน 2 เป็นเนื้อหาที่นักเรียนเรียนแล้วได้ผลดี ไม่ยากและไม่
ง่ายจนเกินไป 

       3. ระดับคุณภาพบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงผลค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพด้านต่างๆ จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
รายการ X   S.D. ระดับคุณภาพ 

1. จุดประสงค์รายวิชา 5.00 0.00 ดีมาก 
2. สาระการเรียนรู้ 5.00 0.00 ดีมาก 
3. ความเหมาะสมของเนื้อหา 4.33 0.58 ดี 
4. ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน 4.67 0.58 ดีมาก 
5. ความเหมาะสมของแบบฝึกหัด 5.00 0.00 ดีมาก 
6. การวัดผลประเมินผล 4.67 0.58 ดีมาก 
7. เป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสอนได้ทั่วไป 4.33 0.58 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.71 0.33 ดีมาก 
  

 จากตารางแสดงผล ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพด้านต่างๆ จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 

พบว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก X   = 4.71   เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มี 
5 รายการ เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ 

1. จุดประสงค์รายวิชา  (X    = 5.00) 

2. สาระการเรียนรู้  (X     = 5.00) 

3. ความเหมาะสมของแบบฝึกหัด (X     = 5.00) 

4. ขั้นตอน กิจกรรมการเรียนการสอน (X     = 4.67) 

5. การวัดผลประเมินผล  (X     = 4.67) 
     รายการที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  มี 2 รายการ ดังนี้ 

6. ความเหมาะสมของเนื้อหา (X     = 4.33)  

7. เป็นบทเรียนที่สามารถน าไปสอนได้ทั่วไป  (X     = 4.33) 
 

สรุปและอภิปรายผล  
     จากผลการศึกษาวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนี้ 
  1. ผลการศึกษาบริบทของเด็กและเยาวชนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ นครปฐม 
พบว่า มีสภาพสังคมเป็นกึ่งชนบท สภาพเศรษฐกิจชุมชนไม่คล่องตัว แหล่งข้อมูลสารสนเทศไม่เพียงพอ และ
สภาพแวดล้อมไม่สร้างแรงจูงใจท่ีอยากจะให้ศึกษาด้านศาสนธรรม ผลจากการศึกษาท าให้พบว่า บริบท หรือสิ่งแวดล้อม
มีความส าคัญมากต่อการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เพราะวิถีชีวิตต้องต้องด าเนินไปตามสภาพแวดล้อมเป็นตัวก า หนด  
สอดคล้องกับหลักการที่ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เราส่วนใหญ่มาจากการหล่อหลอมของสิ่งแวดล้อมหรือบริบทของสังคม
นั้นๆ 
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  2. ผลจากศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมที่เหมาะสมในการสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและเยาวชนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ พบว่า พุทธประวัติเบื้องต้น เป็นเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน สนุก เล่าเรื่อง
เข้าใจง่าย มีปาฏิหาริย์บ้างพอท าให้น่าสนใจ และหลักธรรมที่ปรากฏอยู่ในพุทธประวัติเบื้องต้นนั้นคือ พบว่า อริยสัจจ์ 4  
มรรคมีองค์ 8 สิกขา 3 โอวาทปาฏิโมกข์ 3 และ นิพพาน 2  เพราะเป็นหลักธรรมพื้นฐานที่นักเรี ยนได้ผ่านการเรียนมา
บ้างแล้วที่โรงเรียน ท าให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น  หลังจากที่ได้น าเนื้อหาธรรมะหลายหัวข้อธรรมมาจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการวิจัยนี้ เป็นต้นว่า ญาณ 3, ฌาน 4, ไตรลักษณ์ 3, วิชชา 3, ธรรมนิยาม 3 และ มรรค 4  เนื้อหาธรรมะ
ดังกล่าวนี้ ยากต่อการเขา้ใจ 
            3. การสร้างบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เน้นเนื้อหาตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น  สร้าง
ขึ้นมาเพื่อให้เป็นบทเรียนที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้เพื่อการสื่อสารได้ จึงเป็นบทเรียนเชิงปฏิบัติการ สร้างบทบาท
สมมุติเหมือนจริง เน้นกิจกรรม ผู้ เรียนจะได้ฝึก เล่มเกม ตลอดถึงแสดงความรู้สึก นึกคิดผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียน
ตระหนักอยู่เสมอว่าบทเรียนที่ก าลังเรียนอยู่นี้สามารถน าไปใช้ได้จริง มีประโยชน์ต่อผู้เรียนจริง หลักการสร้างบทเรียน
เพื่อการสื่อสารดังกล่าวนี้ไป พบว่าสอดคล้องกับ กุสุมา ล่านุ้ย (2538: 43)  ได้กล่าวไว้ว่า ลักษณะส าคัญของวิธีสอนตาม
แนวการสอนเพื่อการสื่อสารนี้  มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความหมายได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับสภาพสังคม การจัดการเรียนการสอน  จึงเน้นหลักส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

             1) ต้องให้ผู้เรียนรู้ว่าก าลังท าอะไร เพื่ออะไร ผู้สอนต้องบอกให้ผู้เรียนทราบถึงความมุ่งหมายของการ
เรียนการสอนและการฝึกใช้ภาษา เพื่อให้การเรียนภาษาเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อผู้เรียน  

             2) การสอนภาษาโดยแยกเป็นส่วนๆ ไม่ช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้ดีเท่ากับการสอนใน
ลักษณะบูรณาการ ผู้เรียนภาษาควรจะได้ฝึกและใช้ภาษาในลักษณะของทักษะรวมตั้งแต่เริ่มต้น 

             3) ต้องให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมการใช้ภาษา กิจกรรมดังกล่าวควรมีลักษณะเหมือนในชีวิตประจ าวันให้
มากที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้จริง   

             4) ต้องให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ภาษามากๆ เท่าที่จะเป็นไปได้ เป็นต้นว่า การเล่นเกมการแก้ปัญหา  
สถานการณ์จ าลองการแสดงบทบาทสมมุติ  

             5) ผู้เรียนต้องไม่กลัวว่าจะใช้ภาษาผิด แนวการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารให้ความส าคัญกับ
การใช้ภาษาวิธีการใช้ภาษา ควรให้ความส าคัญในเรื่องความคล่องในการใช้ภาษาเป็นอันดับแรก ซึ่งภาษาที่ใช้อาจไม่
ถูกต้องนัก แต่สื่อสารได้ 

 

  นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ นพเก้า ณ พัทลุง (2548: 18) กล่าวไว้ว่า การสอนตามแนวการสื่อสาร 
(Communicative Approach) เช่ือว่า ภาษา คือ การสื่อสาร จุดมุ่งหมายของการสอนตามแนวนี้ คือ การสร้างบริบท
จริงส าหรับการเรียนรู้ภาษาในช้ันเรียน  เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาและความสามารถในการแสดงความคิด ความรู้สึก เจตคติ
และความต้องการ เน้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาและความสามารถในการแสดงความคิด ความรู้สึก  เจตคติและความต้องการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

     1. ควรมีการวิจัยเนื้อหาบทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัย
หรือระดับการศึกษาโดยเฉพาะ 

     2. ควรมีการวิจัยเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นเนื้อหาตามหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
แต่ละช่วงวัยหรือระดับการศึกษาโดยเฉพาะ 

     3. ควรมีการวิจัยเชิงเดี่ยว แยกเชิงปริมาณ กับ เชิงคุณภาพ ออกจากกัน   
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