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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์
และสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะเทศบาลต าบลคอกช้าง 
พระสงฆ์ลูกวัด ไวยาวัจกรวัดคอกช้าง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณวัดคอกช้าง ชุมชนวัดคอกช้าง และชุมชนที่ใกล้เคียง 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยศึกษาเอกสารข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและการเก็บข้อมูลภาคสนาม จึงน าข้อมูลเหล่านั้นมาจัด
หมวดหมู่ท าการวิเคราะห์บทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ พบว่า  
 บทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการน าของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง พบว่า    
พระครูนิเทศสุตกิจมีการจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอและน าชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อเป็น
การเรียนรู้ใน เรื่อง พิธีกรรม พิธีการทางพระพุทธศาสนา เพื่อน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและได้มีการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนบ้านคอกช้าง ภายในวัดคอกช้าง ซึ่งภายหลังเป็นศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าต าบล         
ด้านบทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง พบว่า พระครูนิเทศสุตจะแนะน าและจัดวางคน       
ในชุมชน โดยการปกครองกันเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ จัดตั้งกู้ชีพกู้ภัยคอกช้าง โดยให้คนใช้ชุมชนเป็น
สมาชิก ด้านบทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ พบว่า พระครูนิเทศสุตเปรยีบเหมอืนศูนย์รวมจิตใจ
คนในชุมชน มีการปลูกฝังจิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดสมัคสมานสามัคคีและพระครูนิเทศสุตท่านยังมีการแสดงธรรมสอนธรรม       
ที่ส าคัญ เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี ด้านบทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ พบว่า ชุมชนชาวพุทธ
บ้านคอกช้างมีสันติภาพ ปลอดภัยจากเหตุการณค์วามไม่สงบ เนื่องจาก ท่านพระครูนิเทศสุตเป็นผู้คอยแนะน าหล่อหลอมจิตใจ 
สร้างความสามัคคี แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาท าให้อยู่กันอย่างสันติสุข  การที่ สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี   
ท าให้ชุมชนชาวคอกช้างปลอดภัยจากการก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 

ค ำส ำคัญ:  บทบาทพระสงฆ์  ความเข้มแข็งในชุมชน  สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  พระครูนิเทศสุตกิจ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the role of PhrakruNithedSutkit, an abbot of Kok Chang 
temple, Than To district, Yala province, in reinforcement for community strength in the three southern 
border provinces. This research was qualitative research and data collection was done through interviews 
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and participating observation. Main data sources were the abbot of Kok Chang temple, monk members, 
ecclesiastical commune chief of Kok Chang district, lay ministry, and people residing in the community 
and neighboring the temple. Data analysis was conducted from two data sources, both other research 
documents and field data collection including interviews and participating observation; after that, the 
data was taken for data classification in order to analyze the role of PhrakruNithedSutkit according to 
concept and framework of this research, then research find out would be taken for presentation.The 
research found thatPhrakruNithedSutkit has perpetually held Buddhism events and led many villagers to 
attend several useful activities in many places in order to educate people for Buddhism Principle and 
applied for their ways of life. In addition, PhrakruNithedSutkit also established Ban Kok Chang Community 
Learning Center in WatKok Chang Temple, nowadays, transformed to Center of Non-Formal and Informal 
Education in Than To district. Aspect of Buddhist monk role toward reinforcement for self-managing community, 
the study revealed thatPhrakruNithedSutkit has advised and assisted the people in the community for self 
and corporative administration based on Buddhism Principle. Moreover, he also found Kok Chang Rescue 
Team consisted of members who were people residing in the community. Aspect of Buddhist monk role 
toward reinforcement for spiritual community, the study found that PhrakruNithedSutkit liked soul center of 
people in the community and he grew homeland-minded and harmonious senses for the people, 
furthermore, he also taught villagers essential dhamma for building harmony in the community. Aspect of 
Buddhist monk role toward reinforcement to be peaceful community, the study indicated that his role 
led to more peace for the community, and the people in Ban Kok Chang community have had good ways 
of life and no unrest situation in their community because PhrakruNithedSutkit has advised and 
introduced solutions for solving their problems, as a result, the peace in the community has been generated. 
In addition, members of the community have adhered to ethic principles so the people in the community 
have had good quality of life and lived without unrest situation. 
 

Keywords:  the role of Buddhist monk, community strength, Three Southern Border Provinces  
 

บทน า 
 ศาสนาทุกศาสนาถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับชีวิตส่วนตัวและสังคมกล่าวคือในทางส่วนตัวนั้นช่วยให้บุคคล    
มีจิตใจที่จะต่อสู้กับอุปสรรคชีวิตและมีชีวิตอยู่ต่อไปสามารถน าพาชีวิตของตนไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตได้ส าหรับ
ทางด้านสังคมนั้นคนที่มีความเช่ือเดียวกันหรือคนที่เคารพและนับถือศาสนาเดียวกันจะท าให้มีความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอัน
เดียวกันการยึดมั่นในศาสนาที่มีหลักธรรมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ ช่วยให้สมาชิกของสังคมมีโลกทัศน์และมีค่านิยมในทาง
เดียวกันท าให้เกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันท าให้คนในสังคมรู้สึกมีเอกลักษณ์ร่วมกันซึ่งมีลักษณะเด่นชัดแตกต่างไปจาก
เอกลักษณ์ของสังคมอื่นในแง่นี้ศาสนาจึงช่วยให้สังคมด ารงอยู่อย่างมั่นคงและชีวิตของบุคคลก็มีความสัมพันธ์กับศาสนาอย่าง
แยกไม่ออก (จ านง อดิวัฒนสิทธิ์, 2548) ดังนั้น ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อสังคมอย่างมากเพราะสามารถควบคุมและปรับสภาพ
สังคมให้เป็นไปตามระบบของความเช่ือต่าง ๆ ของศาสนาแต่ละศาสนาซึ่งรวมไปถึงการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ หรือค าสั่งสอน
ในเรื่องของเหตุและผลอันเป็นหน้าที่ค้ าจุนสังคมให้ด ารงความมั่นคงไว้สัญลักษณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยใน
ฐานะที่เป็นองค์รวมสูงสุดแห่งมนุษย์ธรรมชาติและสังคมเป็นแม่แบบแห่งความสมบูรณ์สูงสุดและเป็นคุณธรรมที่สัมพันธ์กับ
มนุษย์ในฐานะเป็นแบบอย่างและเป็นอุดมคติชีวิต (เดือน ค าดี, 2545) หนึง่ในพระรัตนตรัยคือพระสงฆ์เป็นแหล่งปลูกฝังความ
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ดีงามของชาวโลกและเป็นผู้ช้ีแนวทางการด าเนินชีวิตที่ดีแก่สังคมและเป็นผู้สร้างศรัทธาในการปฏิบัติตนทางด้านคุณธรรม          
เป็นแบบอย่างแห่งคุณงามความดีและพระสงฆ์เป็นท่ีเคารพบูชาเป็นเสมือนประทีปส่องทางชีวิตของประชาชนชาวไทยในอดีต
วัดเป็นทุกอย่างของสังคมเป็นศูนย์กลางที่รวมจิตใจของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพนับถือและความร่วมมือ        
ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยนัยนี้วัดและพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักประกันความมัน่คงของชาติในฐานะที่เป็นท่ียึดเหนี่ยว       
ทางด้านจิตใจประชาชนชาวไทยให้มีความสามัคคีและรวมตัวกันเป็นหน่วยหนึ่งได้วัดจึงเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคมไทย           
ทุกระดับ (ช าเลือง วุฒิจันทร์, 2526) 
 ในทศวรรษที่ผ่านมากระแสการสนับสนุนเรื่องความเป็นชุมชนท้องถิ่น (Localization) ได้เป็นกระแสหลักกระแส
ใหญ่กระแสหนึ่งที่ไหลคู่ขนานไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ทั้งนี้สาเหตุส าคัญประการหนึ่งคือการเกิดขึ้นของ
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมและส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางการริเริ่มของ
ชุมชนเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ดังกล่าวจึงเกิดขึ้นและมีบทบาทเป็นอย่างมากในการขบคิดเพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ในการ
พัฒนาท่ีตั้งอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง (ณฐพงศ์  จิตรนิรัตน์, 2544) เมื่อย้อนกลับไปมองทิศทางและแนว
ทางการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทของชาติตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-7 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า
การพัฒนาชนบทเป็นการพัฒนาในเชิงที“่ชุมชนและท้องถิ่นถูกพัฒนา” รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดกรอบความคิดและวางแผนในการ
พัฒนาบ้านเมืองพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนรัฐบาลเข้าไปจัดการด าเนินการโดยผ่านกลไกของระบบราชการชุมชนท้องถิ่นจึงถูก
พัฒนาซึ่งหมายถึงถูกบอกถูกสั่งและร่วมพัฒนาไปด้วยกระบวนการพัฒนาเกิดขึ้นภายใต้ระบบราชการที่รัฐบาลเป็นผู้ก ากับจาก
ข้างบนลงล่าง (Top Down) บทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาจึงเป็นบทบาทรองเป็นบทบาทที่ไม่ส าคัญบทบาทที่มี
ความส าคัญและโดดเด่นคือรัฐโดยรัฐจะเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาชุมชนและชุมชนจึงอยู่ในลักษณะของการ “เป็นผู้ถูกพัฒนา” 
อย่างที่ปรากฏหากมองจากบทเรียนและประสบการณ์ในการพัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 1-7 ซึ่งรัฐเป็นผู้ด าเนินการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเมื่อมาถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ได้มีการ
ปรับกระบวนทัศน์และแนวคิดใหม่จาก “ชุมชนถูกพัฒนา” ขยับเป็นขั้น “ชุมชนร่วมพัฒนา” แต่กระนั้นรัฐบาลยังคงมีบทบาท       
ในการพัฒนาแต่ในกระบวนการพัฒนาได้พยายามให้ความส าคัญกับบทบาทของชุมชนมากขึ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมสูงโดย       
ในแผนพัฒนาฯฉบับที่ 8 ได้พูดถึง“การพัฒนาที่เน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”    
เมื่อประชาชนรวมตัวกันเป็นชุมชนชุมชนก็มีความส าคัญอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังไม่ถึงการเป็น“ชุมชนเป็นผู้พัฒนา” 
 เนื่องจากรัฐยังคงมีบทบาทส าคัญอยู่กระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ ยังลงไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแต่ก็เปิดโอกาสให้ชุมชน   
มีส่วนร่วมและมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการพัฒนามีการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมประชาคมเป็นต้น 
(ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2543) ซึ่งกระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งหรือสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น
สาระส าคัญไม่เพียงแต่การช้ีแนะวินิจฉัยสั่งการจากรัฐอย่างที่ผ่านมาหากแต่หมายถึงกระบวนการพัฒนาที่อาศัยชุมชน
ประชาชนองค์กรภาคประชาชนหรือภาคส่วนต่าง ๆ ในชุมชนเป็นฟันเฟืองหรือตัวจักรส าคัญส าหรับเป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้วยความเช่ือที่ว่าชุมชนนั้นสามารถตอบค าถามถึงความต้องการหรือช้ีวัดความต้องการของชุมชนได้ดีที่สุดบนบริบท    
ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนมากกว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่อยู่ภายนอกชุมชนดังนั้นกรอบวิธีคิดในการพัฒนาชุมชน
แบบเดิมจึงถูกหักล้างลงด้วยกรอบวิธีคิดและแนวทางใหม่กล่าวคือการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจหรืออธิปไตยอื่นใดสู่ชุมชน
ให้ชุมชนได้เป็นผู้บริหารจัดการกับความต้องการของตนเองอย่างเต็มตัวหมายถึงการพัฒนาที่อาศัยศักยภาพของชุมชน       
และเป็นการด าเนินการของชุมชนโดยชุมชนและเพื่อชุมชนองค์กรภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนที่มีบทบาทส าคัญองค์กร
หนึ่งในฐานะเป็นหน่วยย่อยของชุมชนคือองค์กรด้านศาสนานั่นคือพระสงฆ์ในอดีตสถานภาพและบทบาทของพระสงฆ์และวัด
ในฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ได้ท าหน้าที่ในการบริการและสนับสนุนชุมชนทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณสุขการ
เศรษฐกิจประเพณีศิลปวัฒนธรรมตลอดจนเป็นศาลสถิตยุติธรรมของชุมชนการสาธารณสงเคราะห์หรือสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ
แม้ปัจจุบันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพียงเมื่อฝ่ายอาณาจักรเข้ามารับภาระธุระนี้ไปจากฝ่ายศาสนจักรบทบาทต่าง ๆ ที่วัด
และพระสงฆ์เคยมีในอดีตถูกสถาบันทางสังคมรูปแบบใหม่กลืนจนเกือบหมดสิ้นดังนั้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัดหรือพระสงฆ์กับ
ชาวบ้านย่อมแตกต่างไปจากอดีตส่วนใหญ่คงมีปฎิสัมพันธ์กันเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวเนื่องด้วยศาสนกิจเพียงด้านเดียวเท่านั้น       
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ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์ได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ 6 ด้านคือ 1.ด้านการปกครอง      
2. ด้านศาสนศึกษา 3.ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 4.ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5.ด้านสาธารณูปการ 6.ด้านสาธารณ
สงเคราะห์โดยเฉพาะงานวิจัยของอุทัย เอกสะพังและ ค านวณ นวลสนอง (2555, 96) ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเช้ือ
สายไทยในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้าง/ระเบียบ/ข้อบังคับ/บทบาทหน้าที่การ
บริหารคณะสงฆ์ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาภาวะความเป็นผู้น าทางสังคม/ 
ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับชุมชนท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเช้ือลายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย  และ          
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทกับคณะสงฆ์ไทยและกลุ่มบุคคล/องค์กรในประเทศไทย 
การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ประสานกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากพระสงฆ์
ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทและพระสงฆ์ไทยที่ไปปฏิบัติศาสนกิจยังประเทศมาเลเซีย เป็นกรอบแนวคิดผลการวิจัยพบว่า โครงสร้าง/ 
ระเบียบ/ข้อบังคับ/บทบาทหน้าท่ีการบริหารคณะสงฆ์ชาว มาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้น ท า
ตามแบบอย่างคณะสงฆ์ในประเทศไทยทั้งนั้น และภาวะความเป็นผู้น าทางสังคม/ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กันชุมชน
ท้องถิ่นของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทในรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียนั้นพระสงฆ์ส่วนมากเน้นการสร้างถาวรวัตถุทาง
พุทธสถาน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเปิดโอกาสให้ชาวพุทธมีศรัทธามาท าบุญและการเปิดสอนโรงเรียน
ภาษาไทย ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ชาวมาเลเซียเช้ือสายไทกับคณะสงฆ์ไทยและกลุ่มบุคคล/องค์กรในประเทศ
ไทยนั้นคณะสงฆ์ทั้งสองมีสัมพันธไมตรีดีมากการเลื่อนสมณะศักดิ์ใด ๆ ก็ขึ้นกับคณะสงฆ์ฝั่งไทย ส าหรับคณะบุคคลทั้งสองฝั่ง
ล้วนนับถือเป็นเสมือนเครือญาติพี่น้องกัน 
 ในพื้นที่ภาคใต้มีพระอริยสงฆ์ที่มีบทบาททางด้านการพัฒนาชุมชนอยู่มากมายหลายท่าน ยกตัวอย่างเช่น พระธรรม
โกษาจารย์ (เงื่อมอินทปัญโญ) หรือรู้จักในนาม“ท่านพุทธทาสภิกขุ” ท่านเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสวนโมกขพลารามเพื่อให้เป็นสถานท่ี
ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนานอกจากนี้ผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุยังมีปรากฏอยู่มากมายทั้งใน                  
รูปพระธรรมเทศนาและในรูปงานเขียนโดยท่านพุทธทาสภิกขุตั้งใจท าการถ่ายทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่ในฐานะที่เป็น            
พุทธศาสนาอย่างแท้จริงนั่นคือเป็นศาสนาแห่งความรู้ความตืน่ความเบิกบานท าให้หลายคนขนานนามท่านพุทธทาสภิกขุว่าเปน็ 
“พระผู้ปฏิรูป” ค าสอนของท่านได้ถ่ายทอดให้อยู่ในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่อง
พื้นฐานในการด าเนินชีวิตเช่นเรื่องการท างานและเรื่องการศึกษาซึ่งคนทั่วไปสามารถน าธรรมะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ทันทีในสมัยที่ท่านพุทธทาสภิกขุจ าพรรษาอยู่ที่สวนโมกขพลารามนอกจากสาธุชนคนไทยผู้สนใจในธรรมะ
ทั้งหลายจะแวะเวียนมาสนทนาและฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านพุทธทาสภิกขุอย่างไม่ขาดสายแล้วยังมีชาวต่างชาติผู้ต้องการ
เรียนรู้พระพุทธศาสนานักศึกษาและอาจารย์ทางด้านศาสนศาสตร์จากต่างประเทศรวมถึงประมุขของศาสนจักรต่าง  ๆ แวะ
เวียนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นรวมทั้งสนทนาธรรมกับท่านเป็นอันมากท าให้สวนโมกขพลารามเปรียบเสมือน            
ตักศิลาส าหรับ ผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาและท าให้วงการพระพุทธศาสนากลับมาตื่นตัวอีกครั้ง (สุวรรณ เหลืองชลธรและ
คณะ, 2537 อ้างโดย กนกวรรณ ใจเที่ยงตรง, 2556) 
 ในกรณีพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง เป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีความน่าสนใจความรู้ความสามารถ     
และเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพระสงฆ์และประชาชนในชุมชนวัดคอกช้าง และชุมชนใกล้เคียงปัจจุบันพระครูนิเทศสุตกิจ      
เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง ได้มรณภาพซึ่งบทบาทของท่านในการท างานด้านการพัฒนาชุมชนวัดคอกช้าง ได้รับการยอมรับและยก
ย่องอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นด้านการท านุบ ารุงศาสนาการศึกษาสอนหลักธรรมะให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในศาสนา       
และจารีตประเพณีวัฒนธรรมเช่น วิทยฐานะของพระครูนิเทศสุตกิจพ.ศ. 2534 สอบได้ ป.ธ. ๔ ส านักศาสนศึกษา วัดชัยมงคล 
ส านักเรียนคณะจังหวัดสงขลาแบะ ความช านาญพิเศษ เทศนา นวกรรม ด้านงานด้านปกครองมีการจัดศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนก ธรรมศึกษา มัธยมศึกษาทางไกลและจัดตั้งศูนย์ฝึกวิชาชีพและในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ไม่มีอธิกรณ์เกิดขึ้นภายในวัด 
ด้านการศึกษาพ.ศ.2542-ปัจจุบัน เป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโต โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์และด้าน
การส่งเสริมการศึกษามอบทุนการศึกษาให้นักเรียนปีละ 10 ทุน ๆ ละ 500 บาท ต่อปีจากผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์แก่ชุมชน
พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จึงเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งในบวรพระพุทธศาสนาที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
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สังคมและเผยแพร่วัฒนธรรมสู่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลผู้วิจัยในฐานะของพุทธศาสนิกชนมีความสนใจที่
จะศึกษาชีวประวัติบทบาทด้านการการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน ตลอดจนผลของการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาและสังคมไทยสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาบทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง มีประวัติและประสบการณ์ชีวิตการท างานเพื่อสังคม อย่างไร 
 2. บทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการน าของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง เป็นอย่างไร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีได้แก่ 
  1.1 วัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  1.2ชุมชนวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาจะครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
  2.1 ชีวประวัติของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้างอ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  2.2 บทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ ก าหนดขอบเขตของเนื้อหา ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง
ด้านศาสนศึกษา ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการและด้านสาธารณสงเคราะห์ 
 3. ขอบเขตผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
  3.1 เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง จ านวน1 รูป 
  3.2 พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะเทศบาลต าบลคอกช้างจ านวน1 รูป 
  3.3 พระสงฆ์ลูกวัด วัดคอกช้าง จ านวน 2 รูป 
  3.4 ไวยาวัจกรวัดคอกช้าง จ านวน 1 รูป 
  3.5 ปะชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาคือ ชุมชนวัดคอกช้าง      
และชุมชนที่ใกล้เคียงกับวัดคอกช้างจ านวน10 คน 
 

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

 

ภาพที่ 1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

บทบาทของพระสงฆ์ 
1. ด้านการปกครอง 
2. ด้านศาสนศึกษา 

3. ด้านการศึกษาสงเคราะห ์

4. ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

5.ด้านสาธารณูปการ 

6.ด้านสาธารณสงเคราะห ์

ชุมชนแห่งการเรียนรู ้

ชีวประวัติของ
พระครูนเิทศ 

สุตกิจ 

ชุมชนที่มีการจัดการตนเอง 

ชุมชนที่มีจิตวิญญาณ 

ชุมชนที่มีสันติภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในเชิงลึกและน าไปสู่การ
วิเคราะห์บทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาผู้วิจัยได้ด าเนินการเป็น 2 วิธี คือ 
 1. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นในการสังเกตและจดบันทึก ดังนี้ 
   1.1 สภาพการณ์หรือลักษณะทางกายภาพของวัด ด้านอาคาร สถานท่ี อาณาบริเวณสภาพแวดล้อม ความ
เจริญด้านวัตถุ จ านวนพระภิกษุสามเณรภายในวัด และประชาชนท่ีเข้ามาภายในวัด 
   1.2 สภาพการณ์ หรือลักษณะทางกายภาพของชุมชน/หมู่บ้านใกล้วัด อาคารบ้านเรือนความหนาแน่นของ
ครัวเรือน การประกอบอาชีพ และสภาพทางเศรษฐกิจ/สังคม 
   1.3 ในระยะเวลาที่ท าการสังเกต พระสงฆ์กลุ่มเป้าหมายท าพิธีกรรม หรือมีกิจกรรมด้านใดบ้าง ท่าน
เหล่านั้นมีวิธีการในการด าเนินการอย่างไร ขั้นตอนเป็นอย่างไร บทบาทที่เน้นหนักเป็นบทบาทด้านใด และปฏิสัมพันธ์ กับ
ชุมชน/ชาวบ้าน    เป็นอย่างไร ตลอดจนปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่ตอบสนอง 
   1.4 ในระยะเวลาที่สังเกตชุมชนมีกิจกรรมอะไรบ้าง ลักษณะการด าเนินการเป็น อย่างไรการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นอย่างไร ประชาชนท่ีมีส่วนร่วมอยู่ในวัยใด อยู่ในชุมชนหรือนอกชุมชน 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ออกแบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) จ านวน 3 ชุด คือ 
    แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ใช้สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลทั่วไป แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
     ตอนที่ 1 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับประวัติ พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
   ตอนท่ี 2 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับประวัติและลักษณะภูมิศาสตร์ของวัด 
   ตอนที่ 3 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของชุมชน เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์สังคม เศรษฐกิจ 
การปกครอง วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา และความเชื่อของชุมชนในอดีต-ปัจจุบัน 
  แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ใช้สัมภาษณ์พระสงฆ์กลุ่มตัวอย่าง พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต 
จังหวัดยะลา 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ให้มีเนื้อหาครอบคลุม 6 ประเด็น ดังน้ี 
  1. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับภูมิประวัติชีวิต  
  2. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง    
อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  3. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนาตามภารกิจท้ัง 6 ด้าน คือ 
   3.1 ด้านการปกครอง 
   3.2 ด้านศาสนศึกษา 
   3.3 ด้านการศึกษาสงเคราะห์ 
   3.4 ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
   3.5 ด้านสาธารณูปการ 
   3.6 ด้านสาธารณสงเคราะห์ 
  4. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับบทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอก
ช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
  5. ประเด็นค าถามเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาส      
วัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 เป็นประเด็นค าถามที่ใช้ส าหรับสัมภาษณ์พระสงฆ์ลูกวัด 
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 พระสงฆ์ในปกครอง ผู้น าชุมชนและประชาชนในละแวกวัดที่มีความเกี่ยวข้องต่อบทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็ง    
ในชุมชนของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาประกอบไปด้วยประเด็นค าถาม 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
  ตอนที่ 2 ประเด็นค าถามเกี่ยวกับทัศนะของพระสงฆ์ลูกวัด พระสงฆ์ในปกครอง ผู้น าชุมชน และประชาชน ที่มีต่อ
บทบาทของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลาตามภารกิจท้ัง 6 ด้าน 
 
ผลการวิจัย 

1. พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวดัคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวดัยะลา 
 เดิมท่านช่ือ ประสาทพร  ท่านได้อุปสมบทที่วัดคอกช้างแล้วศึกษาบาลีที่จังหวัดสงขลา จนมีเปรียญธรรมเป็นพระมหา 

แล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดคอกช้างเป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะอ าเภอ ได้พัฒนาวัดคอกช้างจนเจริญ ท่านจ าพรรษาอยู่ที่นี่      
ประมาณ 20 พรรษา แล้วได้มรณภาพด้วยวัยห้าสิบกว่าปี เป็นที่พ่ึงของพุทธบริพัฒน์คอยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข พัฒนาวัดวาอาราม  
พัฒนาจิตใจคนในชุมชน  

  
ภาพที่ 2 พระครูนิเทศสุตกิจ เจา้อาวาสวัดคอกช้าง 
ที่มา: ถ่ายภาพโดยผู้วิจยั วันที่ 27 มกราคม 2558 

 
ท่านได้อุปสมบทวัน 4ๆ 8 ค ่า ปีขาล ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 วัดคอกช้าง ต าบลแม่หวาด อ าเภอธารโต 

จังหวัดยะลา 
พระอุปัชฌาย์ พระครูมานิตธรรมรักษ์ วัดโคกสมานประชาราม ต าบลบ่อทอง อ าเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปัตตานี 
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสิริกิจจานุรักษ์ วัดสิริปุณณาราม ต าบลล าพระยา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
พระอนุสาวนาจารย์ พระครเูขมวงศานุการ วัดนิโรธสังฆาราม ต าบลสะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

วิทยฐานะ 
1. พ.ศ. 2522 ส าเร็จมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
2. สอบได้ น.ธ. เอก ส านักศาสนศกึษา วัดชัยมงคล ส านักเรียนคณะจังหวัดสงขลา 
3. พ.ศ. 2534 สอบได้ ป.ธ. ๔ ส านักศาสนศึกษา วัดชัยมงคล ส านักเรียนคณะจังหวัดสงขลา 
4. ความช านาญพิเศษ เทศนา นวกรรม 

พระครูนิเทศสุตกิจ โดยลักษณะหรืออุปนิสัยส่วนตัวท่านแล้ว ท่านเป็นพระนักเทศน์หรือนักบรรยาย และเป็น     
นักปฏิบัติเอาใจใส่ ไม่ทอดธุระในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพราะท่านมีความเช่ือว่า ธรรมะเป็นเครื่องมือท่ีส าคัญในการ
พัฒนาคน หากต้องการคนดี มีคุณธรรม ธรรมะจะได้จากใครไปไม่ได้ หากไม่ได้ไปจากการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียน         
และสถานศึกษาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งได้จากการได้ฟังเทศน์ การบอก การสอน การช้ีแนะ ช้ีน าของพระสงฆ์ 
ดังนั้น ท่านจึงได้ให้ความส าคัญกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนามากทีเดียวและบทบาทด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาที่ท่าน   
ได้ด าเนินการมี ดังนี้ 
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พ.ศ. 2537 – ปัจจุบัน เป็นพระธรรมทูตประจ าอ าเภอเบตง – ธารโต 
พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน เป็นพระธรรมทูตเฉพาะกิจ จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน เป็นวิทยากรกระบวนการ โครงการประสานพลังแผ่นดิน ระดับอ าเภอ 
พ.ศ. 2547 เป็นประธานพระธรรมทูตเฉพาะกิจ (5 จังหวัดชายแดนใต้) 
พ.ศ. 2544 ประกอบพิธีวันส าคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีผู้เข้าร่วมพิธี 

พระภิกษุ – สามเณร รวม 7 รูป ข้าราชการและประชาชน ประมาณ 150 คน 
พ.ศ. 2545 ประกอบพิธีวันส าคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีผู้เข้าร่วมพิธี 

พระภิกษุ – สามเณร รวม 7 รูป ข้าราชการและประชาชน ประมาณ 150 คน 
พ.ศ. 2546 ประกอบพิธีวันส าคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา มีผู้เข้าร่วมพิธี 

พระภิกษุ – สามเณร รวม 7 รูป ข้าราชการและประชาชน ประมาณ 150 คน 
5. มีการแสดงพระธรรมเทศนา บรรยายธรรม ท าวัตรสวดมนต์ ทุกวันธรรมสวนะ ตลอดปี 
6. ให้การสนับสนุนการสอนศีลธรรม และวิชาพุทธศาสนาแก่โรงเรียน เช่น บริจาคคู่มือศีลธรรม และหนังสือ

วิชาพระพุทธศาสนา แก่โรงเรียนบ้านโต โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ 
7. มีการอบรมศีลธรรมให้แก่นักเรียน วันท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพ่อ 
8. มีผู้มาถือศีลฟังธรรมที่วัด ในวันธรรมสวนะ ประมาณ 30-40 คนตลอดปี 
9. มีผู้มาร่วมท าบุญที่วัดในงานเทศกาล แต่ละครั้ง ๆ ละ ประมาณ 150-200 คน 
10. ให้ความร่วมมือกับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่ศีลธรรม ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ เรือนจ า 
11. มีกิจกรรมเกีย่วกับการเผยแผน่อ่ืน ๆ เช่น 

11.1 จัดงานวันผู้สูงอาย ุ
11.2 จัดอบรมค่ายพุทธบุตร 
11.3 จัดบวชสามเณรภาคฤดูร้อน 
11.4 จัดงานเฉลิมพระชนพรรษา 

2. บทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยการน าของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวัดคอกช้าง           
เป็นอย่างไร 

2.1 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า  พระครูนิเทศสุตกิจ โดยภาพรวมมี
บทบาทต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ท่านอาจารย์มักจะจัดกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาอยู่เสมอและน าชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการ พิธีกรรม พิธีการทางพระพุทธศาสนา เพื่อน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

2) ท่านก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคอกช้าง ภายในวัดคอกช้าง ภายหลังเป็นศูนย์ กศน.ประจ าต าบล 
3) ท่านพระอาจารย์มักพาชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูตัวอย่างและน ามาพัฒนาบ้าน 

หมู่บ้านอยู่เสมอ 
2.2 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสรมิให้เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง พบว่า พระครูนิเทศสุตกิจ โดยภาพรวม

มีบทบาทต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง ดังนี้ 
1) ท่านอาจารย์จะแนะน าและจัดวางคนในการจะให้ชุมชนสามัคคีและสันติสุข โดยการปกครองกันเอง    

ตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
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ภาพที่ 3 สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย คอกช้าง  

ที่มา: https://www.facebook.com/สมาคมกู้ชีพ กู้ภัย คอกช้าง577579932325347/photos/ 
?tab=album&album_id=581082845308389 สืบค้นเมื่อ วันท่ี 27 มกราคม 2560 

 
2)  จัดตั้งกู้ชีพกู้ภัยคอกช้าง โดยให้คนใช้ชุมชนเป็นสมาชิก ผลัดเวรกันออกอาสากู้ภัย บริหารมูลนิธิกันเอง 

ท่าสนับสนุนทุน 
2.3  บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ พบว่า พระครูนิเทศสุตกิจ โดยภาพรวมมี

บทบาทต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ ดังนี้ 
          1) ด้วยประชากรในบ้านคอกช้างต่างมาจากถิ่นอื่น มาอยู่รวมกันเพื่อท ามาหากินจึงมีความเช่ือถือ

หลากหลายท่านอาจารย์ คือ ผู้ปลูกฝังจิตวิญญาณของบ้านคอกช้างให้กับชาวบ้านได้ตระหนักรู้กันท่ัว 
           2) ท่านรวมจิตใจคนในชุมชนปลูกฝังจิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดสมัคสมานามัคคีจนเป็นที่ตัวอย่างที่สงบสุข 

ท าให้ช่ือเสียงดังไกล คนในชุมชนรักชุมชนยิ่งขึ้น 
           3) ท่านอาจารย์คอยก าชับแสดงธรรมสอนธรรมที่ส าคัญ เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เกิดพลังรวมตัวกัน

เข้มแข็งเมื่ออยู่ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย โดยท่านเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ ท าให้ดู อยู่ให้เป็น เป็นผู้น าของวัดและชุมชน 
2.4 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ พบว่า  พระครูนิเทศสุตกิจ  โดยภาพรวมมี

บทบาทต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฉลองสิริอายุครบ 50 ปี พระครูนิเทศสตุกิจ 

ที่มา :  http://www.matithainews.com/?p=29340 สืบค้นเมื่อ วันท่ี 27 มกราคม 2559 
 

 1) ชุมชนชาวพุทธบ้านคอกช้างมีสันติภาพ ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็อาศัยท่านอาจารย์ชิต
เป็นผู้คอยแนะน าหล่อหลอมจิตใจ สร้างความสามัคคี แนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาท าให้อยู่กันอย่างสันติสุข 

 2) ชุมชนที่มีสันติภาพเกิดจากสมาชิกในชุมชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ที่ท่านอาจารย์คอยอบรม
ตักเตือน ช้ีแจง แสดงธรรม และวิธีปฏิบัติ 
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3) จัดกิจกรรมภายในวัดสร้างความสามัคคีในชุมชนท าให้ชุมชนชาวคอกช้างปลอดภัยจากการก่อเหตุความไม่สงบใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ 

 
 สรุปและอภิปรายผล 

1. พระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวดัคอกช้าง อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา เดิมท่านช่ือประสาทพร ท่านได้อุปสมบทที่วัด
คอกช้างแล้วศึกษาบาลีที่จังหวัดสงขลา จนมีเปรียญธรรมเป็นพระมหา แล้วท่านก็กลับมาอยู่ที่วัดคอกช้างเป็นเจ้าอาวาส เป็นเจ้า
คณะอ าเภอ ได้พัฒนาวดัคอกช้างจนเจริญ ท่านจ าพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณ 20 พรรษา แล้วได้มรณภาพด้วยวัยห้าสิบกว่าปี เป็นท่ี
พึ่งของพุทธบริพัฒน์คอยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข พัฒนาวัดวาอาราม พัฒนาจิตใจคนในชุมชน มีวิทยฐานะได้แก่ พ.ศ. 2522 ส าเร็จ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบได้ น.ธ. เอก ส านักศาสนศึกษา วัดชัยมงคล ส านักเรียนคณะจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2534 สอบได้ ป.ธ. ๔ 
ส านักศาสนศึกษา วัดชัยมงคล ส านักเรียนคณะจังหวัดสงขลาและ ความช านาญพิเศษ เทศนานวกรรม 

2. บทบาทการเสรมิสร้างความเขม้แข็งในชุมชน โดยการน าของพระครูนิเทศสุตกิจ เจ้าอาวาสวดัคอกช้าง พบว่า 
    2.1 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  คือ การจัดกิจกรรมในทาง

พระพุทธศาสนาอยู่เสมอและน าชาวบ้านไปร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อเป็นการเรียนรู้วิธีการ พิธีกรรม พิธีการทาง
พระพุทธศาสนา เพื่อน ามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านคอกช้าง ภายในวัดคอกช้าง ภายหลังเป็น
ศูนย์ กศน.ประจ าต าบลและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการดูตัวอย่างและน ามาพัฒนาบ้าน ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จากการศึกษาของพระครูสมุห์ชัชวาล ช่ ามะณี (2549) เรื่องบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณชายแดนไทย – 
ลาวจังหวัดเลยด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาพระสงฆ์จ านวน 200 รูปที่อยู่ใน
พื้นที่ชายแดนอ าเภอนาแห้วด่านซ้ายภูเรือท่าลี่เชียงคานและปากชมรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพบว่าบทบาทของ
พระสงฆ์ในการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการให้การศึกษาทั่วไปโดยวิธีการเทศนาธรรมรปูแบบในการจัดตั้งองค์กรจะเป็นรูปแบบเป็น
กลุ่มมูลนิธิ และศูนย์ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาชุมชนบริเวณ
ชายแดนไทยลาวและมุ่งสนับสนุนให้วัดโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 

2.2 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีการจัดการตนเอง คือ การที่ท่านอาจารย์จะแนะน า 
และจัดวางคนในการจะให้ชุมชนสามัคคีและสันติสุข โดยการปกครองกันเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและจัดตั้ง           
กู้ชีพกู้ภัยคอกช้าง โดยให้คนใช้ชุมชนเป็นสมาชิก ผลัดเวรกันออกอาสากู้ภัย บริหารมูลนิธิกันเอง ท่านสนับสนุนทุนซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526) ที่กล่าวว่า การช่วยเหลือตนเอง คือ การสนับสนุนให้ประชาชนได้มีการ
ช่วยเหลือตนเอง การช่วยเหลือจากภายนอกให้อยู่ในกรอบของการกระท าเพื่อให้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้นไม่ควร
ช่วยเหลือทุกอย่าง หากแต่เป็นการช่วยเพื่อให้ประชาชนสามารถท่ีจะพึ่งพาตัวเองได้ต่อไปในระยะยาว 

 2.3 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีจิตวิญญาณ คือ การผู้ปลูกฝังจิตวิญญาณของ          
บ้านคอกช้างให้กับชาวบ้านได้ตระหนักรู้กันท่ัว ท่านรวมจิตใจคนในชุมชนปลูกฝังจิตส านึกรักถิ่นฐานบ้านเกิดสมัคสมานสามัคคี         
จนเป็นท่ีตัวอย่างที่สงบสุข ท าให้ช่ือเสียงดังไกล คนในชุมชนรักชุมชนยิ่งขึ้นและท่านอาจารย์คอยก าชับแสดงธรรมสอนธรรมที่
ส าคัญ เพื่อให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เกิดพลังรวมตัวกันเข้มแข็งเมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยท่านเป็นผู้น าทางจิตวิญญาณ        
ท าให้ดูอยู่ให้เป็น เป็นผู้น าของวัดและชุมชนสอดคล้องกับงานวิจัยของช าเลือง วุฒิจันทร์ (2526) ที่พบว่าพระสงฆ์มีบทบาท
ส าคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพพลเมืองที่ส าคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติในระยะยาวด้วยการจัดการเรีย นการสอน          
การเทศนาอบรม สั่งสอนเยาวชนและประชาชนให้ตั้งอยู่ใน คุณธรรมความดี 

2.4 บทบาทพระสงฆ์ต่อการสร้างเสริมให้เป็นชุมชนที่มีสันติภาพ คือ ชุมชนชาวพุทธบ้านคอกช้างมีสันติภาพ 
ปลอดภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบก็อาศัยท่านอาจารย์ชิตเป็นผู้คอยแนะน าหล่อหลอมจิตใจ สร้างความสามัคคี แนะน าวิธีการ
แก้ไขปัญหาท าให้อยู่กันอย่างสันติสุข การที่สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี ที่ท่านอาจารย์คอยอบรมตักเตือน 
ช้ีแจง แสดงธรรม และวิธีปฏิบัติและจัดกิจกรรมภายในวัดสร้างความสามคัคีในชุมชนท าให้ชุมชนชาวคอกช้างปลอดภัยจากการ
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ก่อเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสมุห์วรวิทย์ ผาสุโก (2558) ที่ศึกษาพระสงฆ์
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาชุมชนวัดสามชุกฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออก มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
แนวคิดทฤษฏีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและหลักธรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งตามหลักพระพุทธศาสนา 
และศึกษาการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชนวัดสามชุก ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก พบว่า 
ความเข้มแข็งของชุมชน มีพ้ืนฐานของความมีจิตส านึกท่ีต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่จะแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชนด้วยความสามัคคีชุมชนสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินทางเลือกน าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จ
พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ท าให้ชุมชนมีความสามารถที่พึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุมชน
สามชุกฝั่งตะวันตก และฝั่งตะวันออกนั้น นับว่ามีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่ง คนในชุมชนมีความรักสามัคคีในการอนุรักษ์ตลาด
ร้อยปี ซึ่งเป็นศูนย์รวมวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยมีพระสงฆ์เป็นศูนย์รวมของความศรัทธา ท าหน้าที่
ส่งเสริมสนับสนุน กิจการต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คนในชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน อีกทั้งยังท าหน้าท่ีในการส่งเสริม
พัฒนาจิตใจของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และได้พัฒนาต้นกล้าหรือเยาวชนของชุมชนเป็นคนดีศรีสุพรรณ ซึ่งนับว่าพระสงฆ์นอก
จะส่งเสริมความเข้มแข็งของคนในชุมชนแล้วยังได้บ่มเพาะ ปูพื้นฐานให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความเข้มแข็งทางจิตวิญญาณ
สามารถสืบสานวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็งสืบต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1 พระสงฆ์ที่มีความสนใจ ในด้านบทบาท หรืองานด้านการพัฒนาพัฒนา น่าจะได้ศึกษาแนวคิดหรือรูปแบบกิจกรรม
การด าเนินบทบาทหรืองานการพัฒนาของพระสงฆ์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง หรือปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน       
และข่ายงานการพัฒนาของท่านนั้น ๆ 
 2. พระสงฆ์นักพัฒนาสามารถน าแนวคิดการพัฒนาชุมชนนี้ไปใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการแสดงบทบาทให้สอดคล้อง
กับบริบทในชุมชน ตามสภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 3. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคต่อบทบาทในการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดท าสารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์อย่างดีจากคณาจารย์ทุกท่านที่ได้
ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้แก่ผู้วิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เทพสิงห์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก 
ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตา กรุณาของอาจารย์ที่ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าส าหรับการแก้ไขในการท าสารนิพนธ์ ตลอด 
จนเป็นแรงผลักดันให้ผู้วิจัยสามารถท าวิทยานิพนธ์ส าเร็จ ขอกราบขอบพระคุณส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มอบให้กับศิษย์คนนี้ 
 ขอกราบขอบพระเดชพระคุณ พระครูนิเทศสุตกิจ ผู้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการท าสารนิพนธ์เล่มนี้  ผู้ถ่ายทอด
เรื่องราวท้ังหมดด้วยความยินดี 
 ขอกราบขอบพระเดชพระคุณ ผู้ให้ข้อมูลหลัก เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ลูกวัด วัดคอกช้าง พระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะ
เทศบาลต าบลคอกช้างไวยาวัจกรวัดคอกช้าง และ ปะชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณ ชุมชนวัดคอกช้าง และชุมชนที่ใกล้เคียงกับวัด
คอกช้างทุกท่าน รวมทั้งผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่สละเวลาในการตอบค า ถามเป็นอย่างดี อันน า มาซึ่งความปลื้มใจแก่ผู้วิจัย        
เป็นอย่างยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณโมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถิ่นศรีตรังที่มอบความรู้และประสบการณ์ชีวิตให้กับข้าพเจ้า 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับศิษย์คนนี้ ขอขอบคุณ            
คุณกิตติปัทม์ แสงงาม ที่คอยให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี และขอบคุณรุ่นพ่ี เพื่อนร่วมรุ่น รุ่นน้อง พมส.ทุกคน ที่คอยให้ค าปรึกษา
และให้ก าลังใจเสมอมา 
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 ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณโยมพ่อและโยมแม่ผู้เป็นยิ่งกว่าสิ่งใดและครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลา     
ของชีวิต สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขออุทิศบูชาพระคุณโยมพ่อและโยมแม่ คณาจารย์ 
ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้อบรม สั่งสอน และช้ีแนะแนวทางที่ดีให้ผู้วิจัย 
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การศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1                                                                                                                                                                                                                           

A Study of the Position Administration for Administrator of Education Institution in 
Encouraging the Use of Community Learning Resources Sakhonnakhon Primary 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายการวิจัย 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาอาศัยในชุมชนและสถานที่ตั้งในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการครู หัวหน้ากลุ่มสาระ ช่วงช้ันท่ี 3 และ  4 ปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 190 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แ ก่        
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที t-test F- test ตามล าดับ 
 ผลการวิจัยพบว่า : 
 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี และประเภทอาชีพ 2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ ในชุมชน 
สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมซึ่งพิจารณาจาก ประสบการณ์การท างานต่างกัน มีการส่งเสริม
การใช้แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ          
ไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาด้านสถานที่ตั้งโรงเรียนต่างกันพบว่า แตกต่างกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้ผลสรุป ดังนี้ 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน ระยะเวลาอาศัยต่างกันและสถานท่ีตั้งโรงเรียนต่างกัน มีการส่งเสริม
การใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภท
อาชีพ ไม่แตกต่างกัน  
 

ค ำส ำคัญ :  สภาพการบริหาร แหล่งเรียนรู้ชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา 

                                                           
3 ผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา (ดร.) 
4 รองศาสตราจารย์, ประธานมูลนิธิหมอ่มหลวงปิ่น  มาลากุล ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(ดร.) ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา 
6 นักวิชาการเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนครเขต 1 (ดร.) 
7 เลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Abstract 
 The research purpose of this study were 1) to study the management of school administrators in 
promoting the use of resources in the community under the consistency primary education 1 2) to compare 
the administration's. school administrators in promoting the use of resources in the community. Under the 
Office of Primary Education Consideration by  Experience Long time residents and the location of the school. 
The sample used in this study. Director of the School Deputy director of the Teacher Chief Learning Level 
3 and 4 year B.E. 2559 under the Office of Primary Educational primary  of 190 people from a stratified 
random sample. Tools used in research scales are five levels of Reliability in the use at 0.95 Statistical 
analyzed of percentage average standard deviation t-test F- test, respectively. 
 The Research Result of the Fiending were as follow :.,     
 1. The role of school administrators are encouraged to use learning resources in the community. 
Under the Sakhonnakhon Primary Education Service Area 1 overall averages are moderate. Considering 
that it was found. The average level in all areas, in descending order from highest to lowest are the kind 
of places. historical Culture and tradition And Occupation 
 2. Compare the role of school administrators are encouraged to use learning resources in the 
community. Area under the Sakhonnakhon Primary Education as one of the features of consideration. And 
experience different The promotion of the use of individual learning. Property Types historical Culture 
and tradition And Occupation not different Considering the location of the school found. Different aspects 
and conclusions follows. 
 3. School administrators a different career experience as well. Long live a different location and a 
different school. The promotion of the use of learning resources in the community category. Property 
Types historical Culture and tradition And Occupation had no different 
 

Keywords: Position Administration Community Learning Pesources Administrator 
 

บทน า 
 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความตัวหน้าท้ังด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองประเทศที่
เจริญจะมีระบบการศึกษามีคุณภาพเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถไปพัฒนาประเทศ ประเทศไทยให้ความส าคัญกับ
การศึกษามานานแล้วดังค ากล่าว “รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา” หรือ “มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน” นอกจากนั้นการศึกษายังพัฒนา
ความรู้ ศีลธรรมคุณค่า ค่านิยม และความเข้าใจชีวิต ซึ่งการศึกษามีความจ าเป็นส าหรับชีวิตเพื่อให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีความรู้ 
ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมการคิดที่มีอิทธิพลต่อกฎต่าง ๆ พร้อมกับทักษะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร (จินตนา   
สุจจานันท์ 2556: 17) 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้มี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2545) ก าหนดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รัฐจะต้องให้ความส าคัญกับเด็กทุก
กลุ่ม ได้แก่ เด็กมีความการพิเศษ เด็กที่ด้อยโอกาสและเด็กพิการ ได้รับสิทธิและโอกาสเท่ากับเด็กปกติเด็กมีความสามารถ
พิเศษถือว่าเป็นเด็กด้อยโอกาสอีกแง่มุมหนึ่งต้องดูแลกระตุ้นศักยภาพให้ได้รับโอกาสตามพรสวรรค์การจัดการศึกษาพิเศษต้อง
ทุ่มงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน และอุปกรณ์สนับสนุนท้ังผ่อนคลายกฎระเบียบในการจัดการศึกษา ควรจัดโรงเรียน
ให้เหมาะสมและเกิดความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนร่วมให้มีโอกาสในกิจกรรมทั้งเด็กพิเศษ
และเด็กปกติ ตามสภาพจริงในสังคมแห่งการเรียนรู้ (ศิริยุพา พูลสุวรรณ 2554: 22) 
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 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขปี พ.ศ. 2545) การจัดการศึกษา          
ยึดหลักดังนี้ ได้แก่ การจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอน 74 ก) จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2548 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้
แนวใหม่ ท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พบว่า การ
เรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิตยังท าได้ไม่มาก การจัดการเรียนรู้ยังไม่สอดคล้องกับสภาพจริงขาดความ
เช่ือมโยงระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมและวิทยาการสมัยใหม่ นอกจากนั้นการใช้แหล่งการเรียนรู้ยังมีข้อจ ากัดในการน ามาใช้ในการ
เรียนรู้ทั้งด้านความเพียงพอและคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนใช้ครูเป็นสื่อหลัก ผู้เรียนไม่ได้รับแรงกระตุ้นการเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1. 2547 ก: 7) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2546  ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นท่ี สกลนคร 
เขต 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ผู้เรียนขาดความใฝ่รู้ เฉื่อยชาและเบื่อหน่ายการเรียน 
คิดไม่เป็น ท าไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์เกิดการ
เรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง (ส านักมาตรฐาน. 2542: 9 - 7) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สามารถ รอดส าราญ. (2556: 89) ได้ศึกษาการใช้
แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี 
พบว่า การใช้แหล่งการเรียนรู้ที่เป็นแหล่งวิทยาการโรงเรียนยังมีการน าไปเช่ือมโยงกับสาระในแต่ละรายวิชาน้อย 
 จากสภาพปญัหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดัน
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเกิดความตระหนักในบทบาทของตนที่จะจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้สอนน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลในระบบการศึกษาและ
ศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพให้มีทักษะการคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 
 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัด
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1 จ าแนกตาม ประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และ
สถานท่ีตั้งโรงเรียน 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีการส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชนรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์การท างาน
ต่างกัน มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แตกต่างกัน 
 3. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีระยะเวลาการอาศัยอยู่ใน
ชุมชนต่างกัน มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แตกต่างกัน 
 4. ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีสถานที่ตั้งโรงเรียนต่างกัน 
มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แตกต่างกัน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียนรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับช่วงช้ันท่ี 3 และช่วงช้ันท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ านวน 2,118 โรงเรียน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรี ยน   
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง จากอ าเภอเมือง                
สกลนคร และอ าเภอกุสุมาลย์ 
 1. เขตอ าเภอเมืองสกลนคร โรงเรียนละ 15 คน  
 2. เขตอ าเภอกุสุมาลย์โรงเรียนละ 15 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระดับช่วงช้ันที่ 3 และช่วงช้ันที่ 4 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จ านวน 190 คน ได้มาโดยมีขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นที่ 1 ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970: 608) โดยใช้
จ านวนประชากรเป็นช้ัน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 110 คน 
 ขั้นที่ 2 สุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Sreatified Random Samping) ตามสัดส่วนโดย
ใช้อ าเภอเป็นช้ัน  
  
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองและไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
แบบสอบถามจากเนื้อหาทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลคุณลักษณะส่วนตัว ของผู้บริหารสถานศึกษาแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จ านวน 5 รายการ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี และประเภทอาชีพ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จ านวน 40 ข้อ           
มีค่าความเช่ือมั่น 0.95 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ตามล าดับดังนี้ 
 1. หาค่าร้อยละของข้อมูลคุณลักษณะส่วนตัวของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
 2. หาค่าเฉลี่ย ( ) และความส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ข้อมูลระดับการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ใน 4 ด้ าน คือ ประเภทบุคคล ประเภท
สถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพโดยรวมและรายด้าน 
 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ได้แก่ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนและสถานท่ีตั้งโรงเรียนโดยใช้ค่าทดสอบที (t-test) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม ได้แก่ ประสบการณ์การสอน โดยใช้สถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
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Way ANOVA) ในกรณีที่มีค่าความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวใช้การทดสอบด้วย
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 
 
ผลการวิจัย 
 1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษ า
ประถมศึกษา เขต 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน
กลางทุกด้านโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่  ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณี และประเภทอาชีพ  
 2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะด้านอายุต่างกัน ระดับประสบการณ์การท างานต่างกัน และ
การส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ประเภทบุคคล   
  
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทอาชีพ 

  สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
ความแปรปรวน df SS MS F P 

ระหว่างกลุ่ม 3 .38 .19 .24 .79 
ภายในกลุ่ม 187 56.85 .78   

รวม 190 57.23    
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มีความคิดเห็นในการส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทอาชีพ ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 2 : การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภท
      อาชีพ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน 

ระเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน X  S.D. t p 
น้อยกว่า 10 ปี 3.41 .66 .32 .75 
ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 3.33 .93   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชนน้อยกว่า 10 ปี และตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
มีความคิดเห็นในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ประเภทอาชีพไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 3 :  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภท 

   ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนก 
   ตามประสบการณ์การท างาน 

ความแปรปรวน df SS MS F P 
ระหว่างกลุ่ม 3 .26 .13 .16 2.85 
ภายในกลุ่ม 187 57.32 .78   

รวม 190 57.58    
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นในการส่งเสริมการ
ใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4 : การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 

  ประเภทอาชีพ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ าแนกตามสถานท่ีตั้งโรงเรียน 

สถานที่ต้ังโรงเรียน X  S.D. t p 
อ าเภอเมืองสกลนคร 3.43 .74 1.13 .27 
อ าเภอกุสุมาลย์ 3.10 1.18   

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู่ในโรงเรียนในเขตอ าเภอเมืองสกลนครและในเขตอ าเภอ
เมืองกุสุมาลย์ มีความคิดเห็นในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทสถานท่ีตั้งไม่แตกต่างกัน 
          
 สรุปและอภิปรายผล 
   ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญและอภิปรายผลจากข้อค้นพบที่
ได้จากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  1. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ                
ซึ่งจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ระยะเวลาการอาศัยอยู่ในชุมชน และสถานที่ตั้งโรงเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งตรงกับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ส าลี เก็งทอง (2554: บทคัดย่อ): ภาษิต บุษมงคล 
(2553: บทคัดย่อ); และพวงรัตน์ วิทยตมาภรณ์ (2551: บทคัดย่อ) จากการที่ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง ท้ังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับสาระในการจัดการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้
ที่ครูและสถานศึกษาจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติ โดยการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้แบบที่เน้นการท่องจ า ท าตามซึ่งมีครูเป็น
ศูนย์กลาง มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเอาชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เกิด
จากการปฏิบัติจริง การรู้จักสืบเสาะ และค้นหาความรู้ การสนใจใฝ่รู้ และการรู้จักแก้ปัญหา (รุ่ง แก้วแดง. 2553 ข: ค าน า) แต่
เนื่องจากครูผู้สอนมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้งที่เห็นว่ามีประโยชน์มากที่สุดและยังช่วยให้
นักเรียนรักและผูกพันในท้องถิ่นของตน ท าให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้กับชุมชนและในชีวิตจริงที่ตนอาศัยอยู่ (พวงรัตน์ 
วิทยาตมาภรณ์. 2544 : บทคัดย่อ) อีกทั้งเป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียนช่วยให้การเรียนได้ผล ( Shaver. 1991: 
Abstract) นอกจากน้ันพบว่า ผู้ปกครองไม่สนับสนุนการน านักเรยีนไปศึกษานอกสถานท่ี เกรงว่าจะได้รับอันตรายรวมถึงการที่
โรงเรียนไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้แหล่งการเรียนรู้ (พิชยา นันทวิเชตพงษ์. 2536: บทคัดย่อ) แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
   1.1 ประเภทบุคคล พบว่า มีการใช้แหล่งกาเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง เช่น เดียวกับงานวิจัยของสามารถ        

รอดส าราญ (2546: บทคัดย่อ) และสาวิตรี  ซาตา (2556: บทคัดย่อ) ทั้งที่เป็นชุมชนมีผู้รู้ต่าง ๆ มากมาย มากกว่าครูที่สอน

หนังสือเป็นครูที่รู้จริง ท าจริง ท าให้การเรียนรู้เข้าไปเช่ือมโยงกับการปฏิบัติจริง การเรียนรู้สนุกไม่น่าเบื่อ (ประเวศ วะสี. 2543

ค: 60-61) และองค์ความรู้ในท้องถิ่นนั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงที่สืบทอดกันมา และสามารถปรับใช้ในหลาย

สถานการณ์ได้ (อธิปัตย์ คลี่สุนทร. 2547: 29-30) แต่ปัญหาที่พบ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ค่อยมีเวลาว่าง ขาดทักษะ ตลอดจน

ขั้นตอนในการฝึกปฏิบัติ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเป็นไปด้วย ความล่าช้า ประกอบกับการเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเภทบุคคลต้องค านึงถึงผู้เรียน หลักสูตร เนื้อหาวิชาและคุณสมบัติของภูมิปัญญาท้องถิ่น (ประกอบ ใจมั่น. 2539: บทคัดย่อ) 

งบประมาณการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ (รุจิรา จริยพันธ์. 2556: บทคัดย่อ) และการจัดการ (สามารถ รอดส าราญ. 2556: 

บทคัดย่อ) เป็นปัจจัยประกอบด้วย ดังนั้นหากต้องการน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคลไปใช้ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเพิ่มขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีการวางแผนร่วมกันกับชุมชนและหน่วยเหนือ เพื่อจัดสรร

งบประมาณเป็นค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่นอย่างเหมาะสม (ภาษิต บุษมงคล. 2543: บทคัดย่อ) ตลอดจนให้การอบรมด้าน

เทคนิคในการถ่ายทอดความรู้แก่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีความสามารถในการสอนที่ดีแก่นักเรียน ซึ่งครูผู้สอนจะเห็นคุณค่า

ในการน านักเรียนหรือมอบหมายงานให้นักเรียนไปเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

   1.2 ประเภทสถานท่ี พบว่า มีการใช้แหล่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สาวิตรี 

ซาตา (2546: บทคัดย่อ) และ ลี ซู-เวน (Lee Shu-Wen. 1977: 1218-A) ได้ให้ทัศนะว่า การเรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ใน

ชุมชน มีผลให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี ซึ่งการเรียนรู้จะต้องอาศัย

ความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายในชุมชน (สมจิตร ช้ีแจง. 2537: บทคัดย่อ) ซึ่งครูผู้สอนมักมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้

แหล่งการเรียนรู้ (พวงรัตน์ วิทยตมาภรณ์. 2541: บทคัดย่อ) น ามาประกอบการเรียนการสอนเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 

ระเบียบในการน านักเรียนได้ศึกษานอกสถานท่ีไม่เอื้อต่อการน านักเรียนไปเรียนรู้และผู้บริหารไม่สนับสนุนเท่าที่ควร (พวงรัตน์           

วิทยตมาภรณ์. 2551: บทคัดย่อ) ท าให้การน านักเรียนออกไปศึกษานอกสถานท่ีไม่ได้รับความสะดวก (รุจิรา จริยพันธ์. 2546: 

บทคัดย่อ) ตลอดจนความจ ากัดในเรื่องเวลาในการด าเนินการ (ภาษิต บุษมงคล. 2543: บทคัดย่อ) โดยแหล่งการเรียนรู้ที่

ครูผู้สอนใช้ในการเรียนการสอนน้อยที่สุด คือหน่วยงานที่เป็นสถานศึกษา (พวงรัตน์ วิทยตมาภรณ์. 2541: บทคัดย่อ) ดังนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะส ารวจและสร้างแหล่งความรู้ในชุมชนให้เพิ่มขึ้น (ประเวศ วะสี. 2543ค: 61) ตลอดจนการส่งเสริม 

สนับสนุนให้มีการจัดท าทะเบียนรวบรวมแหล่งความรู้หรืแหล่งให้บริการต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ วตามธรรมชาติ หรือจัดสร้างขึ้นมา

ใหม่เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งน าสถานที่ส าคัญในชุมชนที่มีอยู่แล้วในวิถีชีวิตและการท ามาหากินในชุมชน สถานที่

ส าคัญทางธรรมชาติ ที่เปิดกว้างสร้างบรรยากาศและจินตนาการอันกว้างไกลแก่นักเรียน (กาญจนา เอกะวิภาค. 2541: 12)  

มาใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจัดการที่ดีและมีวิทยาการที่สามารถให้ความรู้ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนสนใจได้

อย่างดียิ่ง (สุมน อมรวิวัฒน์. 2554: 15) 

   1.3 ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี พบว่า มีการใช้แหล่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของสามารถ รอดส าราญ (2556: บทคัดย่อ) กระทรวงศึกษาธิการ (2544ข: 3) ได้ก าหนดแนวการปฏิบัติ
ในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไว้ว่าแนวความคิด ความเช่ือต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อการด าเนินชีวิตที่สงบสุขใน  
แต่ละท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ศิลปะการละเล่นพื้นเมือง ศิลปะด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปะการแสดงพ้ืนบ้าน วรรณกรรมทางประวัติศาสตร์ ภาษาถ่ินและการกระท าหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและ
วิถีการด ารงชีวิต (สิริยุพา ศกุนตะเสฐียร. 2545: 7) ครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนได้ทั้งสิ้น ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้ให้
เป็นระบบ หมวดหมู่ หรืออาจจัดท าเป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปะวัตถุและ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งควรแก่การศึกษาค้นคว้าอันน ามาซึ่งความภูมิใจของท้องถิ่น  (สมจิตร ช้ีแจง. 2557: 
153-154) ของผู้เรียน ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สินน านักเรียนไปร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนรู้       
เกิดความรู้สึกรักและผูกพันในท้องถิ่นของตน (พวงรัตน์ วิทยตมาภรณ์. 2551: บทคัดย่อ) 
   1.4 ประเภทอาชีพ พบว่า มีการใช้แหล่งการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากการน านักเรียนไป
ศึกษายังแหล่งกรเรียนรู้ในชุมชนที่เป็นการประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือสถานประกอบการมักมีปัญหาในด้านงบประมาณที่
เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งสถานศึกษามีอยู่จ ากัดอีกทั้งการน านักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ไม่ได้รับความสะดวก และแหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชนมีการติดต่อและร่วมกันวางแผนกับทางโรงเรียนค่อนข้างน้อย โดยชุมชนยังมีความเข้าใจว่าบทบาทในการ
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จัดการเรียนการสอนเป็นของโรงเรียน (สามารถ รอดส าราญ. 2556: บทคัดย่อ) ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เช่ียวชาญในด้านอาชีพแต่ละสาขาหรือเจ้าของสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน ตลอดจนขอความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทาง
โรงเรียนโดยให้ใช้สถานประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในด้านอาชีพซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ 
ศิริพร ภูมิพันธุ์ (2557: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า การศึกษาจากของจริงเป็นประสบการณ์ตรงและเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ เซฟเวอร์ (Shaver. 1991: Abstract) ที่ว่าการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประกอบการเรียนการ
สอนจะท าให้นักเรียนได้รับประสบการณ์มากกว่าการเรียนในช้ันเรียน 
  2. บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยรวม ซึ่งพิจารณาจากคุณลักษณะด้าน ประสบการณ์การท างานที่ต่างกันพบว่า มีการส่งเสริมการใช้แหล่ง
การเรียนรู้ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ ไม่แตกต่างกัน         
หากพิจารณาด้านสถานท่ีตั้งโรงเรียนที่ต่างกันพบว่า มีความแตกต่างกันและเมื่อพิจารณารายด้านได้ผลสรุป ดังนี้ 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุต่างกัน พบว่า มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนประเภทบุคคล 
ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเรื่องมาจากในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการพัฒนา อบรม ส่งเสริมและสนับสนุนครูผู้สอนให้มี
ความรู้ในเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความพร้อมต่อการจัดการแนวทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
   2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันพบว่า มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน
ประเภทบุคคลและประเภทอาชีพไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาด้านประเภทสถานท่ีและประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและ
ประเพณีพบว่า แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุเทพ ศรีระกิ่ง (2556: บทคัดย่อ) ที่พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา
ไว้ว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ (มาตรา 22) ต้องเน้นความส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนความรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข (มาตรา 23) ต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น          
ท าเป็นส่งเสริมให้ผู้สอนสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
มีความรอบรู้ (มาตรา 24) และรัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ทุกรูปแบบ (มาตรา 25) ซึ่งนับว่า
เป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาของประเทศ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องทราบข้อก าหนดดังกล่าวและสามารถ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545: 13-15) 
   2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การท างานต่างกันพบว่า มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน ประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ ไม่แตกต่างกัน            
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาและการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ ผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาทุกคนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษาจากเดิมที่เน้นการสอนจากต ารามา
เป็นการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและเป็นสื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีระยะเวลาการอาศัยในชุมชนต่างกัน มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชนประเภทบุคคล ประเภทสถานที่ ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี และประเภทอาชีพ ไม่แตกต่างกัน        
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ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีลักษณะเป็น
ชุมชนเมืองในเขตอ าเภอเมืองสกลนครและกึ่งชนบทในเขตอ าเภอกุสุมาลย์ อาชีพหลักของชุมชนจึงมีแหล่งการเรียนรู้ในพื้นที่
มากมาย ได้แก่ การท าสวนผลไม้ สวนดอกไม้ระดับ อาชีพรับจ้าง ค้าขาย ท าเครื่องปั้นดินเผาและรับราชการ (ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1. 2547ก : 2) ประกอบกับเป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลที่สามารถใช้ระยะเวลาใน
การเดินทางไปศึกษายังแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดใกล้เคียงโดยใช้เวลาการเดินทางไม่มากนักหากมีการเตรียมการวางแผนการ
เรียนรู้ไว้ล่วงหน้าจะสามารถบูรณาการเรียนการสอนระหว่างวิชาเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ากับผู้เรียน และสามารถ
เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ในวิถีชีวิตที่เป็นองค์รวมได้ด้วย นอกจากนั้นบางโรงเรียนจัดท าจดหมายข่าว วารสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษาและชุมชนได้ทราบถึงแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในชุมชน (โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์. 
2557: 48) และมีการรับรู้แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ จากสื่อหลากหลายแขนงแต่นับว่ายังมีการใช้แหล่งการเรียนรู้ประกอบการ
เรียนการสอน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาครูผู้สอนให้เห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการ
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ รอบตัว เช่น การจัดทัศน
ศึกษา การเข้าค่ายทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การจัดป้ายนิเทศ การฝึกทักษะในด้านอาชีพและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข (โรงเรียนรัตนธิเบศร์. 2547: 31) 
   2.5 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนต่างกัน มีการส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
ประเภทบุคคล ประเภทสถานท่ี ประเภทประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี พบว่า แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ต่อศักดิ์ บุญเสือ. (2553: บทคัดย่อ) ท่ีพบว่า สถานที่ตั้งโรงเรียนต่างกัน ส่งผลต่อทัศนะ
ของผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการน าภูมปิัญญาของท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่างกัน และแตกต่างกันไป
ตามสภาพของแต่ละท้องที่ (รุจิรา จริยพันธ์. 2556: บทคัดย่อ) การจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเขตชนบทกับใน
เขตเมืองหรือเทศบาลมีความแตกต่างกันมากหลายโรงเรียนที่อยู่ในเขตเมืองมีแหล่งการเรียนรู้หลากหลายทั้งในและนอก
สถานศึกษา (วิทยา บุญศรีนุ้ย. 2555: 1) เช่น ตลาดน้ า วัด สถานีอนามัย ศูนย์การเกษตรการท่องเที่ยว สวนผลไม้โรงงาน ศูนย์
ไม้ประดับ การท าเครื่องปั้นดินเผา การนวดแผนโบราณ การท าขนม ท าสบู่สมุนไพร (โรงเรียนมัธยมศึกษาภูพาน. 2557: 4-19) 
   
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส่งเสรมิสนับสนุน การใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้ได้เรียนจากประสบการณ์จริงจะท าให้มีความเข้าใจเนื้อหาวิชามากขึ้น ท าให้หลักสูตรมีความหมายและได้รับ
ประสบการณ์มากกว่าการเรียนการสอนที่จัดขึ้นเฉพาะภายในห้องเรียน 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ด้วยการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
เป็นสื่อในการจัดกิจรรมการเรียนการสอนตลอดจนการสร้างความเข้าใจแก่ครูผู้สอนให้เห็นประโยชน์และความคุ้มค่าที่จะเกิด
กับผู้เรียน 
 3. ครูผู้สอนสามารถน าแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนไปใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โดยผู้บริการสถานศึกษา ครูผู้สอนควรร่วมมือกับชุมชน ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ในท้องถิ่นให้สอดคล้องในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แล้วจัดท าเป็นท าเนียบเพื่อสะดวกในการใช้ประโยชน์ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพของการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ทั้ง 4 ประเภทที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการใช้
แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน 
 2. ควรมีการวิจัยในเชิงลึกถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าโดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ในชุมชนประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
 3. ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียนต่อการเรียนการสอนด้วยการใช้แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
 4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบวิเคราะห์ตัวแปรด้านอ่ืน ๆ กับพ้ืนท่ีการศึกษาแตกต่างกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืชของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ปีการศึกษา 2559 จ านวน 33 คน ผู้วิจัยท าการวิจัยปฏิบัติการ 3 วงรอบ วงรอบละ 1 แผนการ
จัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 9 ช่ัวโมง เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบวัดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 17 ข้อ 
และใบงานขณะเข้าร่วมกิจกรรม ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดย
การหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลังเรียนที่
ระดับดีมากสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับพอใช้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิง
วิทยาศาสตร์สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากใบงานระหว่างเรียนของนักเรียนซึ่งพบว่า
อยู่ในระดับดีมาก  
 

ค ำส ำคัญ:  การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์  การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์   
              ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  การเจริญเติบโตของพืช 
 
Abstract 
 This research aimed to study the effect of learning management for enhancing effective 
communication skill by using Socioscientific Issues with Scientific Argument Learning management in topic 
of Plant Growth. There are 33 participants who study in enhancing science high school curriculum at 
Phitsanulok province under the faculty education a university in Phitsanulok in second semester of the 
year 2016 in grade 11 student. The 3 lesson plans were used in 3 cycles of action research (1 lesson plan 
per 1 cycle) and the total time was 9 hours. The collecting data were collected by qualitative data was 
analyzed by content analysis and quantitative data were analyzed by means and standard deviation from 
effective communication skill test (test of 17 open-ended questions before and after completing the 

                                                           
1 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2 อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
3 อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
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topic) and worksheet (learning logs during studying per lesson) The results showed that post test level of 
Effective communication skill was exemplary level that higher than pretest level was at basic level. 
Moreover, the average score from worksheet through student during studying per lesson was exemplary. 
 

Keywords: socioscientific issues,  scientific argument,  effective communication skill, plant growth 
 
บทน า 
  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในทักษะที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ดังปรากฏ
ในรายงานของห้องวิจัยปฏิบัติการกลางทางตอนเหนือและกลุ่มเมทรี (NCREL, 2003) ได้น าเสนอความคิดส าหรับนักเรียน     
ในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวว่าทักษะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทักษะที่จ าเป็นเสริมสร้างให้พลเมืองของประเทศให้มี
สมรรถภาพสูงในการท างาน ปัจจุบันไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมถึงการท างาน    
เป็นกลุ่มและความร่วมมือ ซึ่งเป็นความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นในการแก้ปัญหา การมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่เป็น
ความสามารถในการอ่านและการจัดการกับอารมณ์ ตลอดจนการแสดงออกของพฤติกรรมทั้งตนและผู้อื่นในการมีปฏิสัมพันธ์
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ความรับผิดชอบส่วนตนและต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี ซึ่งเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวข้องกับประเด็น   
ทางจริยธรรมกับประเด็นทางสังคมต่าง ๆ และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ รวมถึงใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์   
ต่อส่วนรวมมากที่สุด และในกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนั้น ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อตนเองและสังคม    
โดยนักเรียนต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกปัจจุบัน การศึกษาของไทยให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมทักษะการสื่อสารส าหรับนักเรียน ซึ่งหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ได้ก าหนดสมรรถนะความสามารถ     
ในการสื่อสารจัดเป็นหนี่งในสมรรถนะส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของไทย            
จึงมุ่งเน้นพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญเพื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 รวมถึงการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
วิทยาศาสตร์ เนื่องจากทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร ์(Driver 
et al., 2000) เพราะมนุษย์อยู่กันเป็นสังคมซึ่งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ดังนั้นทุกคนที่อยู่ในสังคมจึงควรที่จะมีทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าเช่ือถือหรือมีคุณภาพซึ่ง
น าไปสู่การน าเสนอข้อคิดเห็นที่ต่างกันที่เรียกว่า ข้อโต้แย้งต่อข้อมูลข่าวสารหรือประเด็นปัญหาทางสังคมที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับวิทยาศาสตร์ที่ก าลังเป็นท่ีสนใจของสังคมขณะนั้น (Schwarz, 2009) สอดคล้องกับ NCREL (2003) ที่ว่าความคาดหวังของ
คนในสังคมในแต่ละช่วงเวลามีลักษณะที่ต่างกัน ส่งผลให้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ที่เต็มไปด้วยการ
แข่งขันแบบไร้ขีดจ ากัด และมีการเจริญเติบโตของเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นนักเรียนจึงจ าเป็นต้อง
มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จะช่วยเสริมสร้างให้พลเมืองของประเทศมีสมรรถภาพสูงและเป็น ไปตามความ
คาดหวังของสังคมเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อการรู้วิทยาศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ทางด้านทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยังเป็นหนึ่งในตัวช้ีวัดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจในเวทีระดับโลก และส่งผลต่อวิทยาศาสตรใ์นหลายมิติ เช่น ส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ โดยให้ความส าคัญในส่วน
ของการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ในชีวิตจริง (Lin and Mintzes, 2010) พัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ (Sadler 
and Zeidler, 2004) และแนวคิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ศึกษา ซึ่งช่วยให้นักเรียนได้รู้ข้อเท็จจริงและแนวคิด ทาง
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Lewis, 2003) พัฒนาความสามารถด้านการใช้ความรูเ้พื่อแก้ปัญหาสังคม ตัดสินใจในบริบท
ต่าง ๆ และประเมินความขัดแย้งของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ (Ratcliffe and Grace, 2003) รวมไปถึงเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตจริงได้  (Driver et al., 2000) เพิ่มความ
ตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์ (Smith and Wales, 2000) และมีความรับผิดชอบในกระบวนการตัดสินใจ (Kolsto, 
2001) โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในประเด็นทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือสิ่งแวดล้อมได้
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เหมาะสม (Kolsto, 2001; Sadler, 2004) และพัฒนาการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมสู่การมีส่วนร่วมในสังคม  
(Sadler, 2009) โดยเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการรับมือกับประเด็นท่ีมีวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานอย่างฉลาด ทั้งปัจจุบัน
และอนาคต สอดคล้องกับประชาธิปไตยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน (Driver et al., 2000; Kolsto, 2001) 

อย่างไรก็ตามพบว่าการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของต่างประเทศของ Foong and Daniel (2013) ซึ่งครูวิทยาศาสตร์
ส่วนใหญ่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ พบได้ในหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ที่ครู ชีววิทยาจะสอนตามลัทธิขงจื้อ ไม่เน้น
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะเข้มงวดตามวิธีการสอนของลัทธิทั้งหมด สอดคล้องกับผลการศึกษาการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในไทยของศศิเทพ ปิติพรเทพิน และปรัชญา จันตา (2559) พบว่าในช่วงปี พ.ศ.2551-2557 ครูไม่เน้น
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เพราะครูไม่กล้าที่จะ
อภิปรายในประเด็นที่มีความเสี่ยงจากการประท้วงของผู้ปกครอง ท าให้นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในส่วนร่วมของการโต้แย้ง
เชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งในศตวรรษที่ 21 นักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ที่มา
จากปัญหาและเหตุการณ์รวมถึงประสบการณ์ที่จะส่งผลต่อพวกเขาในปัจจุบันและอนาคต หากต้องการแแก้ปัญหานี้ครูต้อง
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนให้อยู่ในระดับที่เพิ่มมากขึ้น หากนักเรียนเข้าใจใน
ประเด็นที่ศึกษาซึ่งเป็นประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์จะท าให้นักเรียนเช่ือมโยงความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับประเด็น
ที่ศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวได้ง่ายขึ้น ซึ่งเกิดการแลกเปลี่ยนและการสะท้อนคิดจากการท ากิจกรรม (Chung et al., 2014)  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ (Socioscientific Issues) มุ่งเน้นให้นักเรียน
เห็นถึงประเด็นท่ีไม่สามารถหาข้อยุติได้ และเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อหลาย ๆ ด้านทั้ง
วิถีชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ ประชาชน ชุมชน สังคม รวมถึงในระดับประเทศ และด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นต้น (Sadler and Zeidler, 2004) ดังนั้นประชาชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้น และเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม (Schwarz, 2009) การจัดกิจกรรม
เช่นนี้ช่วยดีงดูดความสนใจ และสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนได้ (Ducan and 
Tseng, 2011) และ (NCREL, 2003) ระบุว่าการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์  สามารถ
ส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 ให้ประสบความส าเร็จได้ โดย Levinson 
(2003) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้เช่นนี้มีทั้งหมด 4 ขั้น คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นพัฒนาทักษะ ขั้นการอภิปราย และ
ขั้นประเมิน สุดท้ายจะได้มาซึ่งข้อยุติที่มาจากการอธิบายด้วยเหตุผล นอกจากน้ีพบวา่การใช้การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์นั้น ช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดของเรื่องที่จะเรียนผ่าน
ประเด็นที่น ามาศึกษาได้ เนื่องจากขณะที่มีการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์นักเรียนต้องน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
อธิบายถึงประเด็นต่าง ๆ ประกอบกับเหตุผลที่น่าเช่ือถือและเป็นที่ยอมรับ (Erduran et al., 2004) ซึ่งขั้นตอนของ  Lin and 
Mintez (2010) ได้เสนอรูปแบบในการอภิปรายโต้แย้งที่ประกอบด้วย 1. การสร้างข้อกล่าวอ้างพร้อมเหตุผลหรือหลักฐานที่
สนับสนุนข้อกล่าวอ้าง 2. การสร้างข้อโต้แย้งพร้อมเหตุผลหรือหลักฐานที่ขัดแย้งต่อข้อกล่าวอ้าง 3. การเสนอเหตุผลเพื่อ
สนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง และการแสดงหลักฐานของเหตุผลที่ใช้สนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือข้อโต้แย้ง ดังนั้นจึงน า
การโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องวิทยาศาสตร์  
 จากปัญหาและแนวคิดข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของ Levinson (2003) ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดของ       
Lin and Mintzes (2010) ในหัวข้อ การเจริญเติบโตของพืช เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบในรายวิชาชีววิทยา 4 รหัสวิชา 30244 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องหาแนวทางในการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่นักเรียน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจัดการเรยีนรู้โดยใช้ประเด็นทางสงัคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตรร์่วมกับการโตแ้ย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสทิธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 33 คน เป็นชาย 15 คน หญิง 18 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่
คละความสามารถ หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีส่งเสริมวิทยาศาสตร์ขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งหน่ึงในจังหวัดพิษณุโลก  
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยอยูในรายวิชาเพิ่มเติม รหัสวิชา ว30244   ชีววิทยา 4 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตาม
หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  ในพุทธศักราช 2559 ผลการเรียนรู้คือ ข้อท่ี 4 ส ารวจตรวจสอบเกี่ยวกับ
สารที่พืชสร้างขึ้นที่มีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืชดอก เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ที่มีเนื้อหาประกอบด้วย การวัด
การเจริญเติบโตของพืช สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยท าการจัดการเรียนรู้เป็น
ระยะเวลา 9 ช่ัวโมง โดยจัดการเรียนรู้ตามเวลาเรียนปกติของนักเรียน ศึกษาและเก็บข้อมูลวันท่ี 13 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 
1. การท างานเป็นกลุม่และความร่วมมือ (Teaming and Collaboration) 
2. การมีมนุษยส์ัมพันธ์ (Interpersonal skills) 
3. ความรับผิดชอบส่วนตน (Personal responsibility) 
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี (Social and civic responsibility) 
5. การแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกัน (Interactive communication) 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ 
เร่ือง การเจริญเติบโตของพืช 
มีขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี ้
ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการ 
ขั้นตอนท่ี 2 พัฒนาทักษะ 
ขั้นตอนท่ี 3 การอภิปราย ร่วมกันการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้างข้อกล่าวอ้าง(Claim)ของประเด็น
ที่ศึกษาจากหลักฐาน เหตุผลที่สนบัสนุนข้อกล่าวอ้าง (Warrant) การแสดงข้อโต้แย้งพร้อมหลักฐานทีต่รงข้ามกับข้อ
กล่าวอา้ง(Counterarguments) และการน าเหตผุลมาสนับสนุนข้อกล่าวอ้างหรือคัดค้าน(Supportive Arguments) 
หรือแสดงหลักฐานเพื่อหักล้างข้อโต้แย้งหรือสนับสนุนข้อกล่าวอ้าง(Evidence) 
ขั้นตอนท่ี 4 ประเมิน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ด าเนินการส ารวจทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียน โดยใช้แบบวัดทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพก่อนเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด จ านวน 17 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ตั้งแต่ 0.67-1.00 ค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.40-0.80 ค่าการจัดจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.60 
 2. ขั้นวางแผน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อวางแผนและออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทั้งหมดและตรวจสอบคุณภาพรวมถึงปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยตาม
ค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ 
  3. ขั้นปฏิบัติการ ผู้วิจัยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช จ านวน 3 แผน ใช้เวลาแผนละ 1 ช่ัวโมง 
  4. ขั้นสังเกตการณ์ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้ ใช้ในการสะท้อน
การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด หลังจากนั้นวิเคราะห์      
และสรุปผล เพื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ในข้ันสะท้อนผล 
 5. ขั้นสะท้อนผล ผู้วิจัยจะน าผลสรุปจากขั้นสังเกตการณ์มาสะท้อนผลตนเอง เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้   
ในแผนการจัดการเรียนรู้ต่อไป จนครบ 3 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 6. หลังจัดการเรียนรู้ครบ 3 แผนแล้ว ท าการวัดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหลังเรียน เรื่อง              
การเจริญเติบโตของพืช 
 
   วงรอบท่ี1   วงรอบท่ี  2       วงรอบท่ี 3 
  
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จากแบบวัดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช   

ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากแบบวัดทักษะก่อนและหลังเรียนมาจัดระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ       
และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกับเกณฑ์ประเมินของ Greenstein  (2012) ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ  

คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.60-4.00 หมายถึง มีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดีมาก 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.20-3.50 หมายถึง มีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับดี 
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80-3.10 หมายถึง มีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้  
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที ่0.00-2.70 หมายถึง มีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับปรับปรุง  
แสดงผลดังตารางที่ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

ส ำรวจทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพโดยใ ช้แบบวัด
ทั ก ษ ะ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพก่อนเรียน 

วัดทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงมี
ประสทิธิภำพหลงัเรียน 

ภาพที่ 1 ปฏิบัติการในช้ันเรียน  
ที่มา: ปรับปรุงจาก Kemmis และ McTaggart (2000)  
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 ตารางท่ี 1 : แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทักษะการสื่อสารอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเทียบเกณฑ์ 
       การประเมินทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตาม Greenstein  (2012)  โดย (n=33)  

องค์ประกอบของทักษะการสื่อสาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การทดสอบ คะแนน
เต็ม 

x ̄ SD ระดับ 

การท างานเป็นกลุม่และความร่วมมือ 
ก่อนเรียน 4.00 3.00 0.17 พอใช้ 

หลังเรียน 4.00 3.70 0.10 ดีมาก 

การมีมนุษยส์ัมพันธ์ 
ก่อนเรียน 4.00 2.80 0.07 พอใช้ 

หลังเรียน 4.00 3.10 0.13 พอใช้ 

ความรับผิดชอบส่วนตน 
ก่อนเรียน 4.00 3.00 0.13 พอใช้ 

หลังเรียน 4.00 3.70 0.11 ดีมาก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ความเป็นพลเมืองด ี

ก่อนเรียน 4.00 3.20 0.17 ดี 

หลังเรียน 4.00 3.90 0.09 ดีมาก 

การแลกเปลี่ยนข้อมลู-ระหว่างกัน 
ก่อนเรียน 4.00 3.00 0.09 พอใช้ 
หลังเรียน 4.00 3.90 0.10 ดีมาก 

รวม 
ก่อนเรียน 20.00 15.00 0.14 พอใช้ 

หลังเรียน 20.00 18.30 0.33 ดีมาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่าองค์ประกอบของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 4 องค์ประกอบได้แก่ การท างานเป็นกลุ่ม
และความร่วมมือ ความรับผิดชอบส่วนตน ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน         
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แต่องค์ประกอบการมีมนุษย์สัมพันธ์มีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนไม่แตกต่าง
จากก่อนเรียน อย่างไรก็ตามในภาพรวมพบว่านักเรียนมีคะแนนทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโต             
ของพืชหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน และมีผลระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพในระดับดีมาก 

2. ผลการศึกษาการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ จากใบงานระหว่างเรียน ผู้วิจัยได้น าผลการ 
วิเคราะห์ใบงานระหว่างเรียนจ านวน 3 วงรอบ มาหาคะแนนเฉลี่ยและวิเคราะห์ผลคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์
ประเมินของ Greenstein  (2012)  แสดงผลได้ดังตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 :  แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนและระดับของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากใบงานระหว่างเรียนและ 
      น าคะแนนมาจัดระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Greenstein  (2012) 

องค์ประกอบของทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

n การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

การท างานเป็นกลุม่และความร่วมมือ 33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

4.00 
4.00 
4.00 

3.50 
3.80 
3.90 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

การมีมนุษยส์ัมพันธ์ 33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

4.00 
4.00 
4.00 

2.90 
3.00 
3.10 

พอใช้ 
พอใช้ 
พอใช้ 
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องค์ประกอบของทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

n การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ระดับ 

ความรับผิดชอบส่วนตน 33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

4.00 
4.00 
4.00 

3.50 
3.80 
3.90 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความ
เป็นพลเมืองด ี

33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

4.00 
4.00 
4.00 

3.50 
3.70 
3.80 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

การแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ระหว่างกัน 

33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

4.00 
4.00 
4.00 

3.50 
3.80 
3.90 

ด ี
ดีมาก 
ดีมาก 

รวม 33 
วงรอบที ่1 
วงรอบที ่2 
วงรอบที ่3 

20.00 
20.00 
20.00 

16.90 
18.10 
18.60 

- 
- 
- 

เทียบเกณฑ์ Geenstein(2012)    3.60 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าหลังจาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการ  

โต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช พบว่าองค์ประกอบของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  4 
องค์ประกอบได้แก่ การท างานเป็นกลุ่มและความร่วมมือ ความรับผิดชอบส่วนตน ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็น
พลเมือง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน นักเรียนมีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาการเพิ่มขึ้น     
จากวงรอบที่ 1 ระดับดี เป็นระดับดีมากในวงรอบที่ 3  อย่างไรก็ตามพบว่าองค์ประกอบการมีมนุษยสัมพันธ์ พบว่านักเรียน   
มีระดับพัฒนาการที่คงที่คือในวงรอบที่ 1 ระดับพอใช้ เป็นระดับพอใช้ ในวงรอบที่ 3 อย่างไรก็ตามพบว่า ภาพรวมของคะแนน
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากใบงานของนักเรียนระหว่างเรียนพบว่าค่าเฉลี่ย  3.6 และผลของระดับทักษะ       
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ท่ีระดับดีมาก 

 

3. ผลการเปรียบเทียบระดับการประเมินทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจากแบบวัดทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพกับใบงานของนักเรียน  

ผู้วิจัยน าคะแนนและการจัดระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ของ Greenstein (2012)       
จากแบบวัดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและจากใบงานมาเปรียบเทียบความสอดคล้องดังแสดง ในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 : แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนจากแบบวัดทักษะ และคะแนนเฉลี่ยจากใบงานของนักเรียนขณะเข้าร่วม     
     กิจกรรมในแต่ละวงรอบเทียบเกณฑ์ของ Greenstein (2012)  

องค์ประกอบของทักษะ 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ยจาก 
แบบวัดทักษะ 

ระดับทักษะการ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 
จากใบงาน 

ระดับทักษะการ
สื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การท างานเป็นกลุม่และความร่วมมือ 3.70 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

การมีมนุษยส์ัมพันธ์ 3.10 พอใช้ 3.00 พอใช้ 

ความรับผิดชอบส่วนตน 3.70 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
ความเป็นพลเมืองด ี

3.90 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน 3.90 ดีมาก 3.70 ดีมาก 

รวม 18.30 - 17.80 - 

ผลการเทียบกับเกณฑ์  
Geenstein (2012) 

3.60 ดีมาก 3.60 ดีมาก 

 

จากตารางที่ 3 พบว่าผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้มาจากการวิเคราะห์    
แบบวัดทักษะหลังจัดการเรียนรู้และใบงานระหว่างเรียนมีความสอดคล้องกันในทุกองค์ประกอบและในภาพรวมทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่าหลังจัดการเรียนรู้ โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้ง      
เชิงวิทยาศาสตร์แล้วพบว่านักเรียนมีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากข้ึน โดยดูจากคะแนนเฉลี่ยภาพรวม  
ของนักเรียนที่เพิ่มขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดีมาก สอดคล้องกับระหว่างเรียนที่ดูจากคะแนนเฉลี่ ยของใบงานส่วนใหญ่     
ที่เพิ่มขึ้นตามล าดับเช่นกัน ซึ่งในที่นี้ผู้วิจัยขออภิปรายผลการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละ
องค์ประกอบดังนี ้
  1. การท างานเป็นกลุ่มและความร่วมมือนักเรียนเกิดการพัฒนาองค์ประกอบนี้ในขั้นพัฒนาทักษะที่มีกิจกรรม        
ให้นักเรียนได้สืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ตามหน้าที่ที่ได้รับ ท าให้เกิดการช่วยเหลือกันในการสืบค้นและร่วมกันแสดงความ
คิดเห็น เมื่อมีสมาชิกคนใดเพิ่มเติมข้อมูล สมาชิกทั้งหมดจะมีการสืบค้นอีกครั้งหนึ่งจนได้มาซึ่งข้อยุติของฝ่ายตนเองที่ดีที่สุด
สอดคล้องกับ Quintana (2004) กล่าวว่าน าสิ่งที่สืบค้นมาท าการรวบรวมเพื่อน าข้อมูลและหลักฐานที่ได้มาวิเคราะห์ความ
น่าเชื่อถือร่วมกันภายในกลุ่ม ขณะท ากิจกรรมเพื่อหาข้อยุตินั้นนักเรียนมีการแสดงความคิดเห็นในกลุ่มกันหลายครั้ง จึงจะได้
ข้อยุติของกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับ Presley et al. (2013) ที่ว่าขณะที่นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์นักเรียน
ต้องเผชิญกับธรรมชาติของวิทยาศาสตร์โดยเลี่ยงไม่ได้ เพราะสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นกับมุมมองแต่ละคน  
  2. การมีมนุษย์สัมพันธ์ นักเรียนเกิดการพัฒนาในองค์ประกอบนี้ใน 2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ คือ ขั้นการ
เตรียมการ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีประสบการณ์เดิมกับประเด็นทางสังคมเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่ครูได้น าเสนอ
ประเด็นที่น ามาศึกษาผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น บทความทางสื่อสังคมออนไลน์จากการรับฟัง หรืออ่านมาก่อนหน้านี้ จึงให้ความสนใจ
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และซักถามและเช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ในประเด็นที่นักเรียนคุ้นเคย เช่น ป่าถล่มที่แก่งกระจานและแคปซูลรักษ์โลก 
สอดคล้องกับการซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ที่ครูน าเสนอ สอดคล้องกับ Sadler 
(2011) และ Klosterman, Sadler, and Brown (2012) ที่ว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับ
วิทยาศาสตร์ต้องพยายามเช่ือมโยงประเด็นที่ศึกษาเข้ากับความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ เนื้อหาเชิงลึกและพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็น  และขั้นประเมิน เนื่องจากในข้ันนี้นักเรียนต้องร่วมกันสรุปข้อยุติของช้ันเรียนโดยปราศจากอคติแต่พิจารณาว่า
ข้อมูลและหลักฐานของฝ่ายใดน่าเชื่อถือมากกว่ากัน พบว่ามีนักเรียนยึดติดแนวคิดเดิมและบางส่วนท่ีมีความคิดเห็นที่เปลี่ยนไป
ซึ่งสอดคล้องกับ Klosterman and Sadler (2010) ที่ว่าหลังจากการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนควรได้รับโอกาสในการ
เลือกฝ่ายใหม่อีกครั้งตามข้อมูลที่ได้รับจากการโต้แย้ง เพราะจะท าให้นักเรียนจะเกิดเรียนรู้เนื้ อหาวิทยาศาสตร์ขณะท าการ
โต้แย้ง ซึ่งเหตุที่นักเรียนบางส่วนยังคงแนวคิดเดิมนั้น อาจเนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ให้นักเรียนเขียนทั้งข้อสนับสนุนและข้อคัดค้าน
ของประเด็นท่ีน ามาศึกษาในขั้นพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในวงรอบ 1 และ 2 ท าให้นักเรียนบางส่วนยึดติด
แนวคิดเดิมและหลักฐานของตนเองที่ได้เลือกไว้ตั้งแต่แรก แม้ผู้วิจัยได้เน้นย้ าว่าประเด็นท่ีน ามาศึกษาน้ีเป็นประเด็นท่ียังไม่มีข้อ
ยุติที่แน่นอน ซึ่งพบว่านักเรียนบางคนยึดติดกับแนวคิดของตนเองท าให้ไม่เคารพและรับฟังสมาชิกอื่น ส่งผลให้การพัฒนา
องค์ประกอบนี้ในวงรอบที่ 1 และ 2 ในขั้นการจัดการเรียนรู้ การอภิปราย ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากนักเรียนโต้แย้งด้วย
อารมณ์มากกว่าเหตุผล แม้ว่าครูจะเน้นย้ าความส าคัญของสิ่งที่เราศึกษาและให้มุ่งเน้นการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์แต่
นักเรียนก็ยังคงยึดติดกับแนวคิดเดิม ดังท่ีผู้วิจัยได้เขียนบันทึกลงในแบบสะท้อนการจัดการเรียนรู้ เช่น “ตามความรู้สึกนะครับ 
ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไร ใคร ๆ เขาก็ใช้กัน” (นร. 09, 14 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเป็นการหักล้างข้อมูลและหลักฐานของฝ่าย
ตรงข้ามด้วยความคิดเห็นส่วนตัว ไม่ใช้เหตุผลที่เหมาะสม ท าให้อีกฝ่ายก็โต้แย้งโดยใช้ความคิดเห็นส่วนตัวเช่นเดียวกัน จึงต้อง
เริ่มอภิปรายใหม่อีกครั้ง ดังนั้นในวงรอบที่ 2 จึงด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง แต่นักเรียนก็ยังโต้ตอบด้วยการรับฟังฝ่ายตรงข้าม   
มากขึ้น จนในวงรอบสุดท้ายผู้วิจัยให้นักเรียนเขียนทั้งข้อสนับสนุน ข้อคัดค้าน พร้อมเหตุผลประกอบ ก่อนการเลือกฝ่ายท าให้
นักเรียนเปิดใจยอมรับฟัง มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์และมีการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากข้ึน  

3. ความรับผิดชอบส่วนตน มีการส่งเสริมองค์ประกอบนี้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นพัฒนาทักษะ ในขั้นนี้สมาชิก          
แต่ละฝ่ายได้แบ่งหน้าที่ตามความเหมาะสมของแต่ละคนในการสืบค้นข้อมูลหรือหลักฐานทั้งเนื้อหาชีววิทยาและประเด็นทาง 
จริยธรรม ซึ่งมีการเขียนระบุแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือสอดคล้องกับ Zeidler and Nicols (2009) ที่ว่าครูควรจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หลักสูตร มีข้อสนับสนุน มีการอ้างอิง ข้อเท็จจริงเป็นส าคัญใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์    
และพิจารณาด้านจริยธรรม นอกจากนี้ปรากฏในขั้นการอภิปราย เพราะนักเรียนต้องเอาน าข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากการ
สืบค้นมาสนับสนุนแนวคิดในการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อแสดงจุดยืนของแต่ละฝ่ายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่มี           
ความเหมาะสมและน่าเชื่อถือสอดคลอ้งกับ Eastwood et al. (2012) ทีว่่านักเรียนได้รับประสบการณโ์ดยเช่ือมโยงความรู้เดิม
เข้ากับประเด็นที่ศึกษาผ่านการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ นักเรียนจึงได้สะท้อนคิดจากกิจกรรม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Walker and Zeider (2007) ที่ว่านักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการปฏิบัติขั้นสูงอย่างโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
และการให้เหตุผลเพื่อยืนยันแนวคิด 

4. ความรับผิดชอบต่อสังคมและความเป็นพลเมืองดี มีการส่งเสริมองค์ประกอบนี้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นพัฒนา
ทักษะ เพราะนักเรียนจะวางแผนในการเผยแพร่ข้อสรุปที่ได้ภายหลังจากโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ และในขั้นการอ ภิปราย      
เมื่อนักเรียนโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ในแต่ละวงรอบ และได้ข้อยุติเรียบร้อยแล้ว โดยครูใช้ค าถามว่า “ถ้าอยากให้คนทั่วไปได้
รับทราบข้อมูลนี้ นักเรียนจะมีวิธีการซึ่งนักเรียนเองต้องมีส่วนร่วมในวิธีการด้วยอย่างไร” แต่ละฝ่ายปรึกษากันเพื่อเผยแพร่   
ข้อยุติในช้ันเรียนไปสู่วงกว้าง และสังเกตได้ว่านักเรียนมีการพูดคุยถึงวิธีการที่ทันสมัยเหมาะสมต่อการติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้องกับ Zeidler and Nichols (2009) ที่ว่า การเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ท าให้
นักเรียนเห็นถึงวิทยาศาสตร์ ในฐานะเป็นผู้ที่น าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมารับใช้สังคม ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้     
และเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
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5. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน มีการส่งเสริมองค์ประกอบนี้ในการจัดการเรียนรู้ขั้นปรากฏในขั้นพัฒนาทักษะ 
เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีการหาข้อมูลที่หลากหลายเกิน 4 แหล่ง ซึ่งแหล่งข้อมูลล้วนมีความเหมาะสมและน่าเช่ือถือ เช่น เว็บไซต์
มหิดล เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเว็บต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นต้น พบว่านักเรียนเลือกใช้
แหล่งข้อมูลออนไลน์ เพราะเข้าถึงและสืบค้นได้ง่ายเหมาะกับวัยนักเรียน แต่ครูต้องคอยควบคุมไม่ให้เข้าสืบค้นผิดประเภท           
ที่ไม่เหมาะสมและสืบค้นให้รอบด้านด้วยเช่นกัน นอกจากนั้นยังสามารถพบได้ในข้ันการอภิปราย สืบเนื่องจากนักเรียนปรึกษา
หาวิธีการที่จะเผยแพร่ในวงกว้างโดยสมาชิกทุกคนช้ันเรียนจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว ช้ันเรียนนี้มีการน าเสนอวิธีการ              
ที่หลากหลาย เช่น ประกาศเสียงตามสายในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบ การแชร์ข้อความหรือสร้างเพจผ่านเฟสบุ๊ก (สื่อสังคม
ออนไลน์) เป็นต้น พบว่านักเรียนเข้าใจว่าสามารถน าเอาความรู้ทางชีววิทยาที่ได้ประสบมาหรือได้ร่วมกันหาข้อยุติมานั้น
สามารถน ามาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการทางชีววิทยา และท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของชีววิทยาอีกด้วยสอดคล้อง
กับ ประสาท เนืองเฉลิม (2548) ที่ว่าวิทยาศาสตร์แทรกสอดอยู่ในวิถีชีวิตประจ าวัน การน าเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือคุ้นเคยมา
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นั้น ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่สลับซับซ้อน   
แก่การท าความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ต่อการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคม 
 หากพิจารณาองค์ประกอบทั้ง 5 ของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพจะเห็นว่าไม่มีนักเรียนคนใดที่มีทักษะ  
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับปรับปรุง เนื่องจากการวัดทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นทั้งระหว่าง
เรียนและหลังเรียน ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น แต่มีนักเรียนบางส่วนเท่านั้นท่ีมี
ระดับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระดับพอใช้เท่าเดิม แต่หากพิจารณาแบบละเอียดโดยดูจากใบงานแล้วพบว่าแม้
จะอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 3 วงรอบ แต่มีคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวงรอบค่อย ๆ เพิ่มขึ้น จึงได้ท าการสัมภาษณ์เพิ่มเติมแล้วยังคง
พบว่าอยู่ในระดับพอใช้เช่นเดิม ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจในประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจได้หลายแนวทาง แต่สิ่งที่ส าคัญคือ ต้องใช้หลักการในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์  ซึ่งในภาพรวมผลของการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 นักเรียนมีระดับทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมมากข้ึน วิธีการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์สามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสืบค้นข้อมูล
ร่วมกับเพื่อนนักเรียนให้เห็นชัดในรูปธรรม เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เช่นนี้นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ความรู้
วิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเช่ือมโยงองค์ความรู้วิทยาศาสตร์เข้ากับประเด็นที่ศึกษาที่พบในชีวิตจริง เช่นเดียวกับ Sadler and 
Zeidler (2003) ที่ว่าประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์เป็นการเรียน   
ที่มีความหมายเพราะเช่ือมโยงได้ในชีวิตประจ าวัน  
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิง

วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่อง การเจริญเติบโตของพืช ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
สามารถสรุปได้ว่านักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีระดับของทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น ตามล าดับ 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ร่วมกับการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สอนควรเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เปิดใจยอมรับฟังผู้อื่นและลดการยึดติดแนวคิด
เดิม เน้นการโต้แย้งเชิงวิทยาศาสาตร์ที่ใช้ข้อมูล หลักฐาน เหตุผลที่เหมาะสมและน่าเช่ือถือตามเนื้อหาและประเด็นทางสังคม  
ที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หรือระดับพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน บางคนสามารถ

พัฒนาได้สูงขึ้น แต่บางคนคงที่ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการส่งเสริมทักษะการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพของนักเรียนที่ท าใหเ้พิ่มขึน้ คงที่ และลดลง เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยในการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
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การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก 
Creation and Evaluation the Training Package Subject : Excavator Operators 

 
โชคชัย  อลงกรณ์ทักษิณ1 
 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรืองผู้บังคับรถขุด -ตัก และเพิ่ม
ความสามารถให้กับผู้บังคับรถขุด-ตัก  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานบังคับรถขุด-ตักเลือกมาแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 35 คน  
โดยการสร้างชุดฝึกอบรมซึ่งเป็นเครื่องมือในงานวิจัยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์งาน หัวเรื่อง และ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  จากนั้นจึงออกแบบชุดฝึกอบรมและให้ผู้เชี่ยวชาญท าการประเมินแล้วจึงน าไปทดลองใช้ แล้วจึงน า
ชุดฝึกอบรมมาท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ต่อจากนั้นจึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยก่อนฝึกอบรมมีการทดสอบ
และระหว่างการฝึกอบรมมีการท าแบบฝึกหัด เมื่อสิ้นสุดการฝึกมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ต่อจากนั้นจึงน าผลคะแนนก่อนการ
ฝึกอบรม คะแนนแบบฝึกหัด และคะแนนภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมมาหาค่าประสิทธิภาพและตรวจสอบความสามารถ          

ที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นภายหลังการฝึกอบรมด้วยสถิติ t-test ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  = 0.01 ผลการวิจัยพบว่าชุดฝึกอบรม
มีประสิทธิภาพ 85.37/82.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ได้ตั้งไว้ ตลอดจนความสามารถของผู้รับการฝึกอบรมมีความก้าวหน้า
เพิ่มสูงขึ้น 
 

ค ำส ำคัญ:  ชุดฝึกอบรม    ผู้บังคับรถขุด-ตัก 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to create and evaluate a training package subject : excavator 
operators and improve abilities of operators who respond excavator operators. By the research samplers 
were excavator operators, 35 research samplers that were selected by purposed sampling method. For 
creation of the training package, Beginning from job analysis, topic analysis, behavioral objectives analysis 
and  then design the training package that was audited by professional and took it to pilot test. Then 
improved the training package to be better. Before training pre-test was taken and in between training 
also had exercises, and after finished training post-test was taken. The collected scores were calculated 
and checked for the efficiency of the training package and the abilities of workers by t-test which were 
significantly different at the 0.01 level. The results found that efficiency of the training package was 
85.37/82.34 that higher than criteria 80/80. And the abilities of workers were improved. 
 

Keywords:  Training Package, Excavator Operators 
 
 
 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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บทน า 
 ในโครงงานก่อสร้างต่าง ๆ มีการใช้เครื่องจักรกลทุ่นแรงจ านวนมาก เช่น รถขุด-ตัก (Backhoe or Excavators) 
(รายละเอียดดังแสดงตามภาพที่ 1) ทาวเวอร์เครน (Tower Cranes) รถกระบะ (Pick-up) รถบรรทุก (Trucks) รถพ่วง 
(Trailers) รถเครน (Mobile Cranes) รถปั๊มยิงคอนกรีต (Truck Mounted Concrete Pump with Boom) รถยก (Forklift) 
เครื่องจักรกลหนัก (Heavy Equipment) ฯ ซึ่งรถขุด-ตักก็เป็นเครื่องจักรกลที่ถูกน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ท้ังในส่วนงาน
โครงสร้างฐานราก (Foundation Works) งานถมและปรับระดับของพื้นท่ีโครงการ งานขุดลอกคูคลอง งานเหมือง งานขนย้าย
วัสดุเทกอง (Bulk Materials) ออกจากระวางท้องเรือ ฯลฯ โดยในการท างานผู้บังคับรถขุด-ตัก (Backhoe or Excavators 
Operators) จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ (Abilities or Competency) ตลอดจนความช านาญในการท างาน โดยหากมี
ความผิดพลาดอาจน ามาซึ่งอุบัติเหตุในการท างาน (Accident) ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจาก
การกระท าที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน (Unsafe Action) สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) 
และความไม่พร้อมของสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนขาดกฏระเบียบความปลอดภัยในการท างานท่ีดี ท้ังนี้ในประเทศไทย         
ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (กระทรวงแรงงาน, 2551) เพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากท างานกับเครื่องจักรกล
ภายในโครงการก่อสร้าง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550) โดยโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ประเด็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะ ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกความปลอดภัยให้แก้ผู้ปฏิบัติงานก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานได้ (วิฑูรย์, 2544; วีรพงษ์, 2524) จากหลักการ 3E ในการป้องกัน
อุบัติเหตุ (โชคชัย, 2553; วิฑูรย์, 2543) คือ E: Education ซึ่งเป็นการให้ความรู้ ทักษะ เจนคติโดยผ่านการศึกษา การสอนงาน 
การเรียนรู้ และการฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ  E: Enforcement เป็นการจัดท ากฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และความ
ต้องการในการท างานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ส่วน E : Engineering เป็นการใช้ความรู้ในเชิงเทคนิควิศวกรรมเข้าไปป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย (รายละเอียดดังแสดงตามภาพที่ 2) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกอบรม
เรื่องผู้บังคับรถขุด-ตัก เพือ่ท่ีจะช่วยยกระดับความสามารถของแรงงานไทยและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน  
 

 
 

ภาพที ่1 รถขุด-ตัก KOMATSU PC 200 
ที่มา: โชคชัย อลงกรณ์ทักษณิ (2553) 
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ภาพที ่2 หลักการ 3E ในการป้องกันอุบัติเหต ุ

ที่มา: วิฑูรย์ สมิะโชคด ีและ วีรพงษ์ เฉลิมจริะรตัน ์(2543) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างชุดฝึกอบรมเรื่องผู้บังคับรถขุด-ตัก 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องผู้บังคับรถขุด-ตัก 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
  1. ชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นสามารถน าไปในการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ภายหลังการฝึกอบรม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เพิ่มสูงขึ้น 
   

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. การวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เรื่อง ผู้บังคับรถขุด-ตัก โดยชุด
ฝึกอบรม ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับรถขุด-ตัก และชนิดของรถขุด-ตัก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดิน หิน ทราย บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บังคับรถ
ขุด-ตัก ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถขุด-ตัก ความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติ เหตุของรถขุด-ตัก  
ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น ระบบไฮดรอลิคเบื้องต้น ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบสัญญาณเตือนและลิมิทสวิทช์ การใช้
สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร สัญญาณนกหวีด สัญญาณธง การอ่านตารางและพิกัดการท างาน วิธีการขุด-ตัก และการ
ขับเคลื่อนตัวรถ การประเมินน้ าหนักสิ่งของ การใช้คู่มือการใช้งาน การปิดกั้นและการคืนพ้ืนผิวจราจร การตรวจสอบ และการ
บ ารุงรักษาตามระยะเวลา 
  2. ประชากรในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นผู้บังคับรถขุด-ตักที่ท างานในโครงการก่อสร้างในประเทศไทย 
  3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นพนักงานบังคับรถขุด-ตัก ของ
บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ธนวรรณ บิลดิ้ง จ ากัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีเนื้อหาขอบเขตครอบคลุมข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎหมายความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง  มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถขุด-ตัก และชนิดของรถขุด-ตัก ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับดิน หิน ทราย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับรถขุด -ตัก ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับรถขุด-ตัก         
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ความปลอดภัยในการท างาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของรถขุด -ตัก ระบบเครื่องยนต์ดีเซลเบื้องต้น ระบบ      
ไฮดรอลิคเบื้องต้น ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น ระบบสัญญาณเตือนและลิมิทสวิทช์ การใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร   
สัญญาณนกหวีด สัญญาณธง การอ่านตารางและพิกัดการท างาน วิธีการขุด-ตัก และการขับเคลื่อนตัวรถ การประเมินน้ าหนัก
สิ่งของ การใช้คู่มือการใช้งาน การปิดกั้นและการคืนพ้ืนผิวจราจร การตรวจสอบ และการบ ารุงรักษาตามระยะเวลา ซึ่งเนื้อหา
เหล่านี้ จะถูกน าไปใช้ในการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ผู้บังคับรถขุด-ตัก โดยตามหลักการ 3E ในส่วน         
E: Education ที่มีการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานก็จะเป็นหนทางหนึ่งในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุได้ โดยขั้นตอนการวิจัยดังนี ้

1. การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.1. ท าการศึกษาข้อมูลจากทั้งงานวิจัย ต ารา หนังสือ เอกสาร ตลอดจนสัมภาษณ์หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน (โชคชัย, 2553; Bergeron, 2003; Dalkir, 2005; Hitachi, 1985; Ilic, 2012; Volvo, 2002) 
  2. วิเคราะห์งาน  หัวข้อ  และก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  2.1. ขั้นตอนนี้เริ่มจากการวิเคราะห์งาน วิเคราะห์หัวเรื่อง  และก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยใน
แต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์นั้นจะให้ผู้เชียวชาญจ านวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการใช้งาน
และซ่อมบ ารุงรักษารถขุด-ตักมาเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี ท าการประเมินผลการวิเคราะห์. 
  3. ออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรม 
   3.1. โดยในขั้นตอนนี้จะท าการออกแบบและสร้างชุดฝึกอบรมต้นแบบซึ่งประกอบด้วยคู่มือการฝึกอบรม  
แผนการฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม วัสดุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม สื่อน าเสนอประกอบการบรรยาย สื่อสาธิตและของจริง 
ใบเนื้อหา แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยค าตอบ แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิภายหลังการฝึกอบรมพร้อมเฉลยค าตอบ และแบบประเมินผล
ภาพรวมการฝึกอบรม โดยชุดฝึกอบรมได้ถูกประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยผู้เช่ียวชาญด้าน
การสอนและฝึกอบรมจ านวน 10 ท่าน  ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ที่ 3.6 (เหมาะสมมาก) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่า 0.44 และจากนั้นน าไปทดลองใช้น าร่องเพื่อค้นหาจุดบกพร่องจากการออกแบบและสร้าง จากนั้นจึงพัฒนา
แก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องต่าง ๆ ของชุดฝึกอบรม  ทั้งนี้เพื่อชุดฝึกอบรมที่ออกแบบและสร้างขึ้นดียิ่ง ๆ ขึ้น 

4. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  4.1. ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนงานก่อสร้าง  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือก

แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งมีคุณลักษณะเดียวกันกับประชากรในการวิจัย  ซึ่งประกอบด้วย 
-  บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) 
-  บริษัท ธนวรรณ บิลดิ้ง จ ากัด 

ภายหลังการพัฒนาชุดฝึกอบรมและก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดลองเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 35 คน โดยใช้แผนการทดสอบแบบ Pretest-
Posttest Design ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมาจาก บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ธนวรรณ บิลดิ้ง จ ากัด 

5. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

5.1 ในขั้นตอนสุดท้ายจะน าผลการทดลองของการวิจัยเพื่อท าการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของชุด
ฝกึอบรม  และค่าความสามารถท่ีก้าวหน้าเพิ่มสูงขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

สูตรที่ใช้ในการหาค่าประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม 

𝐸1 =  
(

∑ 𝑋

𝑁
) ∗ 100

𝐴
 

𝐸2 =  
(

∑ 𝑌

𝑁
) ∗ 100

𝐵
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โดยที ่ E1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละของการท าแบบฝึกหดั 
 E2 ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมคดิเป็นร้อยละของการท าแบบทดสอบ 
 X ผลรวมคะแนนแบบฝึกหัดทั้งหมด 
 Y ผลรวมคะแนนแบบทดสอบทั้งหมด 
 A คะแนนเตม็ของแบบฝึกหัด 
 B คะแนนเตม็ของแบบฝึกหัด 
 

ผลการวิจัย 
 1. จากผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม E1/E2 มีค่า 85.37/82.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งค่าไว้ 80/80 โดย
คะแนนเฉลี่ยของการท าแบบฝึกหัดมีค่า 85.37 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรมมีค่า  82.34 
(รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1) 
 2. ในส่วนของความสามารถท่ีก้าวหน้าเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จากสถิติ t-test พบวา่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  ซึ่งค่าดังกล่าวได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างคะแนนทดสอบก่อนการฝึกอบรมกับ
คะแนนท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม (รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2) 
 3. ชุดฝึกอบรมนี้ยังสนองตอบต่อความต้องการของภาคงานก่อสร้างดังจะเห็นได้จากผลการประเมินภาพรวมการฝีก
อบรมแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 35 ท่าน  ผลการประเมินมี
ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ที่ 3.95 (เหมาะสมมาก) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่า 0.7 
 
 ตารางที่ 1 :  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม 

N  X  x  ร้อยละ 

1.1 คะแนนแบบฝึกหัด                                   35 2241 64.03 85.37 
1.2 คะแนนแบบทดสอบ                              35 1441 41.17 82.34 

    
          จากตารางที่ 1 พบว่าประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมมีค่า 85.37/82.34 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งค่าไว้ 80/80  โดยคะแนน
เฉลี่ยของการท าแบบฝึกหัดมีค่า 85.37 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรมมีค่า 82.34 
 
ตารางที่ 2 :  ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคะแนนของแบบทดสอบ 

X  D  2D  t 
2.1 ก่อนการฝึกอบรม                                   17.1    
 
2.2 หลังฝึกอบรม                                   41.17 

842 2202
6 

19.72** 

         จากตารางที่ 2 พบว่าความสามารถที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากสถิติ t-test พบว่ามีความก้าวหน้า
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งค่าดังกล่าวได้จากการเปรียบเทียบกันระหว่างคะแนนทดสอบก่อนการ
ฝึกอบรมกับคะแนนท าแบบทดสอบภายหลังการฝึกอบรม 
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ภาพที ่3 ตัวอย่างตารางและพิกัดการท างานของ KOMATSU PC 200-8 ที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม 

ที่มา: Komatsu (2010) 
 

 สรุปและอภิปรายผล 
  1. ผลการวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่องผู้บังคับรถขุด-ตักพบว่าชุดฝึกอบรมมีค่าประสิทธิภาพ 
85.3/82.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งค่าไว้ 80/80 
  2. ในส่วนความสามารถของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีก้าวหน้าเพิ่มขึ้นทั้งนี้เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้ งใจ
เป็นอย่างสูงที่จะน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้พัฒนาการท างานของตนให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง
หน่วยงานต้นสังกัดยังให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี  ประกอบกับชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ (2553) และ บรรจบ อรชร และคณะ (2553) ที่ได้มีการออกแบบชุดฝึกอบรมซึ่ง
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่าจะช่วยป้องกัน และลดสถิติอุบัติเหตุ
ลงได้ตามหลักการ 3E ในส่วนของ E: Education คือการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดจ านวนสถิติอุบัติเหตุ         
ซึ่งทางหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะติดตามประเมินผลการท างานภายหลังการฝึกอบรม 6 เดือนอีกครั้งหนึ่ง 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ในโอกาสต่อไปในการวิจัยควรท าการประสานงานกับต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยการเก็บข้อมูลอายุ  
ระดับคุณวุฒิการศึกษา ประวัติการเข้ารับการฝึกอบรม และประสบการณ์การท างานทั้งนี้เนื่องจากตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อ
คุณภาพงานวิจัย อีกทั้งจะได้จัดเตรียมการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ตามกฎหมายในการน าเครือ่งจักรกลตา่ง ๆ เข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง ควรจะต้องท าการจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับ ผู้คอยช่วย ผู้ควบคุม ช่างซ่อม-บ ารุง เป็นต้น ตลอดจนตรวจ-ทดสอบสมรรถนะการท างานให้เป็นไป
ตามตารางและพิกัดการท างานของรถขุด-ตัก (รายละเอียดดังตามภาพภาพที่ 3) และส่วนในโอกาสต่อ ๆ ไปควรพัฒนาชุด
ฝึกอบรมให้มีความเฉพาะทาง เช่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่รถปั๊มยิงคอนกรีตติดตั้งบูม ฯลฯ 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท ธนวรรณ บิลดิ้ง 
จ ากัด ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดฝึกอบรม และจัดเก็บข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้  และขอขอบคุณ คุณนภินทร์ 
อ่างภาษี ท่ีได้ให้ความกรุณาช่วยจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ประกอบการฝึกอบรมในครั้งนี้ 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 163 

 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงแรงงาน. (2551). กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงแรงงาน. 

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). ความปลอดภัยในการใช้รถกระเช้า. วารสารเทคนิคไฟฟ้า-เครื่องกล-อุตสาหการ, ปีท่ี 27 

ฉบับท่ี 315 (ก.ค. 53), 101-103. 

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). ความปลอดภัยในการท างานกับเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรกล. วารสาร MECHANICAL 

TECHNOLOGY MAGAZINE, ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 109 (ก.ย. 53), 50-51. 

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). การพัฒนาชุดฝึกอบรม เร่ือง ลิ้นนิรภัยหม้อไอน้ า. การประชุมวิชาการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมระดับชาต ิครั้งท่ี 3, 347-351. 

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรม เร่ือง การเพ่ิมความสามารถด้านการบ ารุง 

รักษาเคร่ืองจักรกลให้กับหัวหน้างานควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก. การประชุมวิชาการครุศาสตร์

อุตสาหกรรมระดับชาต ิครั้งท่ี 3, 352-357. 

โชคชัย อลงกรณ์ทักษิณ. (2553). เอกสารประกอบการฝึกอบรม : ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับรถขุด-ตัก. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท เทอมอล แอนด์ ทรานส์มิชช่ันแมชชีน จ ากัด. 

บรรจบ อรชร, อนุศิษฎ์ อันมานะตระกลู, และ มีชัย พลัดกิ่ง. (2553). ชุดฝึกอบรมการติดต้ังอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด 

(CNG) ส าหรับเคร่ืองยนต์เบนซิน. การประชุมวิชาการครศุาสตร์อตุสาหกรรมระดับชาต ิครั้งท่ี 3, 337-346.  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). วิศวกรรมพื้นฐานส าหรับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. (2550). การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2544). ความปลอดภัยส าหรับพนักงานใหม่. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. 

วิฑูรย์ สิมะโชคด ีและ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรตัน์. (2543). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน. 

กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. 

วิฑูรย์ สิมะโชคดี. (2524). วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น). 

Bergeron, B. (2003). Essentials of Knowledge Management. USA: John Wiley & Sons, Inc. 

Dalkir, K. (2005). Knowledge Management in Theory and Practice. USA: Elsevier. 

Hitachi. (1985). Excavator operation manual. Japan: Hitachi. 

Ilic, D. (2012). Knowledge Transfer. New York: Nova Science Publishers, Inc. 

Komatsu. (2010). KOMATSU PC200-8 and PC200LC-8 Hydraulic Excavator. Japan: Komatsu. 

Volvo. (2002). Excavator operation manual. Sweden: Volvo. 

 
 
  



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 164 

 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

The  Learning Activities Model Integration with Knowledge Management Digital in 
Professional Exprerience 1 for Bachelor’s Degree Students at Faculty of Technical Education 

 
ดวงกมล  โพธิ์นาค1 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการ
ความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และ  
2)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกมาแบบเจาะจง คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  9 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ รูปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ น าข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี  ดังนั้นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ดี 
 

ค ำส ำคัญ:  การจัดการความรู้  ดิจิทัล  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were 1) to synthesize the learning activities model integration  
with knowledge management digital in Professional Exprerience 1 for bachelor’s degree students at 
Faculty of Technical Education and 2) to assesses the suitability of the learning activities model integration 
with knowledge management digital. The purposive samples were 9 experts. The research tools were the 
learning activities model integration with knowledge management digital and evaluation form. The analyzed 
data were basic statistics (mean and standard division).  
 The result of research showed that the assessment for the suitability of the learning activities 
model integration  with  knowledge management digital was good level. Therefore, the model of the 
learning activity could be used in teaching as well. 
 

Keywords:  knowledge management, digital, Professional Exprerience 
 
บทน า 
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ผลิตบัณฑิตครูช่างอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพครุศาสตร์อุตสาหกรรม สามารถบูรณาการ
จัดการเรียนการสอน โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อน าไปพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพที่จะประกอบอาชีพ

                                                           
1 อาจารย์ประจ าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
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ด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี มีแนวทางการฝึกครูช่างโดยอาศัยหลักการฝึกช่างมาประยุกต์ใช้ด้วยการ
ผสมผสานองค์ความรู้วิชาชีพครูและองค์ความรู้วิชาชีพเฉพาะทางเข้าด้วยกัน จึงมีความเป็นเอกลักษณ์จนได้ช่ือว่าเป็นต้นแบบ
ของครูช่าง วัตถุประสงค์ของการผลิตครูช่างอยู่ที่การฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่งในแต่ละภาคเรียนนักศึกษาจะต้อ งได้เรียนวิชา
ทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ส าคัญสามารถน าไปใช้ในการฝึกปฏิบัติการสอน ในแต่ละวิชาที่นักศึกษาได้เรียนนั้นจะได้
เรียนรู้ถึงวิธีการเทคนิคการสอนที่สอนแล้วท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ก่อนท่ีจะได้รับการฝึกปฏิบัติการสอนจริง  
 วิชาชีพครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้นมา ต้องคิดและ
สร้างสิ่งใหม่ ต้องพัฒนาตนเอง (อริศรา ชูชาติ. 2544, หน้า 3) โดยมีจุดหมายของกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ดังนี้ 
(อัมพร ม้าคะนอง. 2544, หน้า 10) 
 1. ช่วยให้นักศึกษาครูมีความมั่นใจ มีความคุ้นเคยและมีการพัฒนาตนให้เข้ากับการปฏิบัติงานของครูได้อย่างรวดเร็ว 
 2. ช่วยให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ทฤษฎีทั้งในด้านเนื้อหาสาระและเทคนิควิธีต่าง  ๆ อยู่
ตลอดเวลาจนเกิดความเข้าใจและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูหรืออาจกล่าวได้ว่าเรียนรู้จากการกระท า 
 3.  ช่วยให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติทั้งในส่วนของรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพครูและในส่วนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู
โดยตรงอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดความคุ้นเคยเปรียบได้กับมีดยิ่งลับก็ยิ่งคม 
 4.  ช่วยให้นักศึกษาครูได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ เสริมสร้างให้เกิดความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครู รวมทั้งใน
กิจกรรมที่เสริมสร้างคุณลักษณะของความเป็นครูซึ่งจะได้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 5.  ช่วยให้นักศึกษาครูได้พัฒนาตนเองไปทีละน้อยจากการฝึกปฏิบัติทั้งในสถานการณ์จริ งและสถานการณ์จ าลอง 
จนเกิดความมั่นใจในตนเองที่จะปฏิบัติงานในหน้าท่ีของครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6.  ช่วยให้นักศึกษาครูได้พัฒนาตนเองและฝึกปฏบิัติงานในหน้าท่ีของครูกับหน่วยงานผูใ้ช้ครูโดยตรงจึงท าให้เกิดการ
ประสานสัมพันธ์ในงานการผลิตครูได้ทันกับงานของผู้ใช้ครู ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้น ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครู จะต้องเป็นบุคคลที่อุทิศก าลังกายและก าลังใจอยู่สูง เพื่อให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่
ควรค่าแก่การยกย่องนับถือ และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปในสังคม นอกจากน้ีครูในศตวรรษใหม่ต้องสามารถพัฒนา
ผู้เรียนของตนให้มีสมรรถภาพและทัศนคติอันเป็นพื้นฐาน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การยอมรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการเข้าใจและตัดสินใจ ทัศนะ การคิดวิเคราะห์ การก าหนดปัญหาและการแก้ปัญหา ครูในศตวรรษที่ 21  
ต้องเป็นครูที่มีความสามารถเชิงวิชาชีพมีความรู้ในวิชาการ ทันต่อการก้าวหน้า ซึมซาบในวิชาครูที่มีพื้นฐานมาจากสหวิทยาการ 
ติดตามการสอนของสื่อมวลชน สามารถพูดคุยกับผู้เรียนได้ เตรียมผู้เรียนให้สามารถเลือกใช้ข้อมูลสาธารณะอย่างวิเคราะห์ 
และมีความเข้าใจหลักการพื้นฐานของการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อจะได้เข้าใจปัญหาของโลกปัจจุบันมี ความพร้อมที่จะร่วมงานกับ
ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชนและสามารถควบคุมกระบวนการศึกษาต่อเนื่องของตนได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541, หน้า 12)  
 รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 (Professional Experience I) รหัสวิชา 020003208 ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งใน
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต โดยมีค าอธิบายรายวิชาเกี่ยวกับ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์การ
สอนที่หลากหลาย การออกแบบ ใบเนื้อหาแบบฝึกหัด แบบทดสอบ ข้อสอบ การออกแบบ การผลิตสื่อการสอน การสังเกต
การสอนในช้ันเรียน การฝึกทักษะ การถ่ายทอดพื้นฐาน เทคนิคการถ่ายทอดเนื้อหาวิชา การฝึกการสอนแบบจุลภาค (Micro 
Teaching) ในสถานการณ์จ าลองภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน า และตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่ม ซึ่งเห็นได้ว่า
รายวิชานี้มีการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ออกแบบ กิจกรรมการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้ และเน้นทักษะปฏิบัติ การสอน
เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง เกิดขึ้นภายใต้การให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจปรับจากอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งผู้วิจัยนั้นเป็นผู้สอนในคณะ
ทีมงานอาจารย์นิเทศก์รายวิชานี้ พบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนในประเด็นดังนี้ นักศึกษาที่มาเรียนรายวิชานี้เป็นการ
เริ่มต้นการฝึกปฏิบัติการสอนในครั้งแรกซึ่งบางคนอาจไม่เคยสอนมาก่อนเลย ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียน
ในทุกด้านเพื่อให้สามารถท าการปฏิบัติการสอนได้ นั่นคือเป็นภาระหนักที่อาจารย์นิเทศก์ต้องคอยให้ค าปรึกษาช้ีแนะน า
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แนวทางต่าง ๆ นอกจากนั้นองค์ความรู้ต่างที่เกี่ยวข้องทางวิชาการศึกษาซึ่งนักศึกษาเรียนมาก่อนหน้านี้แล้ว ต้องมาประยุกต์
ความรู้ใช้ในการจัดท าแผนการสอน และปฏิบัติการสอนเป็นรายบุคคล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งถ้ามีแหล่งข้อมูลจัดการความรู้ต่าง ๆ 
ในรูปแบบดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาเพื่อการเรียนการสอนที่ดี 
 การจัดการความรู้เป็นกระบวนการอย่างมีระบบเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า 
ตลอดจนประสบการณข์องบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรม จัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลที่บุคคลสามารถเข้าถึง
ไดโ้ดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ที่องค์การจัดเตรียมไว้ เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและ
การถ่ายโอนความรู้ และในที่สุดความรู้ที่มีอยู่จะแพร่กระจายและไหลเวียนทั่วทั้งองค์การอย่างสมดุล เป็นไปเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและองค์การ (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2547) นอกจากนั้น
วิจารณ์ พานิช (2547) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นตัวเดินเรื่อง
ไม่ใช่แคเรียนจากครู หรือต ารา ต ารานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซึ่งเน้นทฤษฎี ขณะที่การเรียนรูแบบการจัดการความรู้ก็เป็น
ทฤษฎี แต่ว่าเน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ การจัดการความรู้ ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียว เป็นเรื่องของคนหลายคนที่ท างาน
ร่วมกัน เวลาปฏิบัติแต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อน ามาแลกเปลี่ยนกัน อาจเห็นส่วนที่เหมือนกัน ซึ่งจะเป็นการ
ยืนยันว่าเข้าใจตรงกัน เมื่อมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาก ๆ จะท าให้ยกระดับความรู้ ความเข้าใจขึ้นไปอีก จะเห็นว่า
การจัดการความรู้จะเน้นท่ีการเรียนรู้จากการปฏิบัติ แล้วก็เน้นตัวความรู้ที่เป็นความรู้ในคนหรือเรียกว่า“Tacit Knowledge” 
ทั้งนี้ความรู้ จากเอกสาร ต ารา ที่เรียกว่า“Explicit Knowledge” นั่นก็ส าคัญ และ Sallis and Jones (2002) กล่าวว่า          
การจัดการความรู้เป็นกระบวนการของการใช้ความรู้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ การ
เก็บรวบรวมความรู้ การสร้างความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างทีมงาน และการน าความรู้ไปใช้ 
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการในฐานะผู้น าความรู้ในสังคม ภายใต้การสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษาและ 
ปัจจัยสนับสนุนอ่ืนท่ีเอื้อต่อการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
 สุกิจ แดงมีแสง และยงยุทธ อิ่มอุไร (2547) เสนอกระบวนการจัดการความรู้ มีขั้นตอนสรุปได้ ดังนี้  
 1. การก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้ (Define) เป็นการน าความรู้มุ่งมั่นวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององคก์ารมาก าหนดความรู้ที่ต้องการใช้เพื่อให้การจัดการความรู้มีจุดเน้นที่ชัดเจน  
 2. การเสาะหาความรู้ (Capture) เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการเสาะหาความรู้ที่กระจัดกระจายหรือแฝง
อยู่ตามที่ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ จนเกิดทักษะและความช านาญในการเสาะหาแหล่งความรู้ที่อาจจะ
มาจากภายนอก หรือผู้ที่ท างาน อยู่ด้วยกันในองค์การก็ได้ 
 3. การสร้างความรู้ (Create) ในมุมมองเดิม ความรู้ต้องสร้างโดยผู้รู้/ ผู้เช่ียวชาญแต่ในมุมมองใหม่ ความรู้เกิดขึ้น
ทุกจุดของการท างาน โดยทุกคนที่ท างาน เป็นความรู้ที่ ฝังอยู่ในสมอง อาจจะพูดออกมาไมได การสร้างความรู้อาจท าได้ทั้ง
ก่อนลงมือท าระหว่างการท างาน และสรุปประมวลประสบการณ์หลังจากการท างานในการสรา้งความรูไ้ม่จ าเป็นต้อง สร้างใหม่
ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ อาจเริ่มจากสิบหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ 
 4. การกลั่นกรอง (Distil) ความรู้บางอย่างล้าสมัยบางอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบริบทหรือสภาพแวดล้อม
ส าหรับองค์การ จึงจ าเป็นต้องมีการกลั่นกรองเพื่อให้น าความรู้ที่เหมาะสมมาใช้  
 5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพราะแต่ละคนมีมุมมองต่อความรู้ไม่
เหมือนกันต้องมาแลกเปลี่ยน 

 เนื่องจากการวิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนมีแนวคิดที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามทักษะทางปัญญา 
ดังนั้น Reiser and Dick (1996) ได้เสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เป็นโมเดลใช้ในห้องเรียน (Classroom 
Orientation Model) ที่ช่ือว่า โมเดลของไรเซอร์ และดิกค์ (Reiser and Dick Model,1996 อ้างถึงใน ณมน จีรังสุวรรณ, 
2556: 247) ซึ่งผู้วิจัยน ามาเป็นแนวคิดในการสังเคราะห์รูปแบบในการวิจัยครั้งนี้ ตามภาพที่ 1  
 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 167 

 

 
ภาพที ่1  แนวคิดในการสังเคราะห์รูปแบบ 

  

 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้
แบบดิจิทัล รายวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยคาดหวังว่า
ผลการวิจัยที่ค้นพบสามารถท่ีไปด าเนินการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาด้านการเรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ ทักษะการปฏิบัติการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และสร้างแรงจูงใจในการเรียน  มีการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนมี
แหล่งค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
  1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 9 ท่าน เลือกมาแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) 
  2.  รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น ซึ่งรูปแบบน้ี
จะเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนจนเกิดทักษะการปฏิบัติการสอน อีกทั้งมีการจัดการความรู้ในแบบดิจิทัลสนับสนุนการเรียน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถน าความรู้ที่เกี่ยวข้องมากลั่นกรอง คัดเลือกมาจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ 
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  3.  ตัวแปรทีศ่ึกษา  
   3.1  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
   3.2  ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการ
จัดการความรู้แบบดิจิทัล 

 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล 
รายวิชาฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม และประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น แสดงกรอบความคิดที่ใช้วิจัย ดังภาพที่ 2 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้
แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาช ีพ 1  

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ความเหมาะสมของรูปแบบ 5 ด้าน ดังน้ี
  1) ด้ำนอง  ประกอบ องร ปแบบ  
  2) ด้ำน ั น อนและกระบวนกำร  
  3) ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนร ้และกำรจัดกำร วำมร ้   
  4) ด้ำนกำรประเมิน ลกำรเรียนร ้   
  5) ด้ำนกำรน ำ ปใช้ในกำรเรียนกำรสอน

 
ภาพที่ 2 กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
  1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่มีประสบการณ์
เชี่ยวชาญในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสบการณ์เช่ียวชาญ
ในการสอนระดับอุดมศึกษา และการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จ านวน 9 ท่าน เลือกมาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
 2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และแบบประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 3. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.1  ขั้นตอนการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   3.1.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ศึกษารูปแบบการ
จัดการความรู้ เครื่องมือจัดการความรู้ และเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะปฏิบัติ 
ศึกษาทฤษฏีเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผล 
   3.1.2  วิเคราะห์ผู้เรียน สภาพการจัดการเรียนการสอน และบริบท 
   3.1.3  สังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
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   3.1.4 น ารูปแบบท่ีสังเคราะห์ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึก  และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
   3.1.5 ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
   3.1.6 ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ 
  3.2  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับ  
การจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม 
   ในการสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
แบ่งออกเป็น  5  ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ  2) ด้านขั้นตอนและกระบวนการ  3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้
และการจัดการความรู้ 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ และ 5) ด้านการน าไปใช้ในการเรียนการสอน โดยมีความหมายดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 103) 
   ระดับ   5   หมายถึง   ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
   ระดับ   4   หมายถึง   ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
   ระดับ   3   หมายถึง   ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
   ระดับ   2   หมายถึง   ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
   ระดับ   1   หมายถึง   ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 
 4. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าเครื่องที่ใช้ในการวิจัยไปเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  
กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน  9 ท่าน และให้ประเมินรูปแบบด้วยแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ  
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น จากนั้นน าข้อมูลการประเมินความเหมาะสมมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าค่าเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย มีเกณฑ์การแปล
ความหมายดังนี้ (Best and Kahn, 2006) 
   การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย 
        ค่าเฉลี่ย             ความหมาย 
                        4.50 – 5.00      ความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 
                        3.50 – 4.49      ความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 
                        2.50 – 3.49      ความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
                        1.50 – 2.49      ความเหมาะสมอยู่ในระดับน้อย 
                        1.00 – 1.49      ความเหมาะสมอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ผลการวิจัยน าเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
 1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล  รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดังภาพท่ี 3 
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การจัดเตรียม/การก าหนดบริบทการเรียนการสอน
- จัดเตรียมแผนการสอนรายวิชา เน้ือหา และสื่อการสอน
- จัดเตรียมแหล่งข้อ มูลสนับสนุนการเรียนการสอน และการจัดการ
ความร ู้บนฐานเทคโนโลยี
- ก าหนดแนวทางการวัดผลและประเมินผลของนักศึกษาทั้ง
กระบวนการ
- ก าหนดแบบฟอร ์มแผนการสอน
- จัดเตรียมจ านวนอาจารย์นิเทศก ์ ก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์
นิเทศก์ 
- จัดประชุมอาจารย์นิเทศก์ร ่วมกันเพื่อแจ้งหน้าที่ร ับผิดชอบตามที่
ก าหนด และก าหนดหัวข้อการสอนท่ีเกี่ยวข้อง

การจัดกลุ่มเรียน
- จัดกลุ่มนักศ ึกษา อย่างสุ่มกลุ่มละ 4-6 คน
- จัดอาจารย์นิเทศก์เข้าประจ ากลุ่มเร ียนกล ุ่ม
ละ 1 คน 

การจัดการเรียนการสอนทฤษฎี
- เรียนเนื้อหาทฤษฏีการเรียนการสอนแบบ MIAP
- แนะน าเทคนิควิธ ีการสอน
- วิธ ีการจัดท าแผนการสอน MIAP
- การใช้สื่อการสอน

การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติ
- แยกกลุ่มเร ียนตามที่ก าหนด ฝึกปฎิบัติการสอน
- อาจารย์นิเทศก์ประจ ากลุ่มคอยให้ค าปรึกษา ช ี้แนะน า
แนวทาง และปร ับปรุง การปฎิบัติการสอน และแผนการ
สอน
- นักศึกษาจัดเตร ียมแผนการสอนมาเพื่อฝึกปฏิบัติการสอน 
พร้อมสื่อการสอน และวิธีการวัดผลประเมินผลหลังสอน

การจัดการเรียนการสอน

แนะน าว ิธีการสอน
เตรียมแผนการสอน

ปฏิบัติการสอน MIAP 
รายบุคคล

ประเม ินผลการสอน
รายบุคคล

อภิปรายหลังการสอน
ร่วมกัน/ปรับปร ุง

ฝึกปฏิบัต ิการสอนตามกลุ่มเร ียน

การจัดการความรู้ปฏิบัติ

- วีด ิโอ ตัวอย่างฝึกปฏิบัต ิการสอนที่ดี
- วีด ิโอสาธิการปฏิบัติการสอน
- บันทึกวีดิโอฝึกปฏิบัติการสอน(รายบุคคล) 
ส าหรับเป็นแหล่งข ้อมูลอ้างอิงในการปรับปรุง
การสอน
- แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆที่เ ก่ียวข้อง

การจัดการความรู้ทฤษฎี

- เนื้อหาทฤษฎีการสอนแบบ MIAP
- เทคนิควิธีการสอนทฤษี และปฏิบัต ิ
- การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนร ู้
- การจัดท า เลือกใช ้ส่ือการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- การก าหนด สร้างเนื้อหาการสอน
- การสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบงาน 
และใบกิจกรรม
- การวัดผลประเมินผล
- เทคนิคการใช้ค าถามในการตรวจปรับความ
เข้าใจของผู้เร ียนในการสอน
- การจัดท าแผนการสอน
- แบบฟอร์มต่างๆ เช่นแผนการสอน
- แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆที่เ ก่ียวข้อง

การวัดผลประเมินผลปฏิบัติ
ตามกลุ่มเร ียน

การวัดผลประเมินผลiรายบุคคล
3 ส่วนดังนี้
- การเตรียมการสอน
- กระบวนการสอน MIAP
- หลังสอน

การวัดผลประเมินผล
การวัดผลประเมินผลผู้เรียนหล ังเรียนจบ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
- ด้านความร ู้
- ด้านทักษะ
- ด้านเจตคติ   

การจัดการความรู้แบบดิจิทัล

การจัดการช่องทางแลกเปล่ียนเรียนรู้

- Social network เช่น Facebook, line
- Google Classroom
- Google Application เช่น Drive, Doc, 
Calendar
- Social Media เช่น Youtube

ภาพที่ 3 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  
ส าหรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรี คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 

 
 จากภาพที่ 3 แสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่า องค์ประกอบแบ่งออก เป็น 5 
ส่วนดังนี้  1) การเตรียม/การก าหนดบริบทการเรียนการสอน  2) การจัดกลุ่มเรียน 3) การจัดการเรียนการสอน  4) การ
จัดการความรู้แบบดิจิทัล และ 5) การวัดผลประเมินผล 
 

 2.   ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัล 
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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   จากการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการ
ความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 9 ท่าน  แสดงผลการประเมินความเหมาะสม 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์ประกอบของ
รูปแบบ 2) ด้านขั้นตอนและกระบวนการ 3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 4) ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ 
และ 5) ด้านการน าไปใช้ในการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 : ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบ 

ดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 

รายการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ X  S.D. ความหมาย 
1. ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ 4.00 0.50 ด ี

2. ด้านขั้นตอนและกระบวนการ 4.44 0.60 ด ี
3. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 4.56 0.46 ดีมาก 
4. ด้านการประเมินผลการเรียนรู ้ 3.78 0.48 ด ี
5. ด้านการน าไปใช้ในการเรียนการสอน 4.11 0.40 ด ี

รวม 4.18 0.61 ดี 
         

 จากตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้
แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

โดยผู้เช่ียวชาญจ านวนทั้งหมด 9 ท่าน พบว่าโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ( X = 4.18, S.D.=0.61) เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า  ด้านที่มีความเหมาะสมที่สุด คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก 

( X = 4.56, S.D. = 0.46) รองลงมาด้านที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ได้แก่ ด้านขั้นตอนและกระบวนการ ( X = 4.44, S.D. = 

0.60)  ด้านการน าไปใช้ในการเรียนการสอน ( X = 4.11, S.D. = 0.40) ด้านองค์ประกอบของรูปแบบ ( X = 4.00, S.D. = 0.50) 

และด้านการประเมินผลการเรียนรู้ ( X = 3.78, S.D. = 0.48)  ตามล าดับ  
 

 สรุปและอภิปรายผล 
การวิจัยครั้งนี้  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยได้ว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการ

จัดการความรู้แบบดิจิทัล รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น องค์ประกอบแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดังนี้ 1) การเตรียม/การก าหนดบริบทการเรียนการสอน 2) การจัดกลุ่ม
เรียน 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การจัดการความรู้แบบดิจิทัล และ 5) การวัดผลประเมินผล และผลการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 เนื่องจากรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้ มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และมีการศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดการเรียนการสอน และบริบทในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นร่วมกันเพื่อน าข้อมูลสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมา เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการสังเคราะห์รูปแบบ นอกจากนั้นยังได้น าการจัดการความรู้ในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้เรียนสามารถศึกษาข้อมูลความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง และต้นแบบการฝึกปฏิบัติที่ดีรวบรวมไว้ในการจัดการความรู้ในรูปแบบนี้ สร้างสรรค์ออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน และการใช้ความรู้ โดยการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการจัดการความรู้ของอาจารย์นิเทศก์ การใช้
ความรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการสอนและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ หมุนเวียนไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 จึงท าให้รูปแบบนี้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี ดังที่พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวไว้ว่า การ
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จัดการความรู้ คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าจากประสบการณ์และทักษะที่สามารถสื่อสารและแบ่งปัน
กันได้ และการน าเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสรุปการตัดสินใจและการคาดการณ์ล่วงหน้า รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ขององค์กร ดังน้ันการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่องค์การยกระดับความรู้ให้คุณค่าแก่ทรัพยากรความรู้ และการจัดการ
ทรัพยากรความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ โดยที่ความรู้นั้นจะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับบุคคลและเวลา  มีการ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ได้แก่ การผลิตความรู้ การสร้างความรู้ และการเผยแพร่ความรู้ มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้ ยกระดับความรู้ ใช้ความรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา การวางแผนกลยุทธ์ และการตัดสินใจรวมไปถึงมีการจัดการความรู้
เกี่ยวกับฐานความรู้ของทรัพยากรบุคคลในองค์การสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรสร้างความรู้โดยการแลกเปลีย่นความรู้ โดยที่
ทุกคนสามารถน ามาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น  และนอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช 
(2547) กล่าวว่า จุดเน้นของการจัดการความรู้ มี 4 เป้าหมาย คือ 1) เพื่อให้คนมีหลายทักษะหลายความคิด สามารถท างาน
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่อพัฒนางานรูปแบบใหม่ 3) เพื่อการทดลองและเรียนรู้เพื่อหาทางท าแบบใหม่ ๆ ที่ดีกว่าเดิมให้
งานดีขึ้น และ 4) เพื่อการน าเข้าอย่างเหมาะสม ซึ่งจะต้องหาความรู้มาจากภายนอกมาใช้ ดังนั้นรูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ใน
การพัฒนาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการจัดการความรู้แบบดิจิทัลนี้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
เพื่อใช้ในการเรียนการสอน อาจต้องมีการจัดการความรู้แหล่งข้อมูลการเรียนเพิ่มเติมที่ทันสมัยมีประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชานี้ และหลากหลายที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต 

 2. การจัดการความรู้ที่น ามาใช้ในรูปแบบนี้เป็บแบบดิจิทัล ซึ่งมาสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ  
ซึ่งอาจารย์นิเทศกเ์ป็นผู้น าความรู้ และจัดการความรู้เข้าระบบในรูปแบบ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งควรพิจารณา กลั่นกรองความรู้ให้
เหมาะสม ก่อนน าไปเผยแพร่ความรู้ และแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป  
 3. การจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการสอนนั้น ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่ง ถ้าผู้สอนสามารถหาตัวอย่างที่ดีใน 
การปฏิบัติการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้ผู้เรียนได้จะท าให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น 
เกิดพฤติกรรมการสอนร่วมกับการสร้างสรรค์แนวคิดการปฏิบัติการสอนที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  
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พฤติกรรมการบริโภคอาหาร และทัศนคติที่มีต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตก 
ที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร 

Food Consumption Behavior and Attitudes towards Thai Food of Western  
Independent Tourists in Bangkok 

 

ชลธิชา บุนนาค1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดย
อิสระในกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่มีต่ออาหารไทยและการจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยว
ตามทัศนคติที่มีต่ออาหารไทย การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 410 ชุด จาก
นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยเปรียบเทียบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่า
นักท่องเที่ยวภูมิภาคยุโรป อเมริกาและโอเชียเนีย ล้วนแต่เลือกสถานที่ในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 3 
อันดับแรกเหมือนกัน คือ 1) ร้านอาหารริมถนน 2) รถเข็นขายอาหาร 3) ภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว ส่วน
พฤติกรรมในการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเปรียบเทียบกันทั้ง 3 ภูมิภาคพบว่าเลือกบริ โภคอาหารไทยหรือ
อาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบท่ีคนไทยเลือกรับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันนักท่องเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 91 
มีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทยมีเพียงร้อยละ 9 เท่าน้ันท่ีมีทัศนคติที่ไม่ดี ส่วนการจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวโดยแบ่งตามทัศนคติ
ต่อการบริโภคอาหารต่างชาติพบว่ามีนักท่องเที่ยว 4 ประเภทได้แก่ ประเภทที่กลัวอาหารแปลกใหม่ ประเภทที่ระมัดระวังใน
การบริโภคอาหารแปลกใหม่ ประเภทท่ีชอบทดลองอาหารแปลกใหม่ และประเภทที่รับประทานได้ทุกอย่าง ผลการวิจัยแสดง
ว่านักท่องเที่ยวประเภทที่ชอบทดลองอาหารแปลกใหม่มีอิทธิพลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย 
 

ค ำส ำคัญ : พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทัศนคติต่ออาหารไทย การจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยว 
 

Abstract 
 The objectives of this research are to study food consumption behavior of western independent 
in Bangkok, to study tourists’ attitude towards Thai food and to clarify tourists into group according to their 
attitudes towards local cuisine. This research is a quantitative approach. This research is a quantitative 
approach. The sample subjects for this empirical study were the western independent tourists in Bangkok. 
They were chosen at random and 410 copied of questionnaires were selected and analyzed. 
 The results of the testing revealed that western independent tourists from Europe, America and 
Oceania regions have the same consumption behavior in choosing the top three places for having lunch and 
dinners; food stall, food cart and in local restaurants selling rice or noodle dishes. For the food choice for 
consumption of the tourists from the three regions, all of them choose Thai food or local food freshly prepared 
that Thai people have as the first one. 91 percent of the tourists have good attitudes toward Thai food while 
only 9% have bad attitudes. The tourists were clarified into 4 groups according to their attitudes towards local 
food which are food neophobia, careful in eating, experienced new food and eat everything. The tourists who 
like to try new food have much influences in having good attitudes towards Thai food. 
 

Keywords: food consumption behaviour, attitude towards Thai food, tourist category 
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าคณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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บทน า  
 ในการเดินทางของคนทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ เยี่ยมญาติ หรือด้วยเหตุผล
อื่นใด สิ่งท่ีผู้เดินทางโดยอิสระต้องให้ความส าคัญมากคือที่พัก และอาหารการกิน ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งหมด จะเป็นใน
เรื่องอาหารถึง 1 ใน 3 (Hall & Sharples, 2003; Telfer & Wall, 2000 อ้างถึงใน Mak, Lumbers & Eves, 2012) การ
เลือกสถานท่ีและอาหารที่รับประทานของนักท่องเที่ยวแต่ละคนอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในตัว
นักท่องเที่ยวเองซึ่งได้แก่แรงจูงใจ ค าบอกเล่าจากบุคคลอื่นที่นักท่องเที่ยวเช่ือมั่น สื่อโฆษณา การรับรู้ และทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหาร การลิ้มลองอาหารท้องถิ่นถูกจัดว่าเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและความเพลิดเพลินซึ่งถือเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับการได้ประสบการณ์การท่องเที่ยว (Hjalager & Richard, 2002 อ้างถึงใน Yuan Su, 2015) อย่างไรก็ตาม
อาหารท้องถิ่นอาจกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจ หรือตัวขัดขวางประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้ ในเอกสารของ Cohen and Avieli, 
(2004, p. 756) ช้ีให้เห็นว่าอาหารท้องถิ่นอาจได้รับการยอมรับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมหาชนในกรณีที่มีการประยุกต์รสชาติให้
เป็นแบบท่ีนักท่องเที่ยวคุ้นเคย (อ้างถึงใน Yuan Su, 2015) Fischer, 1988 (อ้างถึงใน Yuan Su, 2015) ช้ีให้เห็นแนวโน้มทาง
ธรรมชาติของนักท่องเที่ยว 2 ประเภทที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงในการยอมรับอาหารต่างชาติ กล่าวคือนักท่องเที่ยวประเภท  
food neophobia หมายถึง คนที่มีความโน้มเอียงว่าไม่ชอบลองอาหารใหม่ หรือ อาหารที่ไม่มีความคุ้นเคย ส่วน food neophilia 
หมายถึง คนที่มีความชอบในการลองอาหารต่างชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด food neophobia มีหลายอย่างอาทิเช่น เพศ อายุ 
การศึกษา รายได้ และสภาพแวดล้อมทางสังคม หากบุคคลใดมีโอกาสออกไปสัมผัสวัฒนธรรมต่างถิ่นมากเท่าไหร่ โอกาสที่จะ
เป็น food neophobia จะน้อยลง (Tourila, et al., 2001 อ้างถึงใน Asperin, A.E. และคณะ, 2011) 
  การศึกษาทัศนคติต่ออาหารถูกยอมรับว่า เป็นการประเมินผลที่ส าคัญต่ออาหารนั้นๆว่าชอบ หรือ ไม่ชอบ         
เพราะทัศนคติดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อการเลือกอาหารของแต่ละคนและจะสามารถคาดคะเนได้ถึงพฤติกรรมอื่นๆ            
ของนักท่องเที่ยว Birch, 1987; Galef, 1988; Rozin, 1988 (อ้างถึงใน Asperin, A.E. และคณะ, 2011) รวมไปถึงการจัดกลุม่
นักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารต่างชาติ Eertmans, Baeyans&Van den Bergh, 2001 (อ้างถึงใน 
Asperin, A.E. และคณะ, 2011) ได้ท าการศึกษาและระบุตัวปัจจัยหลักที่ส าคัญ 3 ประการในการเกิดทัศนคติ ได้แก่ ปัจจัย
ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Socio-cultural and economy) โดยระบุว่านักท่องเที่ยวจะเกิดทัศนคติที่เป็นบวก ถ้าอาหารนั้นเป็น
อาหารธรรมดาที่คนในสังคมบริโภค แต่หากเป็นอาหารที่ไม่คุ้นเคยจะเกิดทัศนคติเป็นลบทันที ปัจจัยด้านผลที่คาดหวัง 
(Expected consequence) หมายถึงการนึกถึงผลที่จะได้รับ หากรับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายทัศนคติจะเป็นบวก 
แต่หากอาหารที่รับประทานเพิ่มโอกาสของการเป็นโรคหัวใจ ทัศนคติต่ออาหารนั้นจะเป็นลบและคนไม่เลือกรับประทาน  
ปัจจัยด้านประสาทสัมผัส (Sensory liking) เป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่ออาหารนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของ กลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส 
หากอาหารนั้นมีกลิ่นหอม ทัศนคติจะเป็นบวก Pliner and Hodden (1992) ได้พัฒนาสเกลที่ใช้วัดทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร   
ที่เรียกว่า Food Neophobia Scale (FNS) ประกอบไปด้วยข้อความ 10 ข้อความซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนสามารถแสดง
ความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อความดังกล่าว  
 ในฐานะที่เราเป็นเจ้าบ้านและคิดว่าอาหารไทยมีความน่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยว แต่ผู้วิจัยเช่ือว่านักท่องเที่ยว    
แต่ละคนมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารแตกต่างกัน รวมไปถึงทัศนคติที่มีต่ออาหารไทย ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวบริโภคอาหาร
ไทยอาจไม่ได้แสดงถึงความพึงพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร              
ของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่ส่วนใหญ่จะมีความเต็มใจในการลิ้มรสอาหารแปลกใหม่มากกว่าชาวเอเชีย (Cohen and 
Avieli, 2004) รวมไปถึงการศึกษาทัศนคติที่มีต่ออาหารไทย และน าไปสู่การจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อ 
การมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย ซึ่งจะมีผลต่อการท าการตลาดของเจ้าบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ละ
กลุ่มได้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้กว้างขวาง
ยิ่งข้ึน และสามารถใช้อาหารเป็นจุดขายที่ส าคัญเพิ่มเติมจากแหล่งท่องเที่ยวท่ีสวยงามของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระ                    
ในกรุงเทพมหานครจาก 3 ภูมิภาคคือ ยุโรป อเมริกา และ โอเชียเนีย 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติต่ออาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกตามทัศนคติต่อการบริโภคอาหารต่างชาติ 
 4. เพื่อระบุประเภทของนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารในด้านต่างๆ เช่น สถานที่ที่รับประทานอาหารใน      
มื้อกลางวัน และมื้อเย็น ประเภทของอาหารที่บริโภค จากแนวคิดของ Erik Cohen และ Nir Avieli (2004) และทัศนคติของ
นักท่องเที่ยวท่ีมีต่ออาหารไทยโดยใช้สเกลเรื่อง Food Neophobia Scale (FNS) ของ Pliner and Hobden (1992)  
 2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระ 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี ศึกษาพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไป 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี 1 : กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 

 
 

ทัศนคติต่ออาหารไทย 
ชอบทดลอง  

หาประสบการณ์ใหม่ 

กลัวอาหารแปลกใหม่ 

ระมัดระวังในการ 
รับประทานอาหาร 

รับประทานได้ทุกอย่าง 

ตัวแปรต้น 
ประเภทนักท่องเที่ยว 
จ าแนกตามทัศนคติต่ออาหารต่างชาติ 
 

ตัวแปรตาม 

 

ตัวแปรข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว 

 ภูมิภาค 

พฤติกรรมการบรโิภค
อาหาร 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเช่ือมั่น 97% ตามตารางของ Yamane 
(อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล, 2560, หน้า 6) จ านวนไม่น้อยกว่า 440 คน โดยแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวที่เต็มใจจะ
ตอบแบบสอบถาม หลังจากน้ันได้คัดเลือกแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ที่สุดจ านวน 410 ชุดมาท าการวิเคราะห์ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่งเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามให้เลือกหลายค าตอบ (Multiple Choice) ซึ่งให้ผู้ตอบเลือก 
ตอบเพียงข้อเดียว ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ท่ีนักท่องเที่ยวเลือกรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น และ
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับอาหารที่นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ ทั้ง 2 ตอนเป็นแบบสอบถามให้เลือกหลายค าตอบ 
(Multiple Choice) ซึ่งผู้ตอบสามารถเลือกค าตอบได้หลายข้อ ตอนที่ 4 ในส่วนของทัศนคติต่ออาหารไทยวัดด้วยข้อความ    
ในรูปแบบมาตราวัดอัตราส่วน (rating scale) ประกอบด้วยข้อความ 14 ข้อความ โดย Cronbach’s alpha เท่ากับ .910 ใน
ส่วนของการจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากทัศนคติต่ออาหารต่างชาติวัดด้วยข้อความ 18 ข้อความในรูปแบบ
มาตราวัดอัตราส่วน (rating scale) ค่า Cronbach’s alpha เท่ากับ .718 ซึ่งแสดงว่าข้อความที่ใช้วัดมีความน่าเช่ือถือ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ได้จากการน าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor analysis) เพื่อจ าแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นประเภทต่าง ๆ ในส่วนของการศึกษาอิทธิพลของ
นักท่องเที่ยวประเภทต่าง ๆ ต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย วิเคราะห์ด้วยการถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) 
 

ผลการวิจัย 
 นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่เดินทางโดยอิสระในกรุงเทพมหานคร และตอบแบบสอบถามโดยใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง    
ในการวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 410 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
ตารางที่ 1 : แสดงค่าความถี่และค่าร้อยละของคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว 

ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ  รายได้ต่อเดือน (US ดอลล่าร์) จ านวน ร้อยละ 
ยุโรป 332 81.0  2000-3000 239 58.3 

อเมริกา 63 15.4  3001-4000 65 15.9 
โอเชียเนีย 11 2.7  4001-5000 53 12.9 

อื่นๆ 4 1.0  มากกว่า 5001 53 12.9 

รวม 410 100.0  รวม 410 100.0 
       

เพศ จ านวน ร้อยละ  จ านวนคร้ังท่ีเดินทางมาประเทศไทย จ านวน ร้อยละ 

ชาย 222 54.1  มาครั้งแรก 248 60.5 
หญิง 188 45.9  มาครั้งที่ 2-3 69 16.8 
รวม 410 100.0  มากกว่า 3 ครั้ง 93 22.7 

    รวม 410 100.0 
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อาย ุ จ านวน ร้อยละ  ผู้ร่วมเดินทาง จ านวน ร้อยละ 
20-29 206 50.2  เดินทางคนเดียว 71 17.3 
30-39 116 28.3  เดินทางกับคู่สมรสแต่และบุตรเท่านั้น 85 20.7 
40-49 37 9.0  เดินทางกับครอบครัว ญาติ และเพื่อน 38 9.3 
50-59 27 6.60  เดินทางกับเพื่อนชาย/หญิง เท่านั้น 212 51.7 

60 ข้ึนไป 24 5.9  เดินทางกับพ่ีน้องเท่านั้น 4 1.0 
รวม 410 100.0  รวม 410 100.0 

       

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ  อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 156 38.0  นักศึกษา เกษียณอายุ ไม่ได้ประกอบอาชีพ 80 19.5 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 149 36.4  ช่างฝีมือ หรือก่ึงฝีมือ 34 8.3 
รวม 410 100.0  เกษตรกร 2 0.5 

    พนักงานในส านักงาน ธุรการ 111 27.1 
    ผู้จัดการ ผู้ประกอบการ 68 14.9 
    นักวิชาชีพช้ันสูง 115 28.0 
    รวม 410 98.3 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น 
ตารางที่ 2 : แสดงค่าร้อยละของสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวซื้อหรือรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นจ าแนกตามภูมิภาค
     นักท่องเที่ยว 

สถานที่ซ้ือหรือรับประทานอาหารกลางวันและเย็น ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย 
ร้านอาหารริมถนน 83.4 83.9 72.7 
รถเข็นขายอาหาร 67.8 79.0 54.4 
ภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว 82.8 87.1 81.8 
ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า 44.3 66.1 81.8 
ร้านอาหารฟ้าสต์ฟู้ด 28.9 51.6 54.5 
ภัตตาคารหรูหราในโรงแรม 28.6 51.6 45.5 
อื่นๆ 2.7 12.9 18.2 

 

 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปมีพฤติกรรมการเลือกสถานที่รับประทานอาหารจากร้านอาหารริมถนนมากที่สุด          
คิดเป็นร้อยละ 83.4 รองลงมาเป็นภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว (ร้อยละ 82.8) และรถเข็นขายอาหาร (ร้อยละ 
67.8) ส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเลือกภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยวเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 87.1) 
รองลงมาคือร้านอาหารริมถนน (ร้อยละ83.9) และรถเข็นขายอาหาร (ร้อยละ 79.0) นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียเลือก
ภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว และ ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าเป็นอันดบั 1 เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา 
คือ ร้านอาหารริมถนน (ร้อยละ 72.7) 

 เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากทั้งสามภูมิภาคเลือกสถานที่รับประทานอาหาร 3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ
ร้านอาหารริมถนน ภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว และรถเข็นขายอาหาร ยกเว้นนักท่องเที่ ยวจากทวีปโอเชียเนีย    
ที่เลือกรับประทานอาหารในภัตตาคารท้องถิ่น และศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่านักท่องเที่ยวจากทวีป 
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โอเชียเนียมีความระมัดระวังในการเลือกสถานท่ีรับประทานอาหารมากกว่าอีก 2 ภูมิภาค ส าหรับร้านอาหารประเภทฟ้าสต์ฟู้ด 
และภัตตาคารหรูหราในโรงแรมเป็นสถานท่ีที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกา และโอเชียเนียเลือกเข้าไปรับประทาน ในขณะ
ที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยูโรปเลือกในล าดับท้ายสุดโดยมีค่าร้อยละเพียงแค่ 28.9 และ 28.6 ตามล าดับ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานอาหารหรือมองหาขณะพ านักในกรุงเทพฯ 
ตารางที่ 3 : แสดงค่าร้อยละของอาหารที่นักท่องเที่ยวเลือกรับประทานอาหารหรือมองหาในขณะพ านักในกรุงเทพฯ  
     จ าแนกตามภูมิภาค 

ประเภทของอาหาร ยุโรป อเมริกา โอเชียเนีย 
อาหารรสเลิศในภัตตาคารช้ันดี 24.7 29.0 27.3 
อาหารประจ าชาติปรุงในรูปแบบที่คุ้นเคย 24.1 37.1 45.5 
อาหารจานด่วนประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด 20.5 40.3 27.3 
แซนด์วิชในร้านสะดวกซื้อ 12.3 21.0 0 
อาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบท่ีคนไทยรับประทาน 90.7 93.5 81.8 
อาหารไทยปรุงส าเร็จรูปและข้าว 49.4 54.8 18.2 
อาหารประเภทเส้นทุกชนิด 59.6 66.1 45.5 
ผลไม้ท้องถิ่นของไทย 66.6 75.8 54.5 
เครื่องดื่มท้องถิ่น 67.5 53.2 54.5 
อื่น ๆ 2.4 6.5 0 

 

 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปรับประทานอาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบที่คนไทยรับประทานมาก     
เป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ 90.7 รองลงมาคือผลไม้ท้องถิ่น และ เครื่องดื่มท้องถิ่น (ร้อยละ 67.5 และ 66.6 ตามล าดับ) 
ส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบที่คนไทยรับประทานมาก     
เป็นอันดับหนึ่งเช่นกันคิดเป็นร้อยละ 93.5 รองลงมาคือผลไม้ท้องถิ่นของไทย (ร้อยละ 75.8) และอาหารประเภทเส้นต่าง ๆ  
(ร้อยละ 66.1) นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบที่คนไทย
รับประทานมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 81.8 อันดับ 2 คือผลไม้ท้องถิ่นของไทย และเครื่องดื่มท้องถิ่น  
(ร้อยละ 54.5) อันดับ 3 ได้แก่ อาหารประเภทเส้นทุกชนิด และ อาหารประจ าชาติปรุงในรูปแบบที่คุ้นเคย (ร้อยละ 45.5)  

 เป็นที่น่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากทั้ง 3 ภูมิภาคเลือกบริโภคอาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบที่คนไทย
รับประทาน คิดเป็นค่าร้อยละค่อนข้างสูง โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาเลือกข้อนี้ถึงร้อยละ 93.5 รองลงมา คือ
นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรปร้อยละ 90.7 และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียร้อยละ 81.8 รองลงมาเป็นผลไม้ท้องถิ่น
ของไทย และเครื่องดื่มท้องถิ่น แต่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียยังคงเลือกอาหารประจ าชาติปรุงในรูปแบบที่คุ้นเคยถึง
ร้อยละ 45.5 โดยที่ไม่มีพฤติกรรมของการเลือกซื้อแซนด์วิชในร้านสะดวกซื้อ ส่วนอาหารไทยปรุงส าเร็จและข้าว นักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคโอเชียเนียเลือกรับประทานเพียงแค่ร้อยละ 18.2 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกายังเลือกบริโภคอาหาร
จานด่วนประเภทแฮมเบอร์เกอร์ ไก่ทอด ร้อยละ 40.3 และเลือกรับประทานอาหารไทยปรุงส าเร็จและข้าว ร้อยละ 54.8  
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ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวตะวันตกที่มีต่ออาหารไทย 
ตารางที่ 4 : ค่าร้อยละของค าตอบต่อข้อความในสเกลที่ใช้วัดทัศนคติต่ออาหารไทย 

ข้อความที่สะท้อนทัศนคต ิ
ระดับความคิดเห็น (%) 

จ านวน 
(คน) 

ไม่เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

ไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ เห็นด้วย 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

1 การบริโภคอาหารไทยถือเป็นหนึ่งในความ
ตั้งใจที่เดินทางมาประเทศไทย 

2.0 3.8 4.3 32.4 57.4 410 

2 วันหยุดพักผ่อนของฉันจะไม่สมบูรณ ์
ถ้าไม่ได้ลองรับประทานอาหารไทย 

2.3 3.0 5.1 22.1 67.5 410 

3 ฉันมักจะลองรับประทานอาหารของ
ประเทศท่ีฉันไปเยือนเสมอ 

1.5 0.5 4.8 23.5 69.6 410 

4 มันเป็นเรื่องน่าผิดหวังถ้าฉันไม่ไดล้อง
รับประทานอาหารของประเทศท่ีฉันไปเยือน 

2.3 3.9 4.9 28.8 60.2 410 

5 การไดล้องรับประทานอาหารของประเทศ  
ที่ไปเยือนถือเป็นประสบการณ์การท่องเที่ยว  
ที่ส าคัญส าหรับฉัน 

5.4 1.7 3.7 30.5 58.7 410 

6 เมื่อฉันกลับไปบ้านฉันจะไปท่ีร้านอาหาร
ไทยในบางครั้ง 

4.3 2.5 16.8 43.0 33.5 410 

7 ถ้าเป็นไปได้ฉันจะลองท าอาหารไทย
บางอย่างด้วยตนเอง 

6.9 5.5 25.6 31.0 31.0 410 

8 ฉันชอบรสชาติของอาหารไทย 3.8 0.5 4.3 35.8 55.8 410 
9 ฉันพึงพอใจในการรับประทานอาหารไทย 3.5 1.0 5.3 41.7 48.5 410 
10 ฉันชอบวิธีการประกอบอาหารและการเสิร์ฟ

อาหารไทย 
0.5 2.3 11.4 42.5 43.3 410 

11 อาหารไทยมีกลิ่นหอม - 3.2 14.9 42.1 39.9 410 
12 ฉันชอบรูปลักษณ์ของอาหารไทย 0.2 0.7 12.9 43.7 42.4 410 
13 อาหารไทยมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ ์ 0.7 2.2 9.0 40.5 47.6 410 
14 ฉันรู้สึกกระตือรือร้นที่จะได้รับประทาน

อาหารไทย 
0.7 2.4 9.3 40.0 47.6 410 

 
 เมื่อน าข้อความที่ใช้วัดทัศนคติต่ออาหารไทยทั้ง 14 ข้อความมาหาค่าเฉลี่ยรวมและสร้างเป็นตัวแปรใหม่ ให้ช่ือว่า

ทัศนคติต่ออาหารไทยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 410 คนมีค่าเฉลี่ยของทัศนคตินี้ตั้งแต่ 2.21 (ทัศนคติที่ไม่ดี) ไปจนถึงค่าเฉลี่ย 
5.00 (ทัศนคติที่ดีมาก) เพื่อให้สะดวกแก่การวิเคราะห์ผูว้ิจัยจึงไดจ้ัดกลุม่ทัศนคตใิห้เหลอื 2 กลุ่ม คือ ผู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยของทัศนคติ
ทั้ง 14 ข้อระหว่าง 2.20 ถึง 3.40 หมายถึงผู้ที่มีทัศนคติไม่ดีต่ออาหารไทย ผู้ที่ได้ค่าเฉลี่ยของทัศนคติทั้ง 14 ข้อระหว่าง 3.41 
ถึง 5.00 หมายถึงผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวตะวันตกส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
91.0 มีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย มีเพียงร้อยละ 9.0 เท่านั้นท่ีมีทัศนคติที่ไม่ดี 
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ตารางที่ 5: ค่าร้อยละของกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีทัศนคติต่าง ๆ ต่ออาหารไทย 

ระดับทัศนคติต่ออาหารไทย จ านวน ร้อยละ 

ทัศนคติที่ไม่ดี (2.20-3.40) 37 9.0 
ทัศนคติที่ดี (3.41-5.00) 373 91.0 

จ านวน (คน) 410 100.0 

 
การจ าแนกประเภทนักท่องเท่ียวตามทัศนคติท่ีมีต่ออาหารต่างชาติ 
ตารางที่ 6 : ค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ใช้วัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่ออาหารต่างชาติ 

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวที่มีต่ออาหารต่างชาติ Mean Std. Deviation 

ไม่ค่อยไว้ใจอาหารใหม่ที่แตกต่างจากตน 2.3000 1.12767 

จู้จี้มากเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน 2.8293 1.16808 

ถ้าไม่ทราบว่าอาหารมสี่วนประกอบอะไรบ้าง จะไมร่ับประทาน 2.7415 1.20775 

รับประทานได้ทุกอย่างท่ีหาได้ในประเทศท่ีไปเยือน 3.4195 1.09438 

กลัวที่จะรับประทานอาหารที่ไม่เคยลองมาก่อน 2.4439 1.15457 

ชอบทดลองชิมอาหารแปลกใหม ่ 3.8220 .90907 

ชอบลองรับประทานอาหารในภัตตาคารต่างชาต ิ 4.1683 .79943 

ชอบรับประทานอาหารแปลกใหมใ่นงานเลี้ยง  4.1829 .81141 

ชอบอาหารจากประเทศท่ีแตกต่างจากตน 4.3732 .80631 

อาหารต่างชาติดแูปลกประหลาด 2.5000 1.25531 

ตั้งตารอรับประทานอาหารท้องถิ่นของประเทศท่ีไปเยือน 4.2878 .81556 

รับประทานอาหารเฉพาะที่ตนคุ้นเคย 2.8122 1.12815 

จะไมร่ับประทานอาหารต่างชาติยกเว้นว่ารู้กรรมวิธีประกอบอาหาร 2.5732 1.12355 

เลือกมากเกีย่วกับอาหารทีร่ับประทาน 2.7561 1.11405 

ไม่ชอบประเทศท่ีขายอาหารแตกต่างจากตน 2.0171 1.13930 

ไม่รับประทานอาหารของประเทศที่ไปเยือน 1.8341 1.04743 

อาหารจากตา่งวัฒนธรรมดูแปลกที่จะรับประทาน 2.0854 1.10568 

ไม่ชอบอาหารจากต่างวัฒนธรรม 1.6317 1.01020 

 
 จากตารางที่ 6 ที่แสดงค่าเฉลี่ยตัวแปรที่ใช้วัดทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่ออาหารต่างชาติทั้งหมด 18 ข้อความ 

ผู้วิจัยต้องการที่จะจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวว่ามีทัศนคตติ่ออาหารต่างชาติอย่างไร จึงได้ท าการจ าแนกประเภทของนักท่องเที่ยวโดย
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผลการจ าแนกแสดงอยู่ในตารางที่ 7 ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 : การจ าแนกประเภทนักท่องเที่ยวตามทัศนคติที่มีต่ออาหารต่างชาติ 

ประเภทที่ 1 กลัวอาหารแปลกใหม่ 
(Eigenvalue 6.108) 

 

ไม่รับประทานอาหารของประเทศท่ีไปเยือน .878 
ไม่ชอบอาหารต่างวัฒนธรรม .837 
ไม่ชอบประเทศท่ีขายอาหารแตกต่างจากของตน .808 
อาหารต่างชาติดูแปลกประหลาด .787 
อาหารจากต่างวัฒนธรรมดูแปลกท่ีจะรับประทาน .400 
ประเภทที่ 2 ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร 
(Eigenvalue 2.505) 

 

จู้จี้มากเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน .794 
ถ้าไม่ทราบว่าอาหารมีส่วนประกอบใดบ้าง จะไม่รับประทาน .711 
กลัวที่จะรับประทานอาหารที่ไม่เคยลองมาก่อน .651 
ไม่ค่อยไว้ใจอาหารใหม่ที่มีความแตกต่างจากของตน .651 
เลือกมากเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน .578 
จะไม่รับประทานอาหารต่างชาติ ยกเว้นว่ารู้กรรมวิธีในการประกอบอาหาร .574 
จะรับประทานอาหารเฉพาะที่ตนคุ้นเคย .566 
ประเภทที่ 3 ชอบทดลอง หาประสบการณ์ใหม่ 
(Eigenvalue 1.534) 

 

ชอบลองรับประทานอาหารในภัตตาคารต่างชาติ .812 
ชอบรับประทานอาหารแปลกใหม่ในงานเลี้ยง .810 
ชอบอาหารจากประเทศท่ีแตกต่างจากกัน .789 
ตั้งตารอท่ีจะรับประทานอาหารท้องถิ่นของประเทศท่ีไปเยือน .610 
ชอบทดลองชิมอาหารแปลกใหม่ .555 
ประเภทที่ 4 รับประทานได้ทุกอย่างท่ีหาได้ในประเทศท่ีไปเยือน .747 
(Eigenvalue 1.029)  

 
การวิเคราะห์อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่ออาหารต่างชาติของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทย 
ตารางที่ 8 : การวิเคราะห์อิทธิพลของความแตกต่างระหว่างทัศนคติต่ออาหารต่างชาติของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทย 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 2.685 .205  13.102 .000   

  TYPEEAT1 .042 .039 .064 1.087 .278 .606 1.650 
  TYPEEAT2 .105 .043 .148 2.462 .014 .587 1.704 
  TYPEEAT3 .261 .047 .277 5.551 .000 .851 1.175 
  TYPEEAT4 -.013 .026 -.024 -.502 .616 .922 1.085 

 เมื่อน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple regression) จะเห็นถึงอิทธิพลของประเภท
นักท่องเที่ยว 4 ประเภทท่ีมีต่ออาหารไทยดังแสดงในแผนภาพที่ 2 
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แผนภาพท่ี 2 : การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนแสดงอิทธิพลของประเภทนักท่องเที่ยว 4 ประเภท 

ที่มีต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย 
 

 จะเห็นว่านักท่องเที่ยวประเภทที่ 3 คือกลุ่มที่ชอบทดลอง หาประสบการณ์ใหม่เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อการมีทัศนคติ
ที่ดีต่ออาหารไทยมากท่ีสุดเพราะมีค่า Beta ที่ .261 ซึ่งสูงกว่านักท่องเที่ยวประเภทอื่น 
 
สรุปและอภิปรายผล 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางโดยอิสระจากทั้ง 3 ภูมิภาคคือ ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย
ในเรื่องของสถานท่ีที่ซื้อหรือรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นใน 3 อันดับแรกไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ร้านอาหารริม
ถนน รถเข็นขายอาหาร และภัตตาคารท้องถิ่นขายข้าวและก๋วยเตี๋ยว ส่วนการเลือกอาหารรับประทานในมื้อกลางวันและ            
มื้อเย็น ก็เช่นเดียวกันโดยทั้ง 3 ภูมิภาคเลือกรับประทานอาหารไทยหรืออาหารท้องถิ่นปรุงสดแบบที่คนไทยรับประทานมาก
เป็นอันดับ 1 ซึ่งน่าจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้ประสบการณ์แปลกใหม่ในการท่องเที่ยว เอกสารของ Enteleca Research 
and Consultancy Ltd. (2000) กล่าวว่าการแสวงหาอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่น อาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการเลือกจุดหมาย
ปลายทางเพื่อที่เขาเหล่านั้นจะได้ประสบการณ์ในการลิ้มลองอาหารรสเลิศ  ส าหรับนักท่องเที่ยวบางคนความรู้สึกตื่นเต้น  
ความอยากรู้อยากเห็นจากการรับประทานอาหารแปลกใหม่สามารถน ามาซึ่งความตื่นเต้นในชีวิต และประสบการณ์ที่ได้รับคือ             
การพัฒนาตนเองเมื่อความคาดหวังและความพึงพอใจมาบรรจบกัน จากผลงานวิจัยของอมรรัตน์ บุญเป็ง (2552) กล่าวว่า
ปัจจัยด้านการตลาดสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาว
ยุโรปในด้านรสชาติของอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Kururatchaikul (2014) ที่
กล่าวถึงปัจจัยทางด้านอาหารที่มีอิทธิพลต่อการมาเยือนประเทศไทยซ้ าของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ว่ามีทั้งหมด 7 ข้อ  ได้แก่ 
ความปลอดภัยของอาหาร คุณภาพของอาหารไทย ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นที่เพียงพอ การน าเสนอวิธีการ
ประกอบอาหารที่น่าตื่นเต้น ความสดใหม่ของวัตถุดิบ กลิ่นหอมชวนรับประทาน มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และช่ือที่จ าง่าย           
ส่วนปัจจัยหลัก 5 ปัจจัยในผลการวิจัยนี้ส าหรับการแนะน าคนอื่นให้มาประเทศไทยได้แก่ รสชาติอาหารที่อร่อย คุณภาพของ
อาหารไทย ความปลอดภัยของอาหาร หารับประทานง่ายในเวลาที่ต้องการ และบรรยากาศดี ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นจุดเด่นของ

ทัศนคติต่ออาหารไทย 
ชอบทดลอง  

หาประสบการณ์ใหม่ 

กลัวอาหารแปลกใหม่ 

ระมัดระวังในการ 
รับประทานอาหาร 

รับประทานได้ทุกอย่าง 

ประเภทนักท่องเที่ยว 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 184 

 

อาหารไทย แต่มีข้อน่าสังเกตว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคโอเชียเนียเลือกสถานที่ เป็นภัตตาคารท้องถิ่นและศูนย์อาหารใน
ห้างสรรพสินค้าซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ค่อนข้างระมัดระวังในการเลือกสถานที่ที่อาจดูว่ามีความ
สะอาด ไม่แออัด หรือ อันตราย เช่นเดียวกับพฤติกรรมในการเลือกอาหารรับประทานในมื้อกลางวันและมื้อเย็นที่นักท่องเที่ยว
จากภูมิภาคโอเชียเนียเลือกอาหารประจ าชาติปรุงในรูปแบบที่ตนคุ้นเคยมากถึงร้อยละ 45.5 และนักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
อเมริกายังคงเลือกบริโภคอาหารจานด่วนประเภทแฮมเบอร์เกอร์ถึงร้อยละ 40.3 การที่นักท่องเที่ยวยังคงเลือกรับประทาน
อาหารแบบที่ตนคุ้นเคยอาจเป็นเพราะนักท่องเที่ยวกลัวในเรื่องของความเจ็บป่วยในขณะเดินทางท่องเที่ยวหากรับประทาน
อาหารต่างถิ่นที่ตนไม่คุ้นเคยมากเกินไป เพราะการท่องเที่ยวคือการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าซึ่งไม่ควรเสียไปเพราะความเจ็บป่วย
จากการรับประทานอาหารต่างชาติ (Fischler, 1988) 
    ทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั้ง 3 ภูมิภาคต่อการบริโภคอาหารไทยพบว่านักท่องเที่ยวมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทยถึง 
ร้อยละ 91.0 และมีทัศนคติที่ไม่ดีร้อยละ 9 แสดงว่าไม่ใช่นักท่องเที่ยวทุกคนที่จะมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทย เมื่อน าความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวทั้งหมดมาวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเพื่อจ าแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ผลที่ได้คือ
นักท่องเที่ยวท้ังหมดสามารถจ าแนกได้ถึง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่กลัวอาหารแปลกใหม่ ดังที่ Cohen and Avieli (2004) กล่าวว่า
อาหารในแหล่งทีเ่ป็นจุดหมายปลายทางสามารถเป็น ตัวขัดขวาง มากกว่าตัวดึงดูดความสนใจส าหรับนักท่องเที่ยวบางคน กลุ่ม
ที่ระมัดระวังในการรับประทานอาหาร กลุ่มนี้ยังคงต้องการรับประทานอาหารต่างชาติแต่จะเลือก และพิถีพิถันในเรื่องวัตถุดิบ 
และขั้นตอนการประกอบอาหาร กลุ่มที่ชอบทดลอง หาประสบการณ์ใหม่ และกลุ่มที่รับประทานได้ทุกอย่าง กลุ่มที่มี           
อิทธิพลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่ออาหารไทยคือกลุ่มที่ชอบทดลอง หาประสบการณ์ใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การท าการตลาดด้านอาหารส าหรับนักท่องเที่ยวประเภทชอบทดลองหาประสบการณ์ใหม่ส าหรับอาหารไทย     
อาจต้องเน้นไปท่ีการน าเสนออาหารไทยที่มีรสชาติแปลกใหม่ เพราะปัจจุบันร้านอาหารไทยส่วนใหญ่จะขายอาหารยอดนิยม   
ที่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเท่านั้น นอกจากนี้สิ่งที่น่าจะมีอิทธิพลในแง่ลบต่อการกลับมาเยือนซ้ าของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
อาหารไทยคือขาดการน าเสนอที่น่าสนใจ ลักษณะของอาหารที่บริการ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์      
ซึ่งต้องท าการศึกษาต่อไปเพื่อหาแนวทางการแก้ไข การเรียนรู้เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทอย่าง
ลึกซึ้ง รวมไปถึงแรงจูงใจ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ความเช่ือจะท าให้นักการตลาดหรือผู้ประกอบการด้านอาหารสามารถ
ก าหนดได้ว่าของดี ของเด่นของประเทศเราเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มไหน และอาหารท้องถิ่นใดบ้างที่นักท่องเที่ยว
ต้องการเพิ่อเป็นการหาแนวทางในการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มของไทยให้ได้รับการยอมรับมากขึ้น และเป็นปัจจัยดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเพื่อได้ลิ้มลองอาหารไทยท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น การท่องเที่ยวอาหารสามารถท าให้เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวทางเลือกได้ (Alternative Tourism) และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพราะปัจจุบัน
อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของประสบการณ์เดินทางของนักท่องเที่ยว และที่
น่าสนใจคือส าหรับนักท่องเที่ยวบางประเภทอาหารคือสิ่งดึงดูดที่ส าคัญที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเลือกสถานที่  ๆ จะเดินทางไป
เที่ยวเป็นล าดับต้น ๆ โอกาสที่เกิดขึ้นนี้ท าให้การท่องเที่ยวอาหารเป็นรูปแบบที่ควรพัฒนาเพื่อใช้สร้างและสื่อสารภาพลักษณ์
ทางการตลาดส าหรับท้องถิ่นและประเทศได้ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อจากนี้อาจ เป็นการศึกษาพฤติกรรม และทัศนคติ  
ของนักท่องเที่ยวต่ออาหารไทยเป็นรายประเทศ เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ซึ่งจัดว่าเป็นตลาดกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยใน
ขณะนี้ ซึ่งจะสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทยให้ได้
มากที่สุด 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัย 
เป็นฐานของนิสิตการศึกษาบัณฑิต สังคมศึกษา 

The Study of Achievement by Use Research Based Learning Management  
for Bachelor of Education Program in Social Studies 

 
อชิระ อุตมาน 1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐานที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาส าหรับสังคมศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ One – Shot Case Study กลุ่มเป้าหมายที่ใช้         
ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
สังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการเรียนการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วเิคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ 

ผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่เรียนรู้ผ่านการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ย 33 คะแนน   
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

ค ำส ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐาน 
 
Abstract 

The Study of Achievement by use administration format learns to research is the base for 
Bachelor of Education Program in Social Studies aimed to studied effects of Research Based Learning 
Management Model in Introduction to Sociology for Bachelor of Education Program in Social Studies in 
Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University. 
 The research methodology was One-Shot case study method and learning outcome evaluation 
used in a research. The population of this study is students in Introduction to Sociology including 36 
students who registered in Introduction to Sociology Research course, first semester in 2016. In this study, 
all of the populations were corrected the data. There are four of research instruments, namely learning 
plan of Introduction to Sociology Research course, Formative Tests, outcome evaluated in research, 
learning outcome evaluation. 
 The results of this study showed that 1) Learning outcome evaluation of students found that 36 
students or 82.50 % of students passed these evaluation.  
 

Keywords: research based learning management 
 
 

                                                           
1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 
 การพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในด้านการวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการแสวงหาความรู้ที่ เป็น
ระบบน่าเช่ือถือ  เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระบุไว้ในหมวด 4 มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละระดับ
การศึกษา และมาตรา 24 (5) ให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสื่ออ านวย
ความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2546) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูให้มีความรู้ความสามารถในการใช้วิจัย         
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน โดยครูต้องสามารถน าการวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ 
และการเรียนการสอนต้องส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ แต่จากสภาพปัญหาการวิจัยพบว่า ครูส่วนใหญ่ท าวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน     
น้อยมาก (ส านักงานประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา, 2551) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
ก าหนดโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยโดยการออกแบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย       
และส่งเสริมให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในการเรียนรู้ทั้งครู ผู้เรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเพื่อน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยเน้นการปฏิรูปผู้เรียนและครูยุคใหม่ นอกจากนั้นการเรียน      
การสอนโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ตอ้งด าเนินการตามกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง 4 ด้าน คือ ปฏิรูปครูยุคใหม่ ปฏิรูปผู้เรียนยุคใหม่ ปฏิรูปสถานศึกษายุค
ใหม่และปฏิรูปแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัย 
เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับส่งเสริมให้ความรู้ เทคนิคแก่ครูในการเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัย          
ในการเรียนรู้ เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัยและผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการวิจัยในมหาวิทยาลัย 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research- Based Instruction) เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นหาค าตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง 
จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเองกระบวนการวิจัย ประกอบด้วย 1) การก าหนดปัญหา 
2) การตั้งสมมติฐาน 3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 5) การสรุปผล   
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อให้นิสิตได้มีผลลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ใหม่ ๆ เป็นการเพิ่มพูนวิทยาการให้กว้างขวางลึกซึ้ง และเพื่อน าผลไปประยุกต์หรือใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาส าหรับสังคมศึกษาของนิสิต               
ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ขอบเขตของโครงการวิจัย 
  ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรต้น  คือ รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิจัยเป็นฐาน 
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษากับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สศ111 ความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาส าหรับสงัคม

ศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
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นิยามศัพท์เฉพาะ   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนซึ่งได้จากการท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยทดสอบหลังจากที่ผู้เรียนเรียนครบตามหน่วยการเรียนรู้สังคมวิทยาเบื้องต้น     
ที่ก าหนดไว ้
        2. การเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน คือ การด าเนินการเรียนการสอนโดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัย การตั้ง
ค าถาม การเตรียมการค้นหาค าตอบ การด าเนินการค้นหาและตรวจสอบค าตอบและ สรุปและน าเสนอผลการค้นหาค าตอบ 
การสร้างบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการประเมินผลการเรียนการสอนโดย
นักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้โดยนักเรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้และสามารถปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชนและท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย 
   การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยเลือกวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงทดลองแบบ One  –  Shot Case Study (ศิริพงษ์ เศาภายน, 

2546) มีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 

โดย X   คือ การเรียนการสอนแบบ 5E 
O  คือ การทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน  

2. กลุ่มเป้าหมาย 
   กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีเป็นนิสิตช้ันปีท่ี 1  คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตร

การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 36 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
         3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                3.1 แผนการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบวจิัยเป็นฐานในรายวิชาการสังคมวิทยาเบื้องต้น จ านวน 12 แผน จ านวน 
12 ช่ัวโมง 
            3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนเป็นแบบอัตนัยจ านวน 4 ข้อ 

4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
     4.1 ผู้วิจัยปฐมนิเทศนิสิตเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน  

 4.2 ผู้วิจัยด าเนินการเรียนการสอน จ านวน 12 แผน ใช้เวลา 12 ช่ัวโมง โดยมีเนื้อหาดังนี้ ความรู้เบื้องต้นทาง
สังคมวิทยาความหมาย ความเป็นมาทางสังคมวิทย นักคิดและทฤษฎีที่ส าคัญทางสังคมวิทยา พฤติกรรมและสังคมของมนุษย์      
การวิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงช้ันทางสังคม ประเด็นทางสังคม
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมในระหว่างด าเนินการสอนท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการสอน 
โดยใช้แบบบันทึกหลังการสอน น าข้อมูลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการเรียนรู้ที่จะสอนในครั้งต่อ 
ไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยมี ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย 10 ข้ันตอน คือ  

1) การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย  
2) การก าหนดปัญหาหรือคาถามของการวิจัย  
3) การก าหนดวัตถุประสงค์  

       X                 O 
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4) การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
5) การก าหนดระเบียบวิธีวิจัย  
6) การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการวิจัย  
7) การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย  
8) การเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย  
9) การเขียนเอกสารอ้างอิง  
10) การเผยแพร่ผลการวิจัย  

4.3 หลังจากท่ีด าเนินการสอนจนครบทุกแผนการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าร้อยละ  

 

สรุปผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัย เป็นฐาน รายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยา        
ส าหรับสังคมศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ            
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัยเป็นฐานที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทางสังคมวิทยา
พื้นฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสังคมวิทยาเบือ้งต้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ จ านวนนิสิตที่ผ่าน 

หลังเรียน 40 33.00 82.50 36 คน 

 

จากตารางที่ 1 พบว่านิสิตมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาส าหรับสังคมศึกษาของนิสิต
เฉลี่ย 33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวนนิสิตที่ผ่านทั้งหมด  

 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิจัย เป็นฐาน ส าหรับนิสิตการศึกษาบัณฑิต        
สังคมศึกษา ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาความรู้พื้นฐานทางสังคมวิทยาส าหรับสังคมศึกษา  เฉลี่ย 33.00 คิดเป็นร้อยละ 
82.50 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจ านวน 12 ช่ัวโมง ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เบื้องต้นทางสังคมวิทยา
ความหมาย ความเป็นมาทางสังคมวิทย นักคิดและทฤษฎีที่ส าคัญทางสังคมวิทยา พฤติกรรมและสังคมของมนุษย์การ
วิเคราะห์การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม สถาบันทางสังคม การแบ่งช่วงช้ันทางสังคม ประเด็นทางสังคม   
และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นทางสังคม โดยในแต่ละช่ังโมงผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและระหว่างมนุษย์กับสภาวะแวดล้อมที่ตนเองสร้างขึ้น วิธีที่ใช้ศึกษา
นั้นได้ยึดวิธีการวิจัย ได้แก่ การสังเกตการณ์ การวินิจฉัย การจัดจ าพวก และการพรรณนาผลการศึกษาตามความ เป็นจริง     
ที่เกิดขึ้น ท าให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพที่แท้จริงของมนุษย์และสังคมมนุษย์วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ไม่มีอคติ
ล าเอียงต่อมนุษย์ด้วยกัน (หทัยรัตน์ มาประณีต, 2555, 10 - 11) และผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมและ
กลุ่มคนในสังคมได้อย่างเป็นระบบ (ศิริรัตน์ แอดสกุล, 2555, 39) โดยมุ่งศึกษาผ่านความการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่มีอิทธิพล
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ต่อทัศนคติของผู้คน เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่า สังคมถูกก่อตั้งและเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (Schaefer, 2004, 3) รวมไปถึง
การศึกษาสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีส่วนในการสร้างวิถีการด ารงชีวิต ท่ีส่งผลต่อการคิด ความรู้สึกที่แสดงออกมาผ่านค าพูด
และการกระท า ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วย (Shepard, 2001, 6) ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการการเรียนการสอน โดยใช้
วิจัยเป็นฐานที่เน้นให้นิสิตได้เก็บรวบรวมข้อมูลปรากฎการณ์ทางสังคมที่นิสิตสนใจ และใช้รูปแบบการศึกษา ตาม
สมาชิกกลุ่มสนใจ เพื่อน ามาพิสูจน์ความเช่ือ ตั้งสมมติฐานว่าตรงตามที่ตั้งไว้ โดยนิสิตได้ท าการวิจัยเชิงส ารวจ เป็นการศึกษา
ถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้ออก
ส ารวจชุมชน ส ารวจสภาพการปกครอง ส ารวจทางภูมิศาสตร์ และเศรษฐกิจพื้นฐาน ส ารวจทางวัฒนธรรม ประเพณี และศิลปะ 
ส ารวจประชากร ส ารวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) การวิจัย
เชิงความสัมพันธ์ เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ ของตัวแปรของปรากฏการณ์ และพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ศึกษากรณีศึกษา 
(Case Study) เป็นการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะมีการศึกษาเปรียบเทียบผลเพื่อสืบหาเหตุ 
(Casual Comparative Studies) โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ผลที่เกิดจะมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรทีเ่ป็นเหตุ ศึกษาเชิงสหสัมพันธ์ (Correlation Studies) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวข้ึนไป เพื่อ
ดูว่าตัวแปรเหล่านั้นมีการผันแปรคล้อยตามกัน หรือผันแปรตรงกันข้ามกัน และศึกษาเปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรม (Cross 
Cultural Studies) เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน โดยการส ารวจศึกษาทางกรณี การ
สังเกต แล้วจึงมาสรุปผลว่าสามารถสืบอ้างไปสู่กลุ่มที่มีวัฒนธรรมอื่น ๆ ได้หรือไม่ หรือใช้ได้เฉพาะกลุ่มเท่านั้น โดยมี
บรรยากาศการเรียนการสอนให้เป็นไปในรูปแบบต่าง ๆ ดังรูปภาพประกอบการกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
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ภาพประกอบการวิจัยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

  เมื่อนิสิตเกิดปัญหาความอยากรู้ น าไปสู่การศึกษาค้นคว้าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย  เพื่อก าหนดปัญหา 
หรือค าถามของการวิจัย ก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการวิจัย การอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัย การเสนอแนะผลที่ได้จากการวิจัย เขียนเอกสารอ้างอิง ตลอดจนเผยแพร่ผล 
การวิจัย ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้โอกาสนิสิตได้
ศึกษาประเด็นท่ีตนเองสนใจ และลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลด้วยตนเองได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ดังนั้นรูปแบการเรียนการ
สอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน จึงมีส่วนส าคัญที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้อง อลิสา ราชวัตร 
(2558) ได้ศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วยรูปแบบ IDSPEE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ  1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้วิจัย    
เป็นฐานด้วย รูปแบบ IDSPEE 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ 
และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วยรูปแบบ IDSPEE เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด ผลการวิจัย
พบว่า 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์
หลังได้รับการเรียนการสอนสูงกว่าก่อนได้รับการเรียนการสอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการเรียนการสอนผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ข้อแสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะที่พบจากการวิจัย 
            1) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ในรายวิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เนื่องจากธรรมชาติของรายวิชา     
และศาสตร์ความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประเด็นทางด้านสังคมในบางประเด็นที่นิสิตสนใจในเป็นเรื่องเสี่ยง และความ
ปลอดภัย ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรก าหนดขอบเขตในการศึกษาให้ชัดเจนเนื่องจากนิสิตชั้นปีที่ 1 ยังไม่
มีประสบการณ์มากพอในการศึกษาประเด็นที่ตนเองสนใจ 
            2) การศึกษาประเด็นทางสังคมในบางประเด็นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาพอสมควร ถึงจะทราบและเข้าใจสาเหตุ   
และผล ดังนั้นหัวข้อวิจัยที่นิสิตสนใจในการศึกษาจะต้องมีความเหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดให้  
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
            1) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานในศาสตร์อื่น ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
และเศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศาสนา รัฐศาสตร์ เป็นต้น เพื่อพัฒนานิสิตให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เนื่องจาก ได้ศึกษา 
ค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ อธิบาย อภิปราย ด้วยตนเองส่งผลให้สามารถเช่ือมโยงเนื้อหาที่เรียนโดย
ประยุกต์กระบวนการวิจัยในการจัดการความรู้และวางแผนการศึกษาประเด็นที่ตนเองสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
            2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาตัวแปรด้านอ่ืน ๆ เช่น การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างมีเหตุผล  และการคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร: คุรสุภา. 
ศิริรัตน์ แอดสกุล. (2555). ความรู้เบ้ืองต้นทางสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
หทัยรัตน์  มาประณีต. (2555). สังคมวิทยาเบ้ืองต้น. กรุงเทพฯ: ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ.   
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2551). ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา: ระเบียบวาระแห่งชาติ (พ.ศ. 2551-

2555). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 
อลิสา ราชวัตร. (2558). ผลของการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานด้วยรูปแบบ IDSPEE เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและความสามารถในการคดิแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เร่ือง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ส าหรับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

Schaefer, R. T. & Lamm, R. P. (1992). Sociology (4th ed.). United States of America: McGraw-Hill.   
Schaefer, R. T. (2001).  Sociology (7th ed.). New York: McGraw-Hill.  
_________. (2004). Sociology: A brief introduction (5th ed.). United States of America: McGraw-Hill. 
_________.  (2005). Sociology (9th ed.). New York: McGraw-Hill. 

 
 
  



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 193 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
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Development of Project-Based and Research-Based Learning Model in a  
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วันเพ็ญ  ประทุมทอง4 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน และ 2) ศึกษา
ความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการทดลองเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 25 คน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 
จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้มาจากการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัยพบว่า 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การพัฒนาเค้าโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 6 ขั้นตอนย่อย คือ 1.1 เร้าความสนใจ 1.2 ทบทวน
ประสบการณ์ 1.3 ระบุปัญหา 1.4 คัดสรรแนวทางและวางแผนแก้ปัญหา 1.5 ออกแบบเค้าโครง 1.6 น าเสนอ (แนวทางการ
จัดการเรียนรู้การวิจัยเข้าร่วม) ระยะที่ 2 การปฏิบัติการท าโครงงาน และ ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงาน โดยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ มีความสอดคล้องกันทุกองค์ประกอบมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญ 
 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน มีความสามารถในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) 
 

ค ำส ำคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน  
 

Abstract 
 This research aimed to: 1) develop project-based and research-based learning model and          
2) explore the possibility of project-based and project-based learning model. Two phases of the study 
comprised phase 1: learning model formulation and phase 2: feasibility study of the learning model. 
Samples in the experiment were 25 grade 10 students from Takropittaya School of the Nakhonsawan 
Primary Educational Service Area Office 3. The sample was selected by purposive sampling. Research 
findings indicated that: 

                                                           
1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานพินธ์ เร่ือง “ผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานที่ส่งผลต่อความสามารถในการท าโครงงาน  
  วิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4” ในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวทิยาการทางการศึกษาและ  
  การจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
   E-mail: Nilawan_KKK@hotmail.com 
3 รองศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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 1. Project-based and research-based learning model consisted of 3 phases of learning process. 
Phase 1 comprised blueprint development of science project. It incorporated six stages: 1.1 raising the 
interest, 1.2 reviewing the experience, 1.3 identifying the problem, 1.4 selecting and planning for the 
solution, 1.5 outlining the plan, and 1.6 proposing (the jointed learning research approach). Phase 2 
involved project implementation, and phase 3 engaged result presentation. The learning model was 
consistent with all components with an average between of 0.67-1.00 according to the expert’s opinion. 
 2. Students who enrolled in the project-based and research-based learning model achieved the 
required competence on science project implementation (60 percent). 
 

Keywords: Learning Model, Project-based Learning, Research-Based Learning 
 
บทน า 
 จากผลการประเมินตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for Internation Student Assessment 
หรือ PISA) พบว่าในปี ค.ศ. 2009 ค.ศ. 2012 และ ค.ศ. 2015 นักเรียนไทยได้คะแนนด้านวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 425 444 และ 
421 คะแนน ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนลดลงกว่ามาตรฐาน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง  
ศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) พบว่าวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปี พ.ศ. 2555 - 2559 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 32.06 29.65 31.28 32.89 และ 31.62 คะแนน 
ตามล าดับ ซึ่งเป็นคะแนนที่ลดลง ท าให้เห็นภาพชัดเจนว่า นักเรียนไม่มีความรู้ และขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์, 2559) เช่นเดียวกันกับการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ใน
ห้องเรียนของเจนนิเฟอร์ (Jennifer) ที่ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนได้รับ
การประเมินความรู้วิทยาศาสตร์จากการท าการบ้าน การทดสอบ และการสอบ พบว่าไม่ค่อยมีหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
ภายนอกห้องเรียน และการเรียนการสอนยังไม่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในช้ันเรียน (Welsh, 2004) ดังนั้นครูผู้สอนจึงควร
หาวิธีการสอนที่ให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ ลงมือปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง  
 ด้วยเหตุนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) จึงเป็นการเรียนการสอนหนึ่งที่
สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสิ่งที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาตาม
สภาพจริง ระบุสมมติฐานที่น่าสนใจ และให้นักเรียนมีโอกาสในการปฏิบัติหรือท างานด้วยตนเอง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา            
หาความรู้ และวางแผนในการท างาน นอกจากน้ียังส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและเพิ่มความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจของนักเรียน
ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ้นสุดด้วยการสร้างผลงาน (Welsh, 2004; Cunningham, 2016; Thomas, 2000) 
โดยจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สามารถส่งเสริมความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ (ยุพาพันธ์ มินวงษ์ , 2558; จิตติพงศ์ ปะกิระเนย์, 2552; กฤษณีย์ ปิตุรัตน์, 2552; น้ าผึ้ง มีนิล, 2545) 
และความสามารถในการท างานกลุ่ม (ปาตีเม๊าะ มูนิ, 2555)  แต่ในปัจจุบันพบว่าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่เรียนรู้ยาก  
มีระยะเวลาในการศึกษาที่ยาวนานส่งผลให้นักเรียนไม่ชอบในการเรียนโครงงาน ขาดความสนใจและแรงจูงใจ รวมทั้งนักเรียน
ยังขาดทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และไม่เข้าใจขั้นตอนในการท าโครงงาน ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
(Research-Based Learning) จึงเป็นการเรียนการสอนอย่างหนึ่งที่เหมาะสมจะน ามาเข้าร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน เพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีแนวทางหรือต้นแบบในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อดัดแปลงให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมใกล้ตัว ช่วยให้เข้าใจโครงงานมากขึ้น และมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) เป็นการเรียนการสอน โดยใช้องค์ประกอบการ
วิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ เป็นการได้มาซึ่งความรู้ที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และกระบวนการวิจัยยังท าให้มีการวางแผน
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เตรียมการด าเนินการอย่างเป็นระบบจนค้นพบความจริง เพิ่มความรู้ความสามารถทางความคิด พิจารณาและเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ 
การน าวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการแสวงหาความรู้ และพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
นักเรียนควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างวิจัยความรู้ใหม่ ๆ มีแนวทางจัดการเรียนรู้ 4 แนวทาง คือ ครูผู้สอนใช้ผลการวิจัย
ในการเรียนการสอน นักเรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน และนักเรียนใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน (Sotaa and Peltzerb, 2016; ทิศนา แขมมณี, 2548) และจากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (จริยา สมาคม , 2552; 
สุธาสินี ไชยศึก, 2552; ทวีพร จันทร์รักษ์, 2554) และทักษะพื้นฐานการวิจัย (สถาพร ภูผาใจ, 2553; รุจิราพร รามศิริ, 2556) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นโครงงานและ
วิจัยเป็นฐาน ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และ       
เพื่อใช้ชีวิตในโลกท่ีเป็นจริง ตลอดจนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และทักษะเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตจริง 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน มีความสามารถในการท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60)  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะคร้อพิทยา อ าเภอ
ไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จ านวน 2 ห้อง โดยแบ่งเป็นห้องเรียนสายวิทย์ - คณิตศาสตร์ 
และห้องเรียนสายศิลป์ จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ซึ่งได้เลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 
1 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนวิทย์-คณิตศาสตร์ จ านวนนักเรียน 25 คน  
 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการ 32 ช่ัวโมง คาบละ 50 นาที รวมระยะเวลา 16 สัปดาห์ ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะที่ 1 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน       
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และข้อมูลความรู้เรื่อง มันส าปะหลัง เช่น ขั้นตอนการปลูก ปัญหาและสาเหตุ แนวทาง
แก้ปัญหา รวมถึงประโยชน์ของมันส าปะหลัง เป็นต้น 
  1.2 ส ารวจไร่มันส าปะหลังในพื้นที่ ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เลือกไร่มันส าปะหลังที่
เหมาะสมเพื่อน ามาประกอบการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไร่มันส าปะหลังที่พบปัญหา เช่น ผลผลิตน้อย แมลงรบกวน     
การเจริญเติบโตหยุดชะงัก และปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น 
  1.3 ส ารวจและคัดเลอืกโรงเรียนเป้าหมายในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ โดยต้องเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บริเวณ
พื้นที่ไร่มันส าปะหลัง ท่ีสามารถเดินทางไปส ารวจหรือศึกษาองค์ประกอบและปัญหาต่าง ๆ ของมันส าปะหลังได้อย่างปลอดภัย 
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  1.4 สร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานในวิชาวิทยาศาสตร์ 
  1.5 น ารูปแบบการจัดการเรียรู้ที่สร้าง (ฉบับร่าง) ให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบค่าดัชนีความ
สอดคล้องของหลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน บทบาทครู และบทบาทนักเรียน ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และ
ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ระยะที่ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  2.1 สร้างหน่วยการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 หน่วย คือ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ 1 เรื่อง มารู้จักมันส าปะหลังกันเถอะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพิ่มพูนผลผลิตพิชิตมันส าปะหลัง หน่วยการเรียนรู้ที่ 
3 เรื่อง มูลค่าของมันส าปะหลัง และ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง มันส าปะหลังสร้างฝัน พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้จ านวน
ทั้งสิ้น 6 แผน รวมระยะเวลาสอนทั้งหมด 32 คาบ และสร้างแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตรจ์ านวน 
5 ฉบับ ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงแบบประเมินของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) คือ ฉบับที่ 1 แบบประเมินความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส ารวจ ฉบับที่ 2 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
ฉบับที่ 3 แบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ฉบับที่ 4 แบบประเมินการปฏิบัติ
โครงงานวิทยาศาสตร์ และ ฉบับท่ี 5 แบบประเมินผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
  2.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และปรับแก้ตามค าแนะน า และน าแบบประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ของ
ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) จ านวน 5 ฉบับ คือ แบบประเมินการเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ 
ประเภทการทดลอง และประเภทสิ่งประดิษฐ์ แบบประเมินการปฏิบัติงาน และแบบประเมินผลงานโครงงาน ซึ่งมีค่าความ
เช่ือมั่นเท่ากับ 0.90, 0.93. 0.91, 0.98 และ 0.93 ตามล าดับ มาดัดแปลงและปรับปรุง แล้วให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 และปรับแก้ตามค าแนะน า แล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียน 
จ านวน 25 คน เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
  2.3 ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2559 กับกลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 และระหว่างการจัดกิจกรรม ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน 
  2.4 เมื่อผู้วิจัยใช้แผนการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้ให้นักเรียนสร้างสรรค์โครงงาน
วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง เกี่ยวกับประเด็นปัญหามันส าปะหลัง และน าเสนอผลงาน ผู้วิจัยประเมินความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์จากผลงานของนักเรียน 
  
ผลการวิจัย 
1) ผลวิจัยระยะที่ 1: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
1.1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
 1.1.1 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เริ่มต้นจากการศึกษาของนักปราชญาการศึกษา จอห์น ดิวอี้
(1959 อ้างโดย Krajcik; & Blumenfeld, n.d) ซึ่งได้ศึกษาทดลองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ของรัฐซิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยการจัดการเรียนรู้มีพื้นฐานกระบวนการสืบเสาะในกระบวนการเรียนรู้ และจอห์น ดิวอี้ (1959) ได้กล่าวว่านักเรียนจะ
พัฒนาการเรียนรู้ได้ ต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงผ่านกระบวนการสืบเสาะ ทั้งนี้นักวิชาการ
ได้ให้ความหมายการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน เป็นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกสิ่งที่ศึกษาที่สนใจ เริ่มต้นด้วยการตั้งค าถามเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา และระบุสมมติฐานที่น่าสนใจได้ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้เชิงลึกและเพิ่มความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจของ
นักเรียนผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (Welsh, 2004; Cunningham, 2016) ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานทีผู่้วิจัยสนใจ ได้ศึกษาและดัดแปลง คือ ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) เนื่องจากเป็นขั้นตอน



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 197 

 

ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้วิจัย ที่เน้นการแก้ปัญหาตามสภาพจริงและมีการวางแผน การเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม (Preparation) มี 2 ขั้นตอนย่อย 
คือ 1.1 ขั้นเร้าความสนใจ 1.2 ขั้นทบทวนประสบการณ์ ระยะที่ 2 สร้างสรรค์โครงงาน (Project Creation) มี 4 ขั้นตอนย่อย 
คือ 2.1 ขัน้ระบุปัญหา 2.2 ขั้นแสวงหาและคัดสรรแนวทางแก้ปัญหา 2.3 ขั้นวางแผนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2.4 ขั้นปฏิบัติการ
ท าโครงงานและสรุปผล และ ระยะที่ 3 น าเสนอผลงาน (Presentation) และจากการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน สามารถส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ (ยุพาพันธ์ มินวงษ,์ 2558; จิตติพงศ์ ปะกิระเนย์, 
2552; กฤษณีย์ ปิตุรัตน์, 2552; น้ าผึ้ง มีนิล, 2545) และความสามารถในการท างานกลุ่ม (ปาตีเม๊าะ มูนิ, 2555)  
 1.1.2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 

 นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาโดยให้ความหมายไว้หลากหลาย ซึ่งสรุปได้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย 
เป็นฐาน (Research-based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ตามสภาพจริง โดยครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยหรือขั้นตอนการวิจัยช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระบบระเบียบ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อความรู้หรือข้อค้นพบใหม่ที่เช่ือถือได้ และให้นักเรียนลงมือท าวิจัยโดยตรง หรือช่วยฝึกฝนทักษะ
การวิจัยต่าง ๆ แก่นักเรียน (อมรวิชช์ นาครทรรพ,2547; อาชัญญา รัตนอุบล,  2547; ทิศนา แขมมณี, 2548; อ ารุง จันทวานิช, 
2548; ศศิธร อินตุ่น, 2556; สินธะวา คามดิษฐ์, 2557) ซึ่งขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยสนใจ ได้ศึกษา
และดัดแปลงคือ แนวทางการจัดการเรียนรู้การวิจัยของ ทิศนา แขมมณี (2548) เนื่องจากเป็นแนวทางการวิจัยที่ท าให้นักเรียน
เกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยอย่างเหมาะสม โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1         
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลวิจัย แนวทางที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาผลการวิจัย แนวทางที่ 3 การจัดการ
เรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย และแนวทางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยด้วยตนเอง และจากการศึกษาพบว่า 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน สามารถส่งเสริมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (จริยา สมาคม, 2552; สุธาสินี ไชยศึก, 
2552; ทวีพร จันทร์รักษ,์ 2554) และทักษะพื้นฐานการวิจัย (สถาพร ภูผาใจ, 2553; รุจิราพร รามศิริ, 2556)    

 

1.2 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
 1.2.1 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีของการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานและการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัย
เป็นฐาน เนื่องจากในปัจจุบันการท าโครงงานวิทยาศาสตรเ์ป็นเรือ่งยาก นักเรียนไม่มีความรูห้รือทักษะในการตัง้ค าถามเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา ขาดทักษะวิธีการทางวิทยาศาสตร์  และขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไม่มีความแปลกใหม่ และแก้ปัญหาเดิมซ้ า ๆ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน แสดงดังภาพที่ 1 เพื่อใช้ผลวิจัยเป็นแนวทางให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประเด็นปัญหาตามสภาพแวดล้อมใกล้ตัว สามารถวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และน าไปผ่าน
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีค่าดัชนีความสอดคล้องกัน
ทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ตามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ และผู้วิจัยได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสมมากข้ึนตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
 1.2.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน (Project-Based and Research-Based Learning) 
หมายถึง ขั้นตอนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ และแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบ ศึกษาความรู้ที่หลากหลายและแปลกใหม่ด้วยการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้
ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ระยะที่ 1 การพัฒนาเค้าโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนด าเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถคิดหัวข้อ ออกแบบและวางแผนเค้าโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย โดยครูผู้สอนจะใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ของการวิจัยเข้าร่วมในแต่ละขั้นตอน
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ระหว่างการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของเนื้อหาสาระที่ต้องการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเกิดองค์
ความรู้ที่หลากหลายและแปลกใหม่ ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  6 ขั้นตอนย่อย และแนวทางการจัดการเรียนรู้ 4 
แนวทาง มีรายละเอียดดังนี้ 
 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้นตอนย่อย 
 1. เร้าความสนใจ หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนท าหน้าที่กระตุ้นความสนใจด้วยค าถาม โดยใช้ประเด็นปัญหา
จากสภาพแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ที่บ้าน โรงเรียน และชุมชนใกล้โรงเรียน สามารถช้ีน าในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้
วิธีการตั้งค าถาม วีดิทัศน์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสงสัย อยากรู้อยากเห็น และสนใจในประเด็นปัญหา 
 2. ทบทวนประสบการณ์ หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนท าหน้าที่ทบทวนความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหา รวมทั้งทบทวนวิธีการทางวิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย ได้แก่ การก าหนดหัวข้อ การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน
การวิจัย โดยใช้วิธีการตั้งถาม การยกตัวอย่างสถานการณ์ การท าแบบฝึก และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
 3. ระบุปัญหา หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนท าหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรม และตั้งประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้อง
กับสถานการณ์ที่นักเรียนพบในชีวิตจริง นักเรียนท าหน้าที่ค้นหาค าตอบ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ เลือกปัญหาที่จะ
ท าการศึกษาค้นคว้า เพื่อก าหนดเป็นหัวข้อท่ีสนใจการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตั้งค าถาม หรือสร้างสถานการณ์ 
 4. คัดสรรแนวทางและวางแผนแก้ปัญหา หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนท าหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรม            
ให้นักเรียนออกแบบวางแผนการปฏิบัติจริง และด าเนินการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลตามที่วางแผนไว้ โดยใช้วิธีการแนะน า
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต หรือเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่นักเรียนสนใจ  
 5. ออกแบบเค้าโครง หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนท าหน้าที่คอยช่วยชี้แนะให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวก 
นักเรียนท าหน้าที่ลงมือปฏิบัติออกแบบเค้าโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
กระบวนการวิจัย  
 6. น าเสนอ หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนและเพื่อนร่วมกันอภิปราย เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเค้าโครงร่าง
ของโครงงานวิทยาศาสตร์ และให้ข้อแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุงส าหรับการลงมือปฏิบัติการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

 แนวทางการจัดการเรียนรู้  4 แนวทาง  
 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ผลวิจัย หมายถึง ข้ันท่ีครูผู้สอนน าผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระที่สอนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาประกอบการเรียนการสอน ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอย่างหลากหลายและทันสมัย 
 2. การจัดการเรียนการสอนโดยศึกษาผลการวิจัย หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนกระตุ้นให้นักเรียนสนใจ ใฝ่รู้ เกิด
ข้อสงสัย อยากรู้อยากแสวงหาค าตอบ สืบค้นข้อมูลและศึกษางานวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระที่เรียนด้วยตนเอง 
 3. การจัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการวิจัย หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียน
การสอน อาจจะเป็นบางขั้นตอน หรือครบทุกขั้นตอน  
 4. การจัดการเรียนการสอนโดยการวิจัยด้วยตนเอง หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยการ
กระท าหรือท าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ ลงมือปฏิบัติเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัย 
 ระยะที่ 2 การปฏิบัติการท าโครงงาน หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียน  ลงมือปฏิบัติ รวบรวม
ข้อมูล และสรุปผล โดยครูผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาแนะน า และคอยติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิด  
 ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงาน หมายถึง ขั้นที่ครูผู้สอนให้นักเรียนจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานหรือ
ช้ินงาน โดยมีครูผู้สอนและเพื่อนร่วมกันประเมิน แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อแนะน าเพื่อน าไปปรับปรุง
หรือพัฒนาต่อยอดการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ต่อไป 
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 ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการสังเคราะห์รูปแบบการ
เรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (3P) ของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) กับ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน ของ ทิศนา แขมมณี (2548) แสดงดังภาพท่ี 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
 

2) ผลวิจัยระยะที่ 2: ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน 
 2.1 จากการส ารวจไร่มันส าปะหลัง ซึ่งเป็นอาชีพหลักของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนตะคร้อพิทยา พบว่า ผลผลิต
ของมันส าปะหลังขาดทุนทุกปี เนื่องจาก ฝนทิ้งช่วงท าให้ได้ผลผลิตปริมาณน้อยและการขายผลผลิตให้พ่อค้าคนกลางได้ราคาต่ า 
จึงน าปัญหานี้มาเป็นประเด็นปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจากการสัมภาษณ์สอบถามครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา พบว่า 
นักเรียนไม่มีการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะการลงมือปฏิบัติ ไม่มีการท างานและคิดแก้ปัญหาร่วมกัน  
 2.2 ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน                
ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบพร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และน าแผนไปใช้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนตะคร้อพิทยา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง มันส าปะหลัง จ านวน 32 คาบ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน พบว่า ในช่วงสัปดาห์ 1-3 นักเรียน             
ไม่สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้และนักเรียนบางคนไม่มีความรู้เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์    
ส่วนสัปดาห์ที่ 4-11 นักเรียนมีความสนใจและสนุกกับการท าทดลองโครงงานและสามารถตอบค าถามเกี่ยวกับกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ได้เพิ่มขึ้น และสัปดาห์ที่ 12-16 นักเรียนสามารถคิดหัวข้อโครงงาน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง และเขียนรายงาน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ส าหรับปัญหาการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า เวลาที่ใช้ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ แต่ละขั้นตอนไม่เพียงพอจึงต้องปรับเวลาในบางขั้นตอนให้มีความเหมาะสม เช่น ระยะที่ 1 เวลาที่ใช้ท า
กิจกรรมการเรียนรู้ไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการท าทดลองยาวนาน 
 2.3 ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
ตะคร้อพิทยา มีความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 1  
  
ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
    ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานกับเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) 

การประเมิน n  
(คะแนนเต็ม 72 คะแนน) 

S.D. t p 

ความสามารถในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

25 46.38 5.29 3.01** .003 

   **p <.01  
 2.4 การเขียนอนุทินของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน พบว่า 
นักเรียนแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจน มีการวางแผนการท าโครงงานอย่างเป็นระบบ เช่น การศึกษาประเด็นปัญหา ก าหนดหัวข้อ
โครงงาน ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งการเรียนรู้ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ การด าเนินการทดลอง และสรุปผลอย่าง
เหมาะสม เป็นต้น ตลอดจนแบ่งหน้าที่การน าเสนอผลงาน และตอบค าถามอย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย ท าให้นักเรียนได้
สร้างสรรค์ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี ดังภาพท่ี 2  
 

ภาพที่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี ้
 1. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 3 ระยะ          
คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาเค้าโครงร่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 6 ขั้นตอนย่อย คือ 1.1 เร้าความสนใจ 1.2 ทบทวนประสบการณ์ 
1.3 ระบุปัญหา 1.4 คัดสรรแนวทางและวางแผนแก้ปัญหา 1.5 ออกแบบเค้าโครง 1.6 น าเสนอ (แนวทางการจัดการเรียนรู้การวิจัย
เข้าร่วม) ระยะที่ 2 การปฏิบัติการท าโครงงาน และ ระยะที่ 3 การน าเสนอผลงาน ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนี้น าไปให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ได้แก่ องค์ประกอบด้านหลักการ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้ บทบาทครูและบทบาทนักเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้วิจัยมีการด าเนินการและสร้างขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เริ่ม
จากมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาและส ารวจสภาพปัญหา เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานความต้องการ
จ าเป็นของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของทาบา (Taba, 1992 อ้างโดย สุนีย์ เหมะประสิทธิ์, 2537) ที่กล่าวว่า            
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การวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นและสภาพปัญหาของนักเรียน เป็นแนวทางในการก าหนดจุดประสงค์ของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน จากนั้นน าข้อมูลมาออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามความสนใจของนักเรียน ท าให้หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้         
ส่งผลให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
ข้อเสนอแนะผู้เช่ียวชาญ ท าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน            
ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่เริ่มต้นจากการตั้งค าถามเกี่ยวกับประเด็นปัญหาตามสภาพแวดล้อมใกล้ตัว และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้สืบค้นข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ฯลฯ เพื่อค้นหาค าตอบด้วยตนเอง โดยใช้            
แนวทางการวิจัยเข้าร่วม ท าให้นักเรียนมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงงานวิทยาศาสตร์ได้แปลกใหม่ สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (1959 อ้างโดย Krajcik; & Blumenfeld, n.d) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่านักเรียนจะพัฒนาการเรียนรู้ได้ 
ต้องมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามสภาพจริงผ่านกระบวนการสืบเสาะ   
 2. ผลการการศึกษาความเป็นไปได้ 
  จากผลการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นและสนใจในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากผู้วิจัยน าผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมันส าปะหลังของ
นักวิจัยไทย ให้นักเรียนได้ศึกษาและทดลองจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์นักเรียน ซึ่งนักเรียนหญิงคนท่ี 1 กล่าวว่า “หนูรู้สึกสนุก
และชอบการท ากิจกรรมทดลอง เรื่องการออกแบบฐานวางถังน้ า ท าให้อยากเอาชนะเพื่อนกลุ่มอื่น และแข่งกับเวลาที่ครูก าหนด 
รู้สึกตื่นเต้นมากคะ” นักเรียนหญิงคนท่ี 2 กล่าวว่า “หนูรู้สึกชอบในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ เพราะเป็นโครงงานเรื่องแรก
ของหนูที่ได้ท า รู้สึกภูมิใจในผลงานของตัวเอง และที่ครูได้สอนการทดลอง ท าให้หนูคิดโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ง่ายขึ้น” และ
นักเรียนชาย 1 คน กล่าวว่า “ผมไม่เคยได้เรียนหรือท าการทดลองเลย ท าให้รู้สึกสนใจและอยากรู้อยากลองท าการทดลองมาก 
มันเป็นสิ่งแปลกใหม่มาก ๆ ครับ” และจากผลการประเมินความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกกลุ่มโดยเฉลี่ย           
มีคะแนนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Crane (2015)              
ที่พบว่า การสอนด้วยการท าโครงงานช่วยให้นักเรียนเข้าใจและมีแรงจูงใจในการเรียนเคมีเพิ่มขึ้น และคะแนนความสามารถใน
การท าโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 60) เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุพาพันธ์ มินวงษ์ (2558) 
พบว่า ความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อิสระอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 65) และผลการเขียนบันทึก
อนุทินของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความรู้ในการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์สูงขึ้น มีการวางแผนการท าโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และแบ่งหน้าที่กันท างานอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวณัฐธีรา กมลเลิศ (2014) ที่พบว่า การเขียนบันทึกอนุทินนักเรียนได้ฝึก ค้นคว้า ทดลอง             
และท าอะไรด้วยตนเอง มีการวางแผนในการท างาน มีความสามารถในการท างานเป็นทีม รู้สึกภาคภูมิใจในช้ินงานของตนเอง            
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานกับเพื่อน จึงอยากเรียนทุกวัน 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน มีข้อจ ากัดด้านเวลา เนื่องจากนักเรียนไม่มี
ความรู้พื้นฐานในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ จึงท าให้ระยะเวลาในการท าโครงงานยาวนานขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังขาด
ความกล้าคิดกล้าแสดงออกในการลงมือปฏิบัติ และน าเสนอผลงาน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1 ครูผู้สอนควรศึกษาหลักการและเหตุผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัย เป็นฐาน และ
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับนักเรียน และควรหางานวิจัยที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของ
นักเรียน ช่วยให้นักเรียนมีแนวคิดแปลกใหม่และแก้ปัญหาได้จริง 
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 1.2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐาน อาจมีข้อจ ากัดของเวลา ครูผู้สอนควรส ารวจนักเรียนที่
มีทักษะของการท าโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เพื่อวางแผนระยะเวลาการสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ให้มี
ความเหมาะสม 
 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและวิจัยเป็นฐานในประเด็นอื่น เช่น การคิด
วิเคราะห์ ความมั่นใจในตนเอง (self-confident) ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 บทความนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช .)  ประเภทบัณฑิตศึกษา   
ประจ าปี 2560  
 

เอกสารอ้างอิง 
กฤษณีย์ ปิตุรัตน์. (2548). ผลของการใช้ชุดฝึกเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนามาจาก 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.  
 (วิทยาศาสตร์ศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  
จิตติพงศ์ ปะกิระเนย์. (2552). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการ 
 ท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยชุดกิจกรรมฝึกท าโครงงานวิทยาศาสตร์กับการ 
 สอนปกต.ิ วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน), คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร.  
จริยา สมาคม. (2552). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาเคมีของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่เรียนจากการเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ 
 ศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ณัฐธีรา กมลเลิศ. (2014). การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยวิชาโครงงาน โดยใช้ไอซีทีเป็นเคร่ืองมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 3 พฤติกรรมความสนใจเรียน และความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ 

ของนักศกึษา โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา ปีการศึกษา 2554. สืบคน้จาก
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/24621 

ทวีพร จันทร์รักษ์. (2554). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เร่ือง ความเข้มเสียงและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและ 
 การสอน), คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
ทิศนา แขมมณี. (2548). การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้: หลักการ แนวทาง  
 และวิธีการ. ใน การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้. ส านักงานเลขาธิการ 
 สภาการศึกษา. หน้า 13-31. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว. 
น้ าผึ้ง มีนิล. (2545). ผลของการใช้เทคนิคผังกราฟิกในการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิตที่มีต่อ 
 การใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับ 
 มัธยมศึกษาตอนต้น. ปริญญานิพนธ์ ค.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์), คณะครุศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.          
ปาตีเม๊าะ มูนิ. (2555). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการเรียนแบบโครงงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 วิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการท างานกลุ่มและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.   
 ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยทักษิน.  



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 203 

 

เอกสารอ้างอิง 
 ยุพาพันธ์  มินวงษ์.  (2558). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหาอย่าง 
 สร้างสรรค์ (3P) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย,  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
รุจิราพร รามศิริ. (2556). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทักษะ 
 การวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา. ปริญญานิพนธ์  
 ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. ม.ป.ป. สรุปผลการประเมิน PISA 2015 
 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก http://pisathailand.ipst.ac.th/pisa/reports 
สถาพร ภูผาใจ. (2553). ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชาชีววิทยาเพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.  
 วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา), บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุธาสินี ไชยศึก. (2552). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์วิชาเคมี ของนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา),
 คณะศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
สุนีย์ เหมะประสิทธ์ิ. (2537). การพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับประถมศึกษา. หลักสูตรและการสอน, คณะ 
 ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์. (2559). รายงานผลสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น 
 พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. สืบค้นจาก https://phichituta.files.wordpress.com/pdf 
Sotaa, C. & Peltzerb, K. (2016). The Effectiveness of Research Based Learning among Master degree 
 Student for Health Promotion and Preventable Disease, Faculty of Public Health, Khon Kaen 
 University. Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237(2017), 1359 – 1365. 
Crane, E. L. (2015). Project-Based Learning In The Secondary Chemistry Classroom. Physical  
 Science- Interdepartmental- Master of Science, Michigan State University. 
Welsh, J. A. (2006). An Exploration Of Project-Based Learning In Two California Charter Schools.  
 A Dissertation Presented to the FACULTY OF THE ROSSIER SCHOOL OF EDUCATION In Partial 
 Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF EDUCATION, UNIVERSITY OF  
 SOUTHERN CALIFORNIA. 
Cunningham, K. (2016). Variables That Impact the Implementation of Project-Based Learning In  
 High School Science. Graduate School, Doctor of Philosophy, Wayne State University. 
Krajcik; & Blumenfeld. (n.d). Project-Based Learning. In The Cambridge Handbook of the  
 Learning Sciences . Cambridge University. pp 321-328: New York. 
Thomas, J. W. (2000).  A Review of Research on Project-Based Learning. California, Autodes. 
  



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 204 

 

ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 

Problems in Professional Practices of English Teacher Students  
at Sangthong University 

 
ดวงจิตร สุขภาพสุข1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม รูปแบบในการวิจัยเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
และกลุ่มตัวอย่างที่ได้คือ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 9 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสงทอง ท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์ด้วยชุดค าถามชนิดไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ผู้วิจัยใช้เทคนิคการ
ก าหนดรหัสเพื่อจ าแนกข้อมูลและการหาแก่นของรหัส (open and axial coding techniques) ในการวิเคราะห์ข้อมูล         
และแปลผลข้อมูล 
 ผลการวิจัยพบว่าปัญหาในฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 
จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ปัญหาจากตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัญหาด้านนักเรียน ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือ          
สื่อประกอบการสอน และปัญหาด้านสถานศึกษา 
 

ค ำส ำคัญ:  นักศึกษา   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study problems in professional practices of the English 
teacher students at Sangthong University, Nakhon Pathom. Qualitative research method was employed by 
using purposive sampling to recruit the specific sample. The sample consisted of 9 teacher students who 
practiced teaching, Faculty of Humanities and Social Sciences, Sangthong University. These samples 
practiced teaching in the first and second semester of academic year 2016. To collect the qualitative 
data, the unstructured interviews were used. The researcher applied open and axial coding techniques in 
order to analyze and interpret the data. 
 The results showed that there are many problems in teaching practice of Sangthong University, 
Nakhon Pathom such as English teacher students, students, textbooks or materials, and schools. 
 

Keywords:  the Teacher Students, English Major, Professional Practice 
 
 
 

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธรุกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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บทน า 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา นับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกคนใน     
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เพราะถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากที่สุดในการเสริมสร้างความคุ้นเคยให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหา
สาระและเทคนิควิธีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา มีการฝึกปฏิบัติในกิจกรรมที่เสริมสร้างให้เกิดความรักเคารพและศรัทธาต่อวิชาชีพครู 
พร้อมกับมีเจตคติด้านบวก และเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นแม่พิมพ์ท่ีดีซึ่งจะยึดเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง
ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้คุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรของสถาบัน
ต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2557 ยังก าหนดมาตรฐานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
5 ปี ว่าโครงสร้างหลักสูตรต้องประกอบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชาที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้และการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 1 ปีในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแสงทอง แบ่งออกเป็นการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาในสถานศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร โดยสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป นักศึกษามีช่ัวโมงสอนอย่างน้อยคนละประมาณ 8 
คาบต่อสัปดาห์และมีการประสานกับสถานศึกษาเพื่อคัดสรรครูพี่เลี้ยงประจ าตัวนักศึกษาในการดูแล ให้ค าปรึกษาเรื่องการ
สอน แผนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากสถานศึกษา นอกจากนี้
นักศึกษายังได้รับการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจ านวน 3 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา รวม 6 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 จากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมาเป็นระยะเวลาสองภาคการศึกษา ปัญหาที่ผู้วิจัยพบคือนักศึกษา
ฝึกสอนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนได้ถูกต้อง ไม่สามารถจับใจความส าคัญของบทเรียนภาษาอังกฤษได้ ใช้ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้อง 
ใช้สื่อไม่เหมาะสมกับรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน รวมทั้งนักศึกษาไม่สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง เมื่อสอบถามนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเบื้องต้นส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าระหว่างการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูนั้นเกิดปัญหาขึ้นมากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาจากการสังเกตกระบวนการเรียนการสอนโดย
อาจารย์นิเทศสาขาวิชาเอกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแต่เพียงอย่างเดียว การที่นักศึกษาจะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสทิธิภาพนั้นข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน หากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบ
อย่างมากก็จะท าให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้น ๆ ขาดประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพน้อยหรืออาจเกิดปัญหาขึ้นได้ หาก
เป็นเช่นนั้นการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งความรู้ความสามารถท่ีได้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาจด้อยคุณภาพตามไปด้วย 
ในทางตรงกันข้ามหากนักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ไม่ประสบปัญหาในสถานศึกษานั้น ๆ ก็สามารถกล่าวได้
ว่าการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนั้นมีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึง “ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม” โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้ท าการวิจัยหวังว่าผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการเข้าถึงปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และเป็นประโยชน์ต่อ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่จะน าผลจากการวิจัยไปใช้ เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของนักศึกษาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นยัง
สามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา
ต่อไป ซึ่งผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูใน
สถานศึกษาได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 
จังหวัดนครปฐม 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีเก็บข้อมูลจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 9 คน เก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์นักศึกษาดว้ยชุดค าถามแบบไม่มโีครงสร้างพร้อมบันทึกเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์กล่าวคือ ผู้วิจัยถามค าถามหลักกับนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากนั้นผู้วิจัยสามารถถามค าถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้จากสิ่งที่นักศึกษาให้สัมภาษณ์ 
 
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมายถึง นักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  
ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง ท่ีได้เรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหน่วยกิตท่ีได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน และได้
ออกฝึกในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาที่ถูกก าหนดโดยมีช่ัวโมงสอนที่ได้รั บมอบหมายจากทาง
สถานศึกษาหรือครูพี่เลี้ยงและช่วยเหลืองานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสมอย่างเต็มเวลาในสถานศึกษาตลอด
สองภาคการศึกษา 
 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 จุดมุ่งหมายหลักของการวิจัยในครั้งนี้คือศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนั กศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่าง  ๆ ในการ               
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้ดังนี้ 
 เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2554) ท าการวิจัย ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยา เขตเชียงใหม่   
วิทยาเขตกระบี่ และวิทยาเขตศรีสะเกษ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 189 คน โดยใช้แบบสอบถาม ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่พบคือ 
ด้านการปฐมนิเทศ การสัมมนา การปัจฉิมนิเทศ และด้านการเรียนการสอน 
 สโรชา คล้ายพันธุ์ (2557) ท าการวิจัยการศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของ
นักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี 
ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2553 จ านวน 41 คนท าแบบสอบถาม โดยผลการวิจัยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ ด้านสวัสดิการของโรงเรียน ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านความพร้อมของนักศึกษา ด้านอาจารย์นิเทศก์ 
และด้านแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 ขนิษฐา หินอ่อน และสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ (2558) ได้ส ารวจปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้านการสอนวิชาทฤษฎีของภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 4 ชุดส าหรับกลุ่มตัวอย่าง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์นิเทศก์ กลุ่มนักศึกษา
ฝึกสอน กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มนักเรียนที่ได้เรียนกับนักศึกษาฝึกสอนจ านวน 385 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าปัญหาที่พบในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคือ ปัญหาด้านห้องเรียนในเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อที่ไม่เหมาะสม  
สื่อหรืออุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่ตั้งใจ และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นต้น 
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 ประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น (2559) งานวิจัยดังกล่าวจัดท าขึ้นศึกษาระดับปัญหาและแนวทางการพัฒนาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ของนักศึกษาคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยนักศึกษา จ านวน 110 
คน อาจารย์นิเทศก์ จ านวน 29 คน และครูพี่เลี้ยงจ านวน 63 คน และผลการวิจัยพบว่าปัญหาที่พบเรียงล าดับจากมากไปน้อย
ได้แก่ ด้านตัวนักเรียน การด าเนินการสอน การเตรียมการสอน อาจารย์นิเทศก์ การวิจัยในช้ันเรียน สื่อการสอน ครูพี่เลี้ยง 
และโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 จากเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุป เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังปรากฏในแผนภาพ
ต่อไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องปัญหาในการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 

ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลยัแสงทอง 
 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พบว่า
เอกสารและงานวิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ 2 ประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมีเพียงชนิดเดียวเท่านั้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือจาก
งานวิจัยของ เกียรติวัฒน์ วัชญากาญจน์ (2554) และงานวิจัยของขนิษฐา หินอ่อน และสุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ (2558) ใช้เพียง
แบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้วิจัยได้มาจากการวิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูล
ในเชิงลึกถึงปัญหาที่แท้จริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูรวมทั้งข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของประวีนา เอี่ยมยี่สุ่น (2559) 
กล่าวว่าควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 2. บริบทที่ท าการวิจัย กล่าวคือจากงานวิจัยที่กล่าวมาเบื้องต้นท าการศึกษาเรื่องปัญหาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น พลศึกษา ศิลปศึกษา และครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น หากแต่ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ไม่ได้มีการศึกษามาก่อน 
 ดังนั้นผู้ท าการวิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาถึงปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 9 คน 
และใช้แบบสัมภาษณ์ด้วยชุดค าถามที่ไม่มีโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงลึก
เกี่ยวกับปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 

ปัญหาในการฝึกสอนของนักศึกษา                    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 

1. ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกสอน 

2. ปัญหาด้านนักเรียน 

3. ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อ
ประกอบการสอน 

4. ปัญหาด้านสถานศึกษา 

5. ปัญหาด้านอาจารย์นเิทศ 

6. ปัญหาการเตรียมการสอน 

7. ปัญหาด้านการวิจัยในช้ันเรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประเภทของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การวิจัยเชิงคุณภาพคือการวิจัยโดยผู้วิจัย
ค้นหาความจริงจากข้อมูล สภาพการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามแต่ละสถานการณ์ แล้วสรุปตีความออกมาเป็นองค์
ความรู้ และสร้างความเข้าใจในระดับลึกโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานการณ์เฉพาะที่ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขหรือ
สถิติต่างๆ (Creswell, 1994) 

 การเลือกตัวอย่างและลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มี
ลักษณะตรงตามจุดมุ่งหมายที่จะศึกษา (จิตราภา กุณฑลบุตร , 2550) โดยในครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม จ านวน 9 
คน ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2559 จากนั้นผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวนทั้งหมดว่าจะอาสาเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในงานวิจัยครั้งนี้หรือไม่ซึ่งจากการสอบถาม
ดังกล่าวได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 9 ตัวอย่าง และผู้วิจัยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยทราบว่าข้อมูลที่ใช้อ้างอิงในงานวิจัยจะใช้
นามสมมติแทนช่ือจริงและเก็บเป็นความลับ โดยกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย Peter, June, Pim, Muay, Nim, Patty, Susan, 
Mary, and Janie 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่  1 
และ 2 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัด
นครปฐม จ านวน 9 คน พร้อมการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกถือเป็นวิธีการที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการ            
เก็บรวมรวบข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นเป็นการถามตอบระหว่างผู้สัมภาษณ์ (interviewer) กับผู้ให้ข้อมูล
หรือผู้ถูกสัมภาษณ์ (interviewee) ด้วยชุดค าถามแบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) กล่าวคือผู้สัมภาษณ์ตั้ง
ประเด็นค าถามหลักขึ้นมาก่อนเกี่ยวกับโจทย์การวิจัยนั่นคือ ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากนั้นผู้สัมภาษณ์ซักถามประเด็นอื่นๆ เพื่อเพิ่มเติมรายละเอียดจากข้อมูลที่ผู้ถูกสัมภาษณ์
ให้กับผู้สัมภาษณ์ (Bernard & Ryan, 2010) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกดังกล่าวท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้ง คงที่ ที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้อวิจัยเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด และผู้ถูกสัมภาษณ์มีอิสระปราศจากความกดดันหรือปัจจัยแทรกซ้อนอื่น ๆ ในการ
ตอบค าถามนั้นๆ (Kvale, 1996) ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์จะใช้นามสมมติแทนช่ือจริงของนักศึกษาที่ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและจะถูกเก็บเป็นความลับจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้นลง นอกจากนั้นยังไม่ส่งผลต่อการประเมินผล 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอีกด้วย 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในครั้งนี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) ซึ่งจะบรรยายถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ           
ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ โดยใช้
เทคนิคการเปิดรหัสและการหาแก่นของรหัส open and axial coding techniques (Strauss & Corbin, 1990) ซึ่งระหว่าง
การสัมภาษณ์จะมีการบันทึกเสียงสัมภาษณ์ระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ หลังการสัมภาษณ์เสร็จสิ้นลง 
ผู้สัมภาษณ์ท าการถอดเทปบันทึกเสียงของผู้ถูกสัมภาษณ์ทุกคนเรียงตามล าดับหมายเลขที่ได้ก าหนดไว้ เปรียบเทียบข้อมูล   
จัดกลุ่มข้อมูล ตั้งช่ือกลุ่มข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนสรุปผลการวิจัยที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
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ผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่องปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 
จังหวัดนครปฐม สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้    
 การจากสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 9 คนพบว่า ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประกอบด้วย 4 ด้านด้วยกันอันได้แก่ ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านนักเรียน ด้านหนังสือเรียนหรือ
สื่อประกอบการเรียนการสอน และด้านสถานศึกษา ตามล าดับ  
 1. ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถแยกเป็นรายละเอียดได้คือ การจัดการช้ันเรียนและเวลา 
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และบุคลิกลักษณะของตัวนักศึกษา 
 นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 9 คนเห็นตรงกันว่าการจัดการช้ันเรียนและเวลาเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่ประสบระหว่างการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวคือนักศึกษาไม่สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนและเวลาได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด              
โดยระยะเวลาที่ถูกก าหนดไว้คือ  50 นาทีต่อ 1 คาบ ยกตัวอย่างเช่น Peter กล่าวว่าการบริหารจัดการช้ันเรียนและเวลาเป็นสิ่ง
ส าคัญในการสอนโดยที่ตัวเองยอมรับว่าไม่สามารถจัดการเวลาได้เหมาะสมกับบทเรียนแม้จะมีการจัดท าแผนล่วงหน้าแล้วก็ตาม 
ส่วนการบริหารช้ันเรียนตนเองยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ทั้งหมดเนื่องจากในช้ันเรียนมีนักเรียนจ านวนเยอะ หาก
สนใจนักเรียนกลุ่มไหนเป็นพิเศษอาจจะท าให้นักเรียนคนอ่ืนไม่สนใจในกิจกรรมหรือบทเรียนได้ เช่นเดียวกับ June และ Pim 
ที่กล่าวว่าการบริหารช้ันเรียนยากมากส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเนื่องจากตนเองไม่ใช่ครูประจ า                       
ณ สถานศึกษานั้น ๆ เด็กนักเรียนอาจไม่เชื่อฟัง และกิจกรรมบางอย่างต้องอาศัยเวลาในการท าท าให้ไม่สามารถจัดการเวลาให้
จบลงในเวลาที่ก าหนดได้ ส่วน Muay ยังเพิ่มเติมอีกว่าเวลาแค่ 50 นาที ตนเองไม่สามารถท าทุกอย่างให้เสร็จสิ้นลงได้ทันตาม
เวลา และตนเองควบคุมเด็ก ๆ ทั้งช้ันเรียนไม่ได้ท าให้นักเรียนเลือกที่จะไม่ฟังในสิ่งที่ตนก าลังสอนอยู่ 
 นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 6 คน กล่าวว่าความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเองเป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง
ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ยกตัวอย่างเช่น Janie กล่าวว่าในบางครั้งความรู้ความสามารถในการอธิบายเรื่องหลัก
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนฟังยังมีข้อผิดพลาดอยู่เพราะตนเองไม่ช านาญในเรื่องนั้น  ๆ เช่นเนื้อหาสาระระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเนื้อหาระดับสูง หรือแม้กระทั่งการออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ถูกต้องขณะฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ในท านองเดียวกัน Mary กล่าวว่าตนเองตีโจทย์บทเรียนไม่ถูกต้องท าให้เวลาสอนในช้ันเรียนตนเองสอนแบบผิด ๆ 
และนักเรียนก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองถ่ายทอดไปด้วยซึ่งท าให้การเรียนการสอนมีผลกระทบไปด้วย 
 นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 3 คน กล่าวว่าบุคลิกภาพของตนเองเป็นปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน เช่น เสียงเบา ใจดี ไม่
กระฉับกระเฉง และไม่มีความมั่นใจในตนเอง ยกตัวอย่างเช่น Nim Patty และ Susan เห็นด้วยว่าบุคลิกของพวกตนเป็น
ปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น Nim เนื่องจากตนเองเป็นคนไม่มีความมั่นใจ ท าให้เป็นคนเสียงเบา พูดน้อย ท า
ให้เด็กไม่สนใจฟังและเลือกที่จะสนใจอย่างอื่นแทน ส่วน Patty บอกว่าตนเองเป็นคนเงียบ ๆ ไม่ค่อยดุเด็กเพราะจะตั้งใจสอน
เฉพาะเด็กที่สนใจเท่าน้ันจึงละเลยเด็กที่ไม่สนใจเรียนในบางครั้ง และ Susan ยอมรับว่าตนเองเป็นคนที่ไม่ค่อยกระฉับกระเฉง
จะสอนเด็กไปเรื่อย ๆ ตามสิ่งที่ตนเองได้เตรียมมาเท่านั้น ไม่ค่อยกระตุ้นเด็กให้มีความกระฉับกระเฉงหรืออยากเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้เด็กไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้บทเรียน 
 2. ปัญหาด้านนักเรียน สามารถแยกเป็นรายละเอียดได้คือ ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน ลักษณะนิสัยของ
นักเรียน 
 นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 6 คน เห็นพ้องต้องกันว่าระดับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับช้ันที่ตนเองสอนนั้นเป็นอีก
ปัญหาหนึ่งในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น Mary บอกว่าระดับช้ันท่ีตนสอนนั้นคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็น
นักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามาจากหลากหลายโรงเรียน ท าให้พื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษนั้นแตกต่างกัน
มาก บางคนเก่ง บางคนอ่อน บางคนพอเรียนรู้ได้ ซึ่งนักเรียนเหล่านั้นมารวมอยู่ภายในห้องเรียนเดียวกัน ท าให้เวลาสอนเด็ก
บางคนไม่เข้าใจหรือตามเพื่อนไม่ทันและนี่กลายเป็นปัญหาที่ส าคัญมากเพราะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถ
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ใช้เวลาภายในหนึ่งคาบเรียนเพื่ออธิบายให้นักเรียนทุกคนเข้าใจได้อย่างเท่าเทียม และ Peter ยังเสริมอีกว่าหากแม้นักศึกษา 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่เวลาอยู่ในช้ันเรียนก็ยากที่จะสามารถท าให้นักเรียนทุกคน        
ไปพร้อม ๆ กันได้ 
 ส่วนเรื่องลักษณะนิสัยส่วนตวัของนักเรียน เช่น ดื้อ ไม่สนใจฟัง ไม่ตั้งใจเรียน เกียจคร้าน หรือสนใจในสิ่งอ่ืน ๆ มากกว่า
การเรียนในช้ันเรียน นักศึกษาทั้งหมดจ านวน 3 คนเห็นว่าลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้นเป็นปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ยกตัวอย่างเช่น Susan บอกว่าตนเองได้สอนห้องเรียนห้องสุดท้ายของระดับช้ันซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่
ไม่ตั้งใจเรียน ชอบพูดคุยเสียงดังในขณะที่ครูสอนซึ่งมีพฤติกรรมดังกล่าวในทุกรายวิชา หรือแม้กระทั่ง Muay ซึ่งได้สอน
นักเรียนในห้องเรียนดี แต่ในบางครั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก็ไม่ตั้งใจเรียนเท่าท่ีควร นักเรียนบางคนสนใจเรื่อง
อื่น ๆ เช่น หนังเกาหลีและน ามาดูในขณะที่เรียน หรือสนใจเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนนักเรียนบางคนก็ไม่สนใจเรียน เป็น
ทุนเดิมอยู่แล้วท าให้เวลาเรียนไม่ว่าจะในรายวิชาใดก็ตามก็ไม่เอาใจใส่ในการเรียน ส่วน Janie เสริมว่านักเรียนบางคนมีความ
เกียจคร้านไม่สนใจเรียนรวมถึงเรื่องการเข้าช้ันเรียนสายประกอบด้วย เป็นต้น 
 3. ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อประกอบการเรียนการสอน สามารถแยกเป็นรายละเอียดได้ คือ หนังสือเรียน            
สื่อประกอบการเรียนการสอน  
 นักศึกษาท้ังหมดจ านวน 5 คน กล่าวพร้อมกันว่าหนังสือเรียนเป็นอีกหนึ่งปัญหาของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูที่ประสบกัน ยกตัวอย่างเช่น Patty กล่าวว่าหนังสือที่ทางโรงเรียนใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเป็น
หนังสือส าเร็จรูปที่ทางส านักพิมพ์จัดท าขึ้นหรอืบางเล่มเป็นหนังสือจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนังสือท่ียากเกินระดับของนักเรียน
ในประเทศไทยและบริบทที่ใช้ในหนังสือดังกล่าวไม่ตรงกับบริบทของคนไทย เช่นเรื่องการแต่งกาย ในหนังสือจะหยิบ
ยกตัวอย่างการใส่สูทหรือชุดไปงานเลีย้ง ซึ่งบริบทนักเรียนในประเทศไทยอาจจะไม่เคยสัมผัสเรื่องดังกล่าวเลยเมื่อเทียบกับการ
ใส่เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ เป็นต้น Nim กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงเรียนที่ตนเองสอนไม่มีหนังสือให้นักเรียนเรียน ท าให้ต้องใช้หนังสือ
จากรุ่นพี่ที่ใช้แล้วและมีร่องรอยการใช้งานหรือบางโรงเรียนไม่มีหนังสือเรียนใช้ ท าให้ต้องผลิตเอกสารขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ผ่าน
การทดสอบการใช้ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ ดังนั้นเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารดังกล่าวจึงไม่ มีคุณภาพและไม่ได้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับท่ีกระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้ 
 นักศึกษาจ านวนที่เหลืออีก 4 คน กล่าวถึงสื่อประกอบการเรียนการสอนว่าเป็นปัญหาอีกลักษณะหนึ่ง เช่น June 
นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาบอกว่าโรงเรียนของตนไม่มีโสตทัศนูปกรณ์ที่พร้อม เช่น 
เครื่องฉายภาพ ล าโพง ท าให้การเรียนการสอนต้องยึดกับหนังสือเรียนและสื่อการสอนที่ผลิตขึ้นเองเท่านั้น หากโรงเรียนมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเหล่านี้จะท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถกระตุ้นความสนใจของนักเรียนได้
อีกทางหนึ่งด้วย 
 4. ปัญหาด้านสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สามารถแยกเป็นรายละเอียดได้คือ กิจกรรมเสริมของโรงเรียน 
และบรรยากาศในการฝึกปฏิบัติการสอน 
 นักศึกษาจ านวน 8 คนเห็นตรงกันว่ากิจกรรมเสริมของทางโรงเรียนที่เ ยอะเกินไปท าให้เกิดปัญหาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู เช่น Pim กล่าวว่าโรงเรียนของตนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธท าให้นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับพุทธศาสนาท่ีมากเกินไปท าให้ต้องยกเลิกการเรียนการสอนในช่ัวโมงนั้น ๆ หรือเช่นโรงเรียนของ Susan ที่ยอมรับว่า
ตนเองมีเวลาไม่เพียงพอที่จะสอนให้ครบตามเนื้อหาท่ีได้ตั้งไว้เนื่องจากทางโรงเรียนอยากให้นักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี หากแต่มากเกินความจ าเป็นก็จะส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนได้ 
 อีกหนึ่งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาคือ เรื่องบรรยากาศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวคือนักศึกษา
จ านวน 2 คน กล่าวว่าโรงเรียนที่ตนเองฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ครูอาจารย์ที่ประจ าอยู่มีจ านวนน้อย
ท าให้นักศึกษาที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนเดียวกันไม่มีครูพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคล และเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนก็ไม่สามารถปรึกษาได้ทันท่วงทีและเกิดช่องว่างระหว่างครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู เช่น Peter กล่าวว่าตนเองอยากมีครูพี่เลี้ยงเป็นรายบุคคลเพราะอยากปรึกษากับครูพี่เลี้ยงได้อย่างสนิทใจหรือ
บางครั้งหากครูพี่เลี้ยงไม่อยู่ตนเองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
 จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ 
มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม จ านวน 9 คน ประกอบด้วยปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัญหา
ด้านนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อการสอน และปัญหาด้านโรงเรียนฝึกสอน เรียงตามล าดับดัง
แผนภาพต่อไปนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 : บทสรุปการวิจัยเรื่องปัญหาในการฝึกสอนของนักศึกษาฝกึประสบการณ์วิชาชีพ 

ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง 
 
อภิปรายผล 
 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าปัญหาในการฝึกสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ 
มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วยปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัญหาด้านนักเรียน 
ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อประกอบการสอน และปัญหาด้านสถานศึกษา 
 ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คือการจัดการช้ันเรียนและเวลา ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ และบุคลิกลักษณะของตัวนักศึกษาจากงานวิจัยพบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 9 คนเห็นวา่ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาล าดับหนึ่งท่ีเกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยแสง
ทอง จังหวัดนครปฐม ซึ่งตรงกันข้ามกับผลจากการวิจัยการศึกษาของ เกียรติวัฒน์ (2554) , สโรชา (2557), และขนิษฐา 
(2558) ที่พบว่าปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นปัญหาที่ส าคัญมากเป็นล าดับที่ 4, 3, และ 3 ตามล าดับ 
ส่วนงานวิจัยของประวีนา (2559) ไม่พบว่าปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเลย ที่ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นปัญหาล าดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแสงทองนั้นเนื่องจากนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นั้นเป็นนักศึกษาท่ีคัดเลือกจากเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยแสงทองเท่านั้น ท าให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวจึงเป็นนักศึกษาที่
มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
 ส่วนปัญหาด้านนักเรียน คือระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน ลักษณะนิสัยของนักเรียน จากงานวิจัยนี้พบว่าเป็น
ปัญหาล าดับที่สองที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ซึ่งตรงข้ามกับผล
จากการวิจัยการศึกษาของ ประวีนา (2559) ที่พบว่าปัญหาด้านนักเรียนเป็นปัญหาที่ส าคัญมากเป็นล าดับที่ 1 ผลการวิจัยที่
เกิดขึ้นแตกต่างกันเนื่องจากบริบทของนักเรียนในแต่ละสถานศึกษาย่อมแตกต่างกัน 
 

ปัญหำในกำรฝึกสอน องนกัศกึษำ                    
ฝึกประสบกำรณ วชิำชีพ ร  สำ ำวิชำภำษำองักฤษ 

ณ มหำวิทยำลยัแสงทอง 

1. ปัญหำด้ำน วันกัศกึษำฝึกสอน 

2. ปัญหำด้ำนนกัเรียน 

3. ปัญหำด้ำนหนงัสอืเรียนหรือสือ่
ประกอบกำรสอน 

4. ปัญหำด้ำนสถำนศกึษำ 
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 ส่วนปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อประกอบการสอน จากงานวิจัยนี้พบว่าเป็นปัญหาล าดับที่สามที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ซึ่งตรงกับผลจากการวิจัยการศึกษาของ ขนิษฐา (2558) 
ที่พบว่าปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อประกอบการสอนเป็นปัญหาที่ส าคัญมากเป็นล าดับที่ 3 เนื่องจากหนังสือเรียนไม่ตรงกับ
บริบทการเรียนการสอนของประเทศไทยรวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในช้ันเรียนไม่เอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน 
 ส่วนปัญหาด้านสถานศึกษา คือกิจกรรมเสริมของโรงเรียน และบรรยากาศในช้ันเรียน จากงานวิจัยนี้พบว่าเป็นปัญหา
ล าดับที่สี่ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม ซึ่งตรงกับผลจากการวิจัย
การศึกษาของ สโรชา (2557) ที่พบว่าปัญหาด้านสถานศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญมากเป็นล าดับที่ 4 เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมี
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียนแตกต่างกันท าให้เกิดปัญหาในการเรียนการสอนได้ แต่อาจส่งผลไม่มากนัก
เนื่องจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการคัดเลือกมาในระดับหนึ่งแล้วว่านักศึกษาสามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูได้ 
 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยที่ได้จากการสมัภาษณ์นักศึกษาในครั้งนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยของเกียรติวัฒน์ (2554) ที่
กล่าวว่าการปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศเป็นปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพราะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม จ านวน 9 คน ไม่มีนักศึกษาคนใดกล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่า
เป็นปัญหาขณะประสบการณ์วิชาชีพครู เนื่องจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัย
แสงทอง มีการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในรายวิชาเตรียมฝึกประกอบกับช่วงระยะเวลาระหว่าง
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพครูนักศึกษาต้องกลับมายังมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง ท าให้ปัญหาในการปฐมนิเทศและ
การปัจฉิมนิเทศไม่เกิดขึ้น และผลจากงานวิจัยในครั้งนี้ยังมีความแตกต่างจากผลการวิจัยของสโรชา (2557) และประวีนา 
(2559) ที่กล่าวว่าอาจารย์นิเทศเป็นปัญหาและอุปสรรคส าหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กล่าวคือไม่มีนักศึกษาใน
กลุ่มตัวอย่างนี้กล่าวว่าอาจารย์นิเทศเป็นปัญหาต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพราะอาจารย์ที่ออกนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแสงทองนั้นจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษทุกคน 

 จากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถแยกเป็นข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้  
 ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประกอบด้วยการจัดการช้ันเรียนทั้งเรื่องเวลาและเนื้อหา          
พื้นฐานความรู้ความสารถด้านการสอนภาษาอังกฤษ และลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา จากรายละเอียดย่อย  ๆ ดังกล่าว
เป็นข้อมูลที่ส าคัญส าหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในการปรับปรุงการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
นักศึกษาโดยเริ่มจากมีการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เข้มข้นขึ้นโดยจัดสอบข้อสอบเฉพาะของทางสาชาวิชา
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น จากนั้นรายวิชาในหลักสูตรต้องแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการช้ันเรียนทั้งเรื่องเวลาและ
เนื้อหาให้กับนักศึกษาโดยการเรียนการสอนต้องเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนประกอบกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถเพิ่มการเรียนรู้ในเวลาที่จ ากัดได้ และอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตต้องมีการประเมินลักษณะครูที่ดีกับ
นักศึกษาทุกคนเป็นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  
 ปัญหาด้านนักเรียนประกอบด้วยระดบัความรูค้วามสามารถของนักเรียนและลกัษณะนิสัยของนักเรยีน สามารถแก้ไขได้
โดยก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรมีการศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต่าง  ๆ เพื่อศึกษาบริบทแวดล้อมทั้งนักเรียน              
ครูประจ า และสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
อาจมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนในช้ันเรียนนั้น  ๆ ก่อนการสอนจริงเพื่อประเมินความรู้
ความสามารถและเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับลักษณะของนักเรียน  
 ปัญหาด้านหนังสือเรียนหรือสื่อประกอบการสอนสามารถแก้ไขได้โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูควรท าการ
รวบรวมเนื้อหา เอกสารหรือจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนหรือสื่อท ามือขึ้นเองเพื่อให้เนื้อหา กิจกรรม และการ
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วัดผลการเรียนรู้ตรงกับบริบทของผู้เรียนในสถานศึกษานั้น ๆ และแก้ไขปัญหาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ไม่เพียงพอ 
นอกจากน้ันนักศึกษาต้องจัดท าแผนการสอนส่งอาจารย์นิเทศล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนน าแผนการสอนนั้นไปใช้สอน
จริงในช้ันเรียนเพื่อรับข้อเสนอแนะจากอาจารย์นิเทศ 
 ปัญหาด้านสถานศึกษา คือกิจกรรมเสริมของโรงเรียน และบรรยากาศในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแก้ไขได้         
โดยกิจกรรมเสริมของทางโรงเรียนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ต้องอาศัยเวลาส่วนตัวช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในการสอนเสริมให้กับนักเรียน และสามารถเพิ่มบรรยากาศในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูโดยนักศึกษาอาจเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูพี่เลี้ยง 
 
 บทสรุป 
 จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ต้องการศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยแสงทอง จังหวัดนครปฐม พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประกอบด้วย 4 
เรื่องด้วยกันคือ ปัญหาด้านตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปัญหาด้านนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ปัญหาด้านหนังสือ
เรียนหรือสื่อการสอน และปัญหาด้านโรงเรียนฝึกสอน ซึ่งทุกปัญหาส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ช้ันเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นอย่างมาก หากปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดได้รับการแก้ไข การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษน้ันจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 จากการวิจัยในครั้งนี้อาจารย์นิเทศ อาจารย์ผู้สอนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูจะเป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่เกิดขึ้นของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษส าหรับการนิเทศในครั้งต่อ ๆ ไปหรือการจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผู้สนใจหรือผู้วิจัยท่านอื่น ๆ ยังสามารถน าผลที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
นิเทศ การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต การจัดการเรียนการสอนในขั้นเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปในปัญหาของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์นักศึกษาจ านวนทั้งหมด 9 คนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยการสอบถาม
ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในบางครั้งอาจมีปัญหาอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก ดังนั้นข้อเสนอแนะในการ
ท าวิจัยครั้งต่อไปมีดังต่อไปนี้ 
 1) การสัมภาษณ์นักศึกษาด้วยจ านวนที่มากขึ้นจากหลากหลายโรงเรียนเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนต่าง ๆ ว่ามีความเหมือนหรือความแตกต่างกันหรือไม่ และอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่บาง
โรงเรียนอาจไม่เคยเจอหรือผู้วิจัยยังไม่พบ ณ บริบทดังกล่าว หรืออาจเปรียบเทียบปัญหาการในฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาเก่าที่ได้เคยฝึกสอน ณ โรงเรียนเดี ยวกัน เพื่อให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลหลากหลายและหา
ความสัมพันธ์ของปัญหาว่าได้มีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป 
 2) เนื่องจากผู้วิจัยสัมภาษณ์เฉพาะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เท่านั้นท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเพียงด้านเดียว
จากตัวนักศึกษาเท่าน้ัน งานวิจัยในครั้งต่อไปอาจมีการสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง และนักเรียนประกอบด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด
มากยิ่งข้ึน 
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โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง 
ส าหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง 

The Innovation in Education Management Project by Using the Project - Based  
Learning Theory for Performing Arts Creature for 430217 Make – up and  

Costuming for Perfoming Arts 
 

มุจรินทร์  อิทธิพงษ์ 1 

 
บทคัดย่อ 
 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง ส าหรับ
รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง  เป็นการจัดกระบวนการการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน
เป็นฐาน (Project - Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจท ากิจกรรมค้นคว้า 
หาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง น าไปสู่การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ  การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ  โดยผู้เรียนมีการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม ท่ีจะน ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่  
 ผลการพัฒนาโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน  พบว่า การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับหลัก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)  ในการพัฒนาผู้เรียนตามล าดับขั้นความรู้ความคิด 6 ขั้น ได้แก่ ความรู้
ความจ า ความเข้าใจ  การประยุกต์ใช้  การวิเคราะห์ การประเมินค่าและการคิดสร้างสรรค์ น าไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรได้ตั้งไว้ 
 

ค ำส ำคัญ:  การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน การเรียนการสอน สร้างสรรค์ 
 
Abstract 
 The Innovation in Education Management Project by Using the Project - Based Learning Theory 
for Performing Arts Creature for 430217 Make – up and Costuming for Perfoming Arts is a learning process 
by using the Project – Based Learning; means the learning management was motivated by the teacher, to 
assist the interest of the student for activities and self – learning. It will leads to learning by doing, listen 
and observe from the professionist. The student will learn through team-work process, to find the 
concludtion. 
 The output of the Innovation in Education Management Project has found that it conforms with 
Bloom’s Taxonomy in cognitive process; remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating and 
creating that cause to graduate qualification as curriculum objective. 
 

Keywords: project-based learning, education, creature 
 
 
 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระจ าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทน า  
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถ

ตอบสนองผู้เรียนซึ่งการออกแบบนวัตกรรมต้องค านึงถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง 
(Specific Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) ที่ถือเป็นตัวแปรส าคัญ     

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง     
ที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษา และใช้พัฒนาวิธีการเรียนรู้ทางปัญญา (Intellectual Strategy) เพื่อเอื้อหนุนผู้เรียนให้
เข้าถึงตัวความรู้ (Body of Knowledge) และความช านาญด้านทักษะในสิ่งท่ีเรียน (Body of Process) เพราะเป็นการสอนที่
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล  มีกระบวนการท างานและท างานร่วมกับผู้อื่นได้โดยมีครู
เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน า และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ                                                                
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีผู้สอนเป็นผู้
กระตุ้นเพื่อน าความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมาใช้ในการท ากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง น าไปสู่การเพิ่มความรู้ที่
ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจากผู้เช่ียวชาญ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการท างานเป็นกลุ่มที่จะ 
น ามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการเขียนกระบวนการจัดท าโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี                
โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) มีแนวคิดส าคัญสอดคล้องกับแนวความคิดของจอห์น ดูอี (Dewey John,1859 – 1952) เรื่อง 
การเรียนรู้โดยการลงมือท า (learning by doing) ซึ่งได้กล่าวว่า “Education is a process of living and not a preparation 
for future living.” (Dewey John, 1897) โดยเป็นการเน้นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตและพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ดังต่อไปนี้ ในการพัฒนาการตามล าดับ
ขั้นความรู้ความคิด 6 ขั้น ได้แก่ ความรู้ความจ า ความเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่าและ
การคิดสร้างสรรค์   

 

 
 

ภาพ 1 Bloom’s Taxonomy 
ที่มา http://slideplayer.in.th/slide/2277790/ 

 
การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) จึงเป็นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ถือได้ว่า    

เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยมี
ผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดงส าหรับ
รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง  เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยอ้างอิงจากหลัก
ทฤษฏีดังกล่าวบูรณาการร่วมกับการน ารูปแบบกลวิธีกระบวนการเรียนรู้ทางการละครต่าง  ๆ เข้ามาผสมผสาน โดยผ่าน
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ชีวิตขณะที่เรียนและได้พัฒนาทักษะต่าง ๆ ตลอดการศึกษา 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่เข้าใจถึงศิลปะการละครในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิต
มนุษย ์ อีกทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลยภาพแห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ และเพื่อธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคมไทยต่อไป                                                        

 
หลักการ วัตถุประสงค์ และรูปแบบการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการละคร  ให้ความส าคัญของหลักสูตรในสาระหลักที่ท าให้นักศึกษา       
ได้เข้าใจถึงศิลปะการละคร ในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์  อีกทั้งยังมุ่งที่จะ
สร้างดุลยภาพแห่งชีวิต ระหว่างการพัฒนาวัตถุและจิตใจ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย เพื่อบ่มเพาะทาง
ปัญญาให้เป็นบัณฑิตผู้ตื่นรู้ และขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านศิลปะการละคร  
ด้วยหลักสูตรที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจท้ังด้านการปฏิบัติและทฤษฏีอย่างเป็นองค์รวม อันจะส่งผลให้บัณฑิตมีพื้นฐาน
ศักยภาพที่เข้มแข็งทั้งทางวิชาการ ทักษะและเทคนิคอันจะน าไปสู่การประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ได้ในอนาคต             
 รายวิชา 430 217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง  เป็นรายวิชาประเภทเลือกเอกของนักศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการละคร (หลักสูตรปี พ.ศ. 2554)  ปรากฏค าอธิบายรายวิชา ดังต่อไปนี้                      

“ทฤษฎีการแต่งหน้าและการแปลงลักษณะใบหน้า การออกแบบแตง่หน้า ทรงผม และก าหนดเครื่องแต่งกายให้
เหมาะกับลักษณะของตัวละครและยุคสมัย ในละครและการแสดงรปูแบบต่าง ๆ”     

 ซึ่งมีวัตถุประสงค์รายวิชา  ดังต่อไปนี้                                                                                                        
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับการแต่งหน้า และแต่งกาย 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาทฤษฎีการแต่งหน้ารูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในการแสดงและในชีวิตประจ าวัน  
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏบิัติจนเกิดความช านาญ  และน าไปใช้ได้จริง 
4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรคผ์ลงานจากสิ่งที่ไดเ้รียนให้เห็นเป็นประจักษ ์

 โดยมีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสตูรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
ดังต่อไปนี้  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ 
ตัวเลข การ 

สื่อสาร และการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

430 217 การแต่งหน้า
และเครื่องแต่งกาย
ส าหรับศิลปะการแสดง  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

หมายเหตุ  1.      ความรับผดิชอบหลัก                                                                                                            
  2.       ความรับผดิชอบรอง   
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 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดงักล่าวเป็นไปอย่างสัมฤทธิ์ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้น
การจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Center) ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน   
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาตามศักยภาพและความสนใจของตนเอง โดยค านึงถึงพื้นฐานความแตกต่างของผู้เรียน  
ผู้เรียนจึงมีโอกาสได้ค้นพบได้แก้ปัญหาด้วยตนเอง และมีอิสระในการเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังได้เรียนรู้จากหลาย ๆ สถานการณ์ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน   
   
แนวคิด ทฤษฏีที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  
การเรยีนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning ) 
ความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดการสอนที่จัดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เรียน
เหมือนกับการท างานในชีวิตจริงอย่างมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา  วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ ได้ท าการทดลอง ได้พิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการวางแผนการท างาน ฝึกการ เป็นผู้น า ผู้ตาม  
ตลอดจนได้พัฒนากระบวนการคิดโดยเฉพาะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) และการประเมินตนเอง 

 
ปรัชญาการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานได้อาศัยพ้ืนฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้างความรู้ใหม่ขึ้นจากการกระท าและ
การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนท่ีว่าความรู้ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้
ที่มีมาก่อน  การสร้างความคิดริเริ่มใหม่และประสบการณ์เดิมที่ไม่เป็นทางการและยังสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานจะมีพลังมากยิ่งขึ้นถ้าได้รับการส่งเสริมจากสมาชิกในกลุ่มมากกว่าให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งคิดคนเดียว การเรียนรู้
แบบโครงงานถูกสร้างขึน้จากความต้องการของผู้เรียนที่ต้องการขยายแหล่งเรียนรู้ของตนให้กว้างขวางขึ้น จากข้อมูลที่มีอยู่ใน
ต าราเล่มหนึ่งไปสู่การเรียนรู้ที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กันกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งการเรียนรู้ใน
ลักษณะดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท างานร่วมกัน  และน าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มารวมกัน   

 
ลักษณะส าคัญของจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) 

1.  ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-Centered Learning) 
2.  การเรียนรูเ้กิดขึ้นในกลุม่ผู้เรียนท่ีมีขนาดเล็ก 
3.  ครูผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า  (Guide) 
4.  ใช้โจทย์/ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
5.  โจทย์/ปัญหาที่น ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ซึ่งอาจมีค าตอบหรือมีทางแก้ได้หลายทาง  
6.  ผู้เรียนเป็นผู้ตอบโจทย์หรือปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง  (Self-Directed Learning) 
7.  ประเมินผลจากสถานการณ์จริง โดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  (Authentic Assessment) 
 

ประเภทของโครงงาน 
 ประเภทข องโครงงาน  แบ่งตามลักษณะของกิจกรรมได้ 7 ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

1. โครงงานประเภทส ารวจ  (Survey Research Project) 
                ลักษณะโครงงานคือผู้เรียนส ารวจและรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่และน าเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะหรือความสัมพันธ์ในเรื่องที่ต้องการศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  
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2. โครงงานประเภททดลอง (Experiential Research Project) 
    ขั้นตอนการด าเนินงานของโครงงานประเภทนี้จะประกอบด้วยการก าหนดปัญหา  การก าหนด จุดประสงค์            

การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การด าเนินการทดลอง การรวบรวมข้อมูล การ ตีความหมายข้อมูล และการสรุป   
3. โครงงานประเภทพัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์ แบบจ าลอง (Development Research Project) 
    โครงงานเกี่ยวกับการประยุกต์องค์ความรู้ ทฤษฎี  หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ มาพัฒนา 

สร้างสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ แบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่หรือ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็ได้ อาจจะเป็นด้านสังคมหรือด้านวิทยาศาสตร์หรือการสร้าง
แบบจ าลองเพื่ออธิบายแนวคิดต่าง ๆ  

4.  โครงงานประเภทแนวคิดทฤษฎ ี (Theoretical Research Project) 
                โครงงานน าเสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของสูตรสมการหรือค าอธิบายก็ได้ โดยผู้
เสนอได้ตั้งกติกาหรือข้อตกลงขึ้นมาเอง แล้วน าเสนอทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดหรือจินตนาการของตนเอง ตามกติกาหรือ
ข้อตกลงนั้น หรืออาจจะใช้กติกาหรือข้อตกลงเดิมมาอธิบายก็ได้ ผลการอธิบายอาจจะใหม่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนหรืออาจจะ
ขัดแย้งกับทฤษฎีเดิม หรืออาจจะเป็นการขยายทฤษฎีหรือแนวคิดเดิมก็ได้ การท าโครงงานประเภทนี้ต้องมีการศึกษาค้นคว้า
พื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างกว้างขวาง 
 5. โครงงานประเภทบริการสังคมและส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม (Community Service and Social 
Justice Research Project) 
    โครงงานที่มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าประเด็นที่ เป็นปัญหา ความต้องการในชุมชนท้องถิ่นและด าเนินกิจกรรม   
เพื่อการให้บริการทางสังคม หรือร่วมกับชุมชน องค์กรอื่นๆ ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในเรื่องนั้นๆ 

6. โครงงานประเภทศิลปะและการแสดง (Art and Performance Research Project) 
    โครงงานท่ีมุ่งส่งเสริมใหผู้้เรียนศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ทีไ่ด้จากการเรยีนตามหลักสูตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

ภาษาและสังคม มาต่อยอด สร้างผลงานด้านศิลปะและการแสดง เช่นงานศิลปกรรม ประตมิากรรม หนังสือ การ์ตูน การแต่ง
เพลง ดนตรี แสดงคอนเสิรต์ การแสดงละคร การสรา้งภาพยนตร์สัน้ ฯลฯ 

7.  โครงงานประเภทบูรณาการการเรียนรู้ (Learning Integrated Research Project) 
            โครงงานที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนบูรณาการเช่ือมโยงความรู้จากต่างสาระการเรียนรู้ตั้งแต่สองสาขาวิชาขึ้นไปมา
ด าเนินการแก้ปัญหาหรือสร้างประเด็นการศึกษาค้นคว้า ทั้งในแง่มิติเชิงประวัติศาสตร์ ทักษะการประกอบอาชีพข้ามสาขาวิชา 
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม ที่ต้องน าความรู้ต่างสาขามาประยุกต์ใช้ การคิดค้นสร้างนวัตกรรม จากการบูรณาการความรู้ ฯลฯ  
 
การประเมินผล 
 1. ประเมินตามสภาพจริง  
       ผู้สอนและผู้เรยีนร่วมกันประเมินผลว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ปัญหา
และอุปสรรคที่พบคืออะไรบ้าง ได้ใช้วิธีการแก้ไขอย่างไร ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการท าโครงงานนั้นๆ 

2. ประเมินโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  
    1.  ผู้เรียนประเมินตนเอง 

     2.  เพื่อนช่วยประเมิน 
     3.  ผู้สอนหรือครูที่ปรึกษาประเมิน 
     4.  ผู้ปกครองประเมิน 
     5.  บุคคลอื่น ๆ ท่ีสนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอนและผลการทดลองใช้ 
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) ได้อาศัยพื้นฐานแนวคิดที่ว่ามนุษย์จะสร้าง

ความรู้ใหม่ขึ้นจากการกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสอนในลักษณะดังกล่าวยังตั้งอยู่บนข้อสนับสนุนที่ว่า ความรู้
ใหม่ได้มาจากสิ่งที่สัมพันธ์กับความรู้ที่มีมาก่อน    

โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดงส าหรับ
รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง  ใช้ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-Based learning) จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน:       
จากประสบการณ์ความส าเร็จของโรงเรียนไทย ของดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557) เป็นทฤษฐีหลัก โดยมีขั้นตอนการด าเนิน
โครงงานฯ ดังต่อไปนี ้
 1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน   

    ผู้สอนให้ความรู้พื้นฐานในรายวิชา รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศลิปะการแสดง  
โดยแบ่งตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สัปดาห์ท่ี ความรู้พ้ืนฐานที่ควรได้รับ หมายเหตุ 

1 
 
 
 
 
 

 

- ทฤษฎีผิว   
- การวิเคราะหส์ภาพผิว   
- ประเภทของผิว   
- การเลือกใช้เครื่องส าอาง   
- การเลือกใช้พู่กัน  
- การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดผิว 
- การดูแลผิวอย่างถูกวิธีและการเลอืกใช้ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว 

 
 
 
 
 
 

2 
- โครงสร้างและสัดส่วนของใบหน้า   
- ปัญหาของผิว   
- ทฤษฎีรองพื้นและการใช้รองพื้นชนิดต่าง ๆ    

 

3 
- การแก้ไขรูปหน้า   
- การท าความสะอาดอย่างถูกต้องกอ่นแต่งหน้า  
- การแต่งหน้าโดยพิจารณาตามสภาพผิว บุคลิกและเสื้อผ้าของแบบ 

 

4 - การแต่งหน้าแบบ Straight Make-up  
5 - การแต่งหน้าแบบ Special Effect และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ  
6 - การแต่งหน้าแบบ Special Effect และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ  (ต่อเนื่อง)  
7 - การแต่งหน้าแบบ Thai Classical Dance Make-up  
8 - การแต่งหน้าแบบ Bridal Make-Up  
9 - การแต่งหน้าแบบ Fancy Make-up  
10 - การแต่งหน้าแบบ High Fashion Make-up  
11 - การแต่งหน้าแบบ Glamour Make-up  
12 - การแต่งหน้าแบบ Old Age Make-up  
13 - Portfolio และการน าเสนอ Portfolio  
14 - ประวัติเครื่องแต่งกายและทรงผมในยุคสมยัต่าง ๆ  
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 2. ขัน้กระตุ้นความสนใจ                                                                                                   
    ผู้สอนจัดกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยจัดการเรียนในรูปแบบของการปฏิบัติ และมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนกับผู้ทรงเช่ียวชาญ (อ.กุลวดี ส่งศิริ)  ทั้งนี้ในการกระตุ้นความสนใจของผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองค้นคว้า
ข้อมูลการแต่งหน้าในแต่ละรูปแบบเพ่ิมเติม และความนิยม (Trend) ต่าง ๆ 
 3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ   
    เนื่องจากในรายวิชา 430 217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2559 มีผู้เรียนจ านวนทั้งสิ้น 5 คน ผู้สอนจึงให้ผู้เรียนร่วมกันท างานกลุ่มเดียว โดยผู้เรียนได้รับโจทย์ให้แสวงหาความรู้ผ่าน
กระบวนการกลุ่มในการวางแผนด าเนินกิจกรรม ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนกิจกรรมโดยระดมความคิดและหารือแบ่งหน้าที่        
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้เรียนได้จัดกิจกรรม Make-up Night 2016 ขึ้นเพื่อประมวลผลความรู้ที่ได้รับผ่านการ
น าเสนอช้ินงานสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล 
 4. ขั้นแสวงหาความรู้   

     ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เรยีนในการท ากิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
  4.1  ผู้เรียนร่วมกันลงมือปฏิบตัิกิจกรรม Make-up Night 2016 โดยผู้เรียนแตล่ะคนเลือกประเด็น
(Concept) ตามที่ตนสนใจ 
  4.2  ผู้เรียนร่วมมือกันปฏิบตัิหน้าที่ของตนตามข้อตกลงของกลุ่ม อีกท้ังยังค้นคว้าหาความรู้เพิม่เตมิในการ
ท างานสร้างสรรค์ของตน โดยขอค าปรึกษาจากผูส้อนเป็นระยะ ๆ เมือ่มีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น 
  4.3   ผู้เรยีนจัดกิจกรรม Make-up Night 2016 เพื่อน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ท้ังนี้ผูเ้รียนไดร้่วมกัน
เขียนรูปเล่ม และจะต้องสรุปรายงานจากกิจกรรมท่ีตนปฏิบตัิหลังขั้นตอนการน าเสนอซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย 
 5. ขัน้สรุปสิ่งที่เรียนรู้    
     ผู้สอนให้ผู้เรียนสรุปสิ่งท่ีเรียนรู้จากการท ากิจกรรมที่ผ่านมา โดยผู้สอนใช้ค าถามถามผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การสรุป
สิ่งที่เรียนรู้ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการสังเคราะห์องค์ความรู้เพิ่มขึ้น และเพื่อให้การจัดท าผลงานสร้างสรรค์ของผู้เรียนในขั้นตอน
น าเสนอผลงานมีความลุ่มลึกและมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
 6. ขั้นน าเสนอผลงาน   
    ผู้สอนให้ผู้เรียนน าเสนอผลการเรียนรู้ โดยผู้สอนออกแบบการน าเสนอผลงาน Make-up Night 2016 ขึ้น ในวันที่ 
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงละครทรงพล อาคารวชิรมงกุฏ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานสู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยมีผู้เข้าชมจ านวนท้ังสิ้น 231 คน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ อยู่ท่ีร้อยละ 83.4 
  
ผลการทดลองใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน 
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1 ผู้ศึกษามสี่วนร่วมในการเรียนรู ้ 1. การเข้าช้ันเรียนตามข้อตกลงที่ตั้งไว ้
2. ความมีวินัยในการฝึกปฏิบัต ิ
3. พฤติกรรมในการท างานเป็นหมูค่ณะ 

ตลอดการศึกษา 20% 
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ที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมนิ สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของ 

การประเมินผล 
2 ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
โดยประมวลและประยุกต์มา
จากความรู้ทีไ่ด้รับในห้อง จน
สามารถบูรณาการใหเ้กิดผลงาน
สร้างสรรคไ์ด้ 1 ช้ิน 

พิจารณาจากโครงการเดีย่วท่ีน าเสนอ 
 

4 สัปดาห์สดุท้าย 50% 

3 ผลรวมการศึกษาตลอดภาค
การศึกษา (ทฤษฎีและปฏิบัติ) 

การสอบวัดความรู้ปลายภาค 
(ทฤษฎีและปฏิบตัิ) 

ปลายภาค 30% 

 
 การพัฒนานวัตกรรมเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะการแสดง ส าหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแตง่กายส าหรับศิลปะการแสดง เมื่อพิจารณาจากแผนการ
ประเมินการเรียนรู้พบว่า ผู้เรยีนมผีลการเรยีนรู้อยู่ที่ระดับ B ค่าร้อยละ 80 และระดับ C+ ค่าร้อยละ 20 
 
รายละเอียดการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
  โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดงส าหรับ
รายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
(Project-Based Learning) ประเภทศิลปะและการแสดง (Art and Performance Research Project) ซึ่งเป็นโครงงานที่  
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า น าความรู้ที่ได้จากการเรียนตามหลักสูตร  มาต่อยอดสร้างผลงานด้านศิลปะการแสดง      
การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจึงมีโครงสร้างที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน   
 2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ    
 3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ   
 4. ขั้นแสวงหาความรู้   
 5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรยีนรู้    
 6. ขั้นน าเสนอผลงาน   
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้  พบว่าสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s 
Taxonomy) ในการพัฒนาการตามล าดับขั้นความรู้ความคิด 6 ขั้น ดังต่อไปนี ้
  1. ความรู้ความจ า (Remembering) 
 2. ความเข้าใจ (Understanding) 
 3. การประยุกต์ใช้  (Applying) 
 4. การวิเคราะห์ (Analyzing) 
 5. การประเมินค่า (Evaluating) 
 6. การคิดสร้างสรรค์ (Creating) 
 ซึ่งจะน าไปสู่คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค์ต่อไป 
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สรุปผลที่ได้รับจากการจัดโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ผลสัมฤทธ์ิที่ไดจ้ากการใช้ทฤษฏีในการจัดการเรยีนการสอนโครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) เพื่อการ
สร้างสรรค์งานทางศลิปะการแสดง ส าหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรบัศิลปะการแสดง ปรากฏ 
อย่างชัดเจนในประเด็นต่างๆต่อไปนี้                                                                   
 1.   ผู้เรียนได้รู้จัก เข้าใจ และกล้ายอมรับความผิดพลาดของตนเองมากขึ้น                                                                                            
 2.   ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมรีะบบมากข้ึน                                                                                                                      
 3.   ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  
 4.   ผู้เรียนรู้จักแก้และตัดสินปัญหาอย่างมีเหตผุลมากขึ้น อันจะน าไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง                  
 5.   ผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลมากข้ึน  อีกท้ังยังเป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี                                                           
 6.   ผู้เรียนรู้จักการคิดวเิคราะห์ สงัเคราะห์ และประมวลความรู้อย่างละเอียดมากยิ่งข้ึน 
 7.   ผู้เรียนมีความคิดริเริม่สร้างสรรค์   มีโอกาสไดล้องผิดลองถูก                                                                 
 8.   ผู้เรียนรู้จักการเคารพตนเองและผู้อื่น                                                                                        
 9.   ผู้เรียนมรีะเบยีบวินัยในตนเองมากขึ้น  
 

แนวทางการน านวัตกรรมไปใช้ 
 การใช้ทฤษฎีการจัดการเรยีนการสอนโครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่ายใน
รายวิชาปฏิบัตหิรือรายวิชาที่ต้องการฝึกทักษะ โดยสามารถแยกออกได้ 3 ลักษณะ ดังต่อไปนี้                                                
 1.  ประยุกต์ใช้บางส่วน                                                                                                                                 
 2.  ประยุกต์ใช้เฉพาะในช่ัวโมงปฏบิัติ                                                                                              
 3.  ประยุกต์ใช้ทั้งวิชา  
 

สรุป 
 โลกของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษที่ 21 ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้
ผู้เรียนสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งต่าง ๆ ก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนในทุกมิติรอบด้าน จึงท าให้
เครื่องมือท่ีใช้แสวงหาความรู้มีความส าคัญมากกว่าเนื้อหาความรู้ การเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
ให้มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นและท้าทายความสามารถของผู้สอนที่จะสร้างเสริมองค์ความรู้ 
(Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific Skills) ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Expertise) และสมรรถนะของการ
รู้เท่าทัน (Literacy) ให้แก่ผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ตามกรอบแนวคิดการเรียนรู้ อันประกอบด้วย ทักษะ ได้แก่  
            1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)                  
 2. ทักษะด้านข้อมูลสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)             
            3. ทักษะชีวิตและการท างาน (Life and Career Skills)      
           ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะหนึ่งที่ส าคัญในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนเข้าสู่โลกของการท างาน    
การจัดการเรียนรู้จึงเน้นผู้เรียนเป็นหลัก (Student Center) ประกอบกับการใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการคิด การสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี หรือทักษะชีวิต  
ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบในช้ันเรียนมากขึ้น                                                             
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) เพื่อการ
สร้างสรรค์งานทางศิลปะการแสดง  ส าหรับรายวิชา 430217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง ซึ่งเป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยอ้างอิงจากหลักทฤษฎีจัดการเรียนการสอนโครงงาน เป็นฐาน (Project-based Learning) 
บูรณาการร่วมกันการน ารูปแบบกลวิธีกระบวนการเรียนรู้ทางการละครต่าง ๆ เข้ามาผสมผสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่เข้าใจถึง
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ศิลปะการละครในฐานะศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับสังคม สิ่งแวดล้อม และชีวิตมนุษย์ ทั้งยังมุ่งที่จะสร้างดุลภาพ
แห่งชีวิตให้เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุและจิตใจ และเพื่อธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยต่อไป        
 
อภิปรายผล  
 ผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการนวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน เป็นฐานเพื่อการสร้างสรรค์งานทาง
ศิลปะการแสดงส าหรับรายวิชา 430 217 การแต่งหน้าและเครื่องแต่งกายส าหรับศิลปะการแสดง โดยการอภิปรายและ
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ อันหมายถึง การอภิปรายและสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง  
จากประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างการศึกษา จนเกิดเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Graduate Attribute/Characteristic)   
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นข้อก าหนดเฉพาะที่มุ่งหวังผลให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอก
หลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่าง เป็นที่เช่ือถือเมื่อเรียนจบใน
รายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว สรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความ สามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม 
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม   พบพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
สอดคล้องตามแผนมาตราคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ. 3) ดังต่อไปนี้  
 o มีวินัย  ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม    
    o มีความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต                                                                                             
 o มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ                                                                                              
 2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล การวิเคราะห์
และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ พบพฤติกรรมของ
ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามแผนมาตราคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ. 3) ดังต่อไปนี้    
              o มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการละคร 
 o สามารถวิเคราะห์ปญัหา รวมทั้งประยุกตค์วามรู้ และทักษะที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 
 o สามารถตดิตามความก้าวหน้าของความรู้ในสาขาวิชาการละคร  รวมทั้งการน าไปประยุกต์ใช้ 
 o สามารถน าความรู้ในสาขาการละครไปพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้ความรู้ 
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน พบพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามแผนมาตราคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ. 3) ดังต่อไปนี้        
   o คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นองค์รวม และเป็นระบบ  
   o สามารถสืบค้น ตคีวาม และประเมินผล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์
   o สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
   o มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and Responsibility) 
หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถใน
การวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง พบพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามแผนมาตรา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ. 3) ดังต่อไปนี้         
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               o มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
 o มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Analysis, 
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถ
ในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบพฤติกรรมของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาสอดคล้องตามแผนมาตราคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ. 3) ดังต่อไปนี้ 
                  o สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง  และการเขียน   
 

ทั้งนี้  การที่ผู้วิจัยเลือกน าทฤษฎีจัดการเรียนการสอนโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มาใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามเหตุผลหรือตัวแปรที่ส าคัญที่ผู้เรียนถูกก าหนดให้จัดท ากิจกรรม/โครงงานเพื่อ
น าเสนอผลงานสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธ์ิที่ได้รับเพาะบ่มให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางวิชาการและเกิดความภาคภูมิในตนเอง 
                
ข้อเสนอแนะ  
 แม้ว่าการน าจัดการเรียนการสอนโครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนน ามาซึ่งผลสัมฤทธิ์อันเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ผูเ้รียน แต่ขณะเดียวกัน หากผู้เรียนขาดความเข้าใจหรือไมไ่ด้
เข้าร่วมในกระบวนการเบื้องต้นโดยเฉพาะการให้ความรู้พื้นฐาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะรับรู้ถึงการท าโครงงานซึ่งมีรูปแบบและ
ขั้นตอนท่ีชัดเจนและรัดกุม รวมถึงความรู้ทางทฤษฎีต่าง ๆ ประกอบกับหากผู้เรียนขาดวินัยหรือปราศจากทัศนคติที่ดีต่อการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น จะเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบดังกล่าวไม่สัมฤทธ์ิผล 
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บทคัดย่อ 
การพัฒนาสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษในรูปแบบของเกม 2 มิติ ส าหรับสร้างแรงจูงใจ และสนุกไปกับการเรียนรู้เพื่อผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  

คณะผู้วิจัยจึงได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างของเกมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและออกแบบรูปแบบ      
การน าเสนอเนื้อหาให้เหมาะสมกับเด็กโดยอาศัยรูปแบบของเกม และออกแบบเครื่องมือวัดผลการเรียนโดยท าการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบก่อนน าไปใช้วัดผลกับผู้เรียน  

งานวิจัยเชิงทดลองฉบับนี้อยู่ขั้นการด าเนินการระยะแรกคือการวิเคราะห์  ออกแบบ พัฒนาเกมด้วยโปรแกรม      
Rpg Maker VX Ace และการสร้างเครื่องมือเพื่อใช้วัดผลทางการเรียน หาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลด้วยการหาความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ท าการประเมินข้อสอบจ านวน 38 ข้อ ซึ่งข้อสอบท่ีผ่านเกณฑ์
คือค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.5 มีจ านวน 35 ข้อ (คิดเป็นร้อยละ 92 ของจ านวนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์) โดยงานวิจัยต่อจากนี้ในระยะ   
ที่สองจะน าข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดไปหาอ านาจจ าแนก ก่อนจะน าข้อสอบไปใช้กับเกม 2 มิติ ส าหรับทดลองและเก็บ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระยะที่ 2 ต่อไป 
 

ค ำส ำคัญ:  เกม 2 มิติ  โปรแกรม Rpg Maker VX Ace  คุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
 

Abstract 
The development of learning media for primary education English teaching aimed to support 

grade 4 students’ English knowledge and to develop, motivate and enjoy playing 2D game.  
The researches analyzed game structure according to curriculum objectives and analysis design 

presentation content to suit the students and also design the test to evaluate the students’ knowledge. 
The content validity of the test was done before applying to the students.  

This experimental research in phase I to present analyzing, design and initial game creating phase 
by using Rpg Maker VX Ace. The content validity of 38 test items from 3 experts was founded that there 
were 35 test items which had the average above 0.5 (92 percent of the test items passed). All accepted 
topics will be calculated for discrimination value before putting in the 2D game for trial and collecting the 
students’ achievement in phase II.  

 

Keywords:  2D game, Rpg Maker VX Ace, quality of learning measurement tool, content validity 

                                                           
1 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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บทน า 
ปัจจุบันการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มีมากมายหลายรูปแบบ การท า ให้สื่อมีความน่าสนใจด้วยการน าเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์เข้ามาพัฒนายิ่งท าให้สื่อการเรียนรู้มีรูปแบบที่ทันสมัยก้าวหน้าไปมากขึ้น โดยเฉพาะการน าสื่อมาสร้างในรูปแบบ
ของเกมยิ่งสร้างความโดดเด่นให้กับสื่อเพิ่มความท้าทาย การดึงดูดให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบเพื่อน าไปสู่ชัยชนะของเกม โปรแกรม
ที่พัฒนาเกม (Game Engine) เพื่อช่วยในการสร้างเกม และออกแบบ ท าให้การท างานมีความสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น 
อาทิเช่น Construct, GameMaker Studio และ RPG Maker ท าให้การสร้างเกมให้มีความสวยงาม มีความน่าสนใจไม่ใช่
เรื่องยากที่จะพัฒนา (ประสาน, 2559) โดยเกมการศึกษานั้นสามารถน ามาใช้กับการสอนเนื้อหาวิชาความรู้ได้หลากหลาย   
เช่นวชิา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม ภาษาต่างประเทศ หรืออ่ืน ๆ อีกมากมาย 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแบบเต็มตัวในปี 2559 ท าให้มีการแลกเปลี่ยนแรงงานของประเทศในฝั่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ภาษาอังกฤษจึงจ าเป็นในการสื่อสารเป็นอย่างมากกับชีวิตประจ าวัน ซึ่งการสื่อสารภาษาอังกฤษกับเยาวชนไทยนั้น  
จากการส ารวจพบว่าเยาวชนไทยไม่สนใจในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท าให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย    
อยู่ในอันดับ 8 จาก 10 ประเทศในอาเซียน (World Economic Forum, 2012) และจากการที่คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค พบว่าร้อยละ 40% ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาไม่ชอบการเรียนภาษาอังกฤษเพราะการเรียนไม่สนุก ไม่เร้าใจ การเรียนส่วนใหญ่มักจะสอนค าศัพท์เน้นการ
บันทึก ท่องจ า จึงท าให้เด็กเรียนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลส าเร็จ 

ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษางานวิจัยของมนัสนันท์ โภคพูล (2555) เรื่อง เกมฝึกพูดค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับเด็กและบทเรียนแบบสื่อผสม ผลสรุปงานวิจัยพบว่า มีการน าเทคโนโลยีของกล้องไคเนคมาประยุกต์ใช้ใน
การท าสื่อการเรียนการสอน โดยน าเอามาประยุกต์ใช้ท าเป็นแอปพลิเคช่ันต่าง ๆ ในการจดจ า ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ         
และประมวลเสียงที่รับเข้ามาในเกมฝึกพูดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และเอามาประยุกต์ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายกับเกมจับคู่
ตัวเลขกับตัวเลขค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กส่งเสริมทักษะทางด้าน
การฟัง การวิเคราะห์ และท าให้เกิดความสนุกสนาน สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
อีกทั้งงานวิจัยของอักษราภัค ท้าวขว้าง และเทพพิทักษ์ ไชยสลี (2556) เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์ (Android) ผลสรุปงานวิจัยพบว่า เด็กสนใจสื่อการ
เรียนการสอนแบบเกมการสอน สามารถดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับการเรียนการสอน ท าให้ผลสัมฤทธิ์จากการ
สอบของผู้เรียนพัฒนาขึ้น และงานวิจัยของกฤษณา ทองก าเนิด (2557) เรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนในรูปแบบการ์ตูน
แอนิเมชันเพื่อเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ผลสรุปงานวิจัยกล่าวว่า ช่วยให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ และยังสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

จากการศึกษางานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าการพัฒนาสื่อการเรียนรู้มีผลท าให้การพัฒนาทักษะความรู้ของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น
ทางคณะผู้วิจัยได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม 2 มิติ เพื่อน าเสนอการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
เยาวชนเพราะเป็นสื่อบันเทิงที่มีบทบาทส าคัญกับเยาวชนไทยสามารถสร้างความสนุกสนานและมีการเข้าถึงสื่อได้ง่าย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนพร้อมทั้งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เรียน ซึ่งวิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีการที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูงมีประโยชน์ต่อการจดจ าเรื่องราวท่ีเรียนได้ เกม 2 มิติที่พัฒนาประกอบไปด้วย ส่วนของไวยากรณ์ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพื้นฐานจากการด าเนินเรื่องผ่านตัวละคร ฉาก หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในเกมเป็นต้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาเกม 2 มิติ ส าหรับการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาช้ันประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โรงเรียน 
ภาษานุสรณ์บางแค 

2.  เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
1. การพัฒนาเกม 2 มิติ สามารถแสดงผลลัพธ์ตามที่ได้ออกแบบในลักษณะเกมผจญภัยของเนื้อหา 

ไวยากรณ์ ค าศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ  
2. ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ในด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหามีจ านวนมากกว่า 

ร้อยละ 80 ของจ านวนข้อสอบทั้งหมด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. พัฒนาคุณลักษณะของเกม 2 มิติ ให้มีลักษณะการท างานดังน้ี 

1.1  เป็นเกมชนิดผจญภัย 
 1.2  แสดงภาพแบบ 2 มิต ิ
 1.3  แสดงหน้าจอติดต่อผู้ใช้ทางจอมอนิเตอร์ 
 1.4  มีเสยีงดนตรีและเสยีงเอฟเฟกต์ประกอบ 
 1.5  เป็นเกมส าหรับเด็กประถมศกึษาช้ันปีท่ี 4 
 1.6  เป็นเกมที่ใช้ทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ 
 1.7  เสียงพูดที่เกดิขึ้นภายในเกมมาจากไฟล์เสียงของเว็บไซต์ 
 1.8  ผู้เรียนสามารถท าการบันทึกการเข้าถึงเป็นเครื่องของตนเองเพื่อบอกว่าเล่นเกมไปถึงระดับไหน 
 1.9  ผู้เรียนสามารถท าการทดสอบและเก็บคะแนนก่อนและหลังเลน่เกม 

2.  ระบบของตัวเกม 
 2.1  ผู้เรียนสามารถเล่นเกมได้ผ่านการควบคุมโดยคีย์บอร์ด 
 2.2  ตัวละครสามารถเดินได้เพียง ซ้ายกับขวาในแนวนอนและขึ้นกับลงในแนวตั้งเท่านั้น 
 2.3  NPC (Non-Person Character) หรือตัวละครใด ๆ ที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยผู้เรียนสามารถพูดคุยกับ

ผู้เรียนได้ และการพูดคุยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์ที่เล่น 
 2.4  มีด่านในเกมอย่างน้อย 4 ด่าน 
 2.5  ตัวละครสามารถเคลื่อนย้ายไปยังแผนที่ต่าง ๆ ได้ตามสคริปท์ที่ก าหนด  เช่น ผ่านด่านที่ 1 แล้ว         

ตัวละครก็จะถูกเคลื่อนย้ายไปสู่ด่านท่ี 2 
 3.  รายละเอียดของเนื้อหาบทเรียนที่น ามาใช้ในเกม อิงจากหนังสือภาษาอังกฤษส าหรับเด็กประถมศึกษาช้ันปีที่ 4
และแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 4 โดยมีการแบ่งเนื้อหาดังน้ี 

 3.1  ไวยากรณ์ (Grammar) 
  3.1.1 Tenses ได้แก่ Present Simple Tense, Future Simple Tense 
  3.1.2 Question words ได้แก่ What, Where, How 
  3.1.3 Conversation ด้านบทสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
  3.1.4 V.to be ได้แก่ Is, Am, Are 
  3.1.5 V.to have ได้แก่ Has, Have 
 3.2  ค าศัพท์ (Vocabulary) ที่แสดงในบทเรียน  

  3.2.1 ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวันตามสถานท่ี เช่น ห้องเรียน, บ้าน   
  3.2.2 ค าศัพท์เฉพาะที่เกิดขึ้นในเกม เช่น Stage, Character 
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กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
การวิจัยเชิงทดลองฉบับนี้เป็นการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ในรูปแบบเกม 2 มิติอาศัยการด าเนินเรื่องแนวผจญภัย 

ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 ได้เรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ มีการออกแบบตามโครงสร้างเนื้อหาที่ได้จัดวางไว้พร้อม
กับการหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้คือการหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตัวข้อสอบ  ที่จะใช้วัดความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ และค าศัพท ์

 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการพัฒนาเกม 2 มิติ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการพัฒนาเกม 2 มิติเพื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ก าหนดไว้ ได้แก่เรื่อง ไวยากรณ์ (Grammar) Tenses ได้แก่ Present Simple Tense, 
Future Simple Tense Question words ได้แก่ What, Where, How Conversation V.to be ได้แก่ Is, Am, Are V.to 
have ได้แก ่Has, Have และค าศัพท์ (Vocabulary) ในชีวิตประจ าวัน 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการสร้างเกมเพื่อการออกแบบน าเสนอจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก าหนดการสร้างเนื้อหาและการสร้างเกมว่ามีเทคนิคและวิธีการน าเสนออย่างไรเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจและเหมาะสม      
กับการใช้งานเพื่อน าไปสู่กระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยการน าเสนอเป็นรูปแบบเกม 2 มิติ 

3. ศึกษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาเกมโดยเริ่มต้นจากการศึกษาโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมว่าแต่ละโปรแกรมมี
ความสามารถด้านใดและมีประสิทธิภาพการท างานอย่างไร เพื่อน าข้อมูลที่ได้ศึกษามาสร้างตัวละคร การออกแบบหน้าจอเพื่อ
น าเสนอเนื้อเรื่อง และให้รูปแบบการน าเสนอบทเรียนเกิดความสวยงาม และใช้งานได้ถูกต้อง 

3.1 โปรแกรม RPG Maker VX Ace ใช้ส าหรับการสร้างเกม 2 มิติ ซึ่งได้แก่ ตัวละคร แผนท่ี เมือง ฯลฯ 
3.2 โปรแกรมภาษา Ruby ส าหรับการเขียนค าสั่งโต้ตอบกับผู้เรียนและควบคุมการกระท าต่าง ๆ ในเกม 
3.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ใช้ส าหรับสร้างฉากพ้ืนหลัง เช่น ฉากต่อสู้ ฉากเปิดตัวเกม ฯลฯ 

4. วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียน 
 4.1 ศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่  4 ของโรงเรียน            
ภาษานุสรณ์บางแค ศึกษาค าศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ว่ามีอะไรบ้าง แบ่งออกเป็นกี่เรื่อง
และในแต่ละเรื่องจะน ามาใช้กี่ส่วน จึงจะเหมาะสมกับสื่อการเรียนการสอนที่คณะผู้จัดท าสร้างขึ้นมา 
 4.2 จากการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ในช่วงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของ 
โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค ก็สามารถแบ่งได้เป็น 6 เรื่อง ได้แก่เรื่อง Tense, Question Words, Conversations, Vocabulary, 
V.to be, V.to have สามารถสรุปเนื้อหาบทเรียนตามความยาก – ง่ายของหัวข้อท่ีสอนได้ดังนี้ 
 

 

 

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 เกม 2 มิติวิชา

ภาษาอังกฤษ 
นักเรียน 

แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรู้ของผูเ้รียน 
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ตารางที่ 1:  แสดงเนื้อหาท่ีใช้สอนภายในเกม 2 มิติ โดยได้แบ่งระดับความรู้เป็น 2 ระดับตามความยากง่ายของเนื้อหา 

ระดับการเรียนรู้ เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้รับ 
Easy Level a) V.to be 

b) V.to have 
c) Present Simple Tense 
d) Past Simple Tense 

Intermediate Level a) Present Continuous Tense 
b) Question words 
c)   Conversations 

 

5. ออกแบบการน าเสนอเนื้อหาและแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.1 ก าหนดเป้าหมายของเกมในการน าเสนอเนื้อหาให้แก่ผู้เล่นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประถมศึกษาปีท่ี 4 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) และท าการก าหนดขอบเขตการให้เนื้อหา
ของเกมโดยยึดหลักการเล่นที่ไม่ซับซ้อนสามารถเล่นเกมเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินและสอดแทรกเนื้อหาของเกมไป    
พร้อมกัน เช่น การใส่เสียงในการน าเสนอเนื้อหาเพื่อให้เด็กที่ยังไม่สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ท าให้เด็กสามารถ
พัฒนาได้จากการฟังเนื้อหาเหล่านี้ 

5.2 เขียนบทด าเนินเรื่อง คือ การสร้างภาพให้เห็นรูปแบบการด าเนินเนื้อหาก่อนเข้าสู่หน้าหลักของเกม
เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเล่นเกมมากยิ่งขึ้นโดยการคิดวิเคราะห์และออกแบบด าเนินเรื่องพร้อมเนื้อหาต่าง ๆ โดยจะแสดง
รายละเอียดการออกแบบเกมทั้งหมดดังแสดงโดยใช้หลักการของการเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard) 

5.3 ออกแบบตัวละครหลักในเกม ออกแบบบทสนทนา บทบรรยายในการด าเนินเรื่อง 
5.4 ออกแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้จากเนื้อหาที่ได้ท าการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การหาความเที่ยงตรง

เชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปหาอ านาจจ าแนกก่อนน าใช้จริง 
6. ออกแบบโครงสร้างการท างานของเกมให้สอดคล้องกับเนื้อหาและท าให้เกมมีความน่าสนใจ 
7. พัฒนาโปรแกรมเกม 2 มิติ เริ่มจากการสร้างตัวละคร ฉาก องค์ประกอบและเขียนโปรแกรมควบคุมซึ่งมีการ

ท างาน  การสร้างตัวละครหลักใช้เครื่องมือหรือค าสั่งในโปรแกรม Game Character Hub เช่นการสร้างขนาดตัวละครให้
เหมาะสมกับโปรแกรม Game Engine ที่จะน าไปใช้ โดยเลือกไปท่ี RPG Maker VX Ace จะได้ตารางมาดังภาพที่ 2 หรือการ
สร้างฉากด้วยโปรแกรมดังภาพที่ 3  

 

 
ภาพที่ 2 การก าหนดขนาดตัวละคร 
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ภาพที่ 3 ขบวนการสร้างฉากในเกม 2 มิติ 
 

8. ทดสอบระบบเกมและปรับปรุงแกไ้ขข้อผิดพลาด 
  8.1 ท าการทดสอบ เพื่อหาข้อผิดพลาดและสิ่งที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมจากการสร้างและพัฒนาโปรแกรม 
  8.2 ท าการปรับปรุงแก้ไข โดยแก้ไขจุดบกพร่องที่ตรวจพบจากการทดสอบเกม 2 มิติเพื่อการสอน

ภาษาอังกฤษส าหรับประถมศึกษาที่สร้างขึ้นและเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการเพิ่มเติมลงไปในเกมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้
น าไปใช้จริง 
 
ตารางที่ 2:  ผลการทดสอบเกม 2 มิติเพื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 

หัวข้อการทดสอบเกม 
ผลจากการทดสอบ 

หมายเหตุ 
ผ่าน ไม่ผา่น 

1. แสดงภาพตอนน าเข้าสู่เกม    

2. ตัวอักษรและตัวสะกดภายในเกม   ตัวอักษรภาษาไทยมีสระลอย 

3. ล าดับหน้าการน าเสนอเกม    

4. การกดปุ่มภายในเกม    

5. ระบบโครงสร้างของเกม    

6. รูปแบบประโยคที่ใช้ภายในเกม   มีไวยากรณ์บางประโยคยังต้องแกไ้ข 

7. เสียงประกอบการเล่นเกม   เสียงไม่ตรงกับตัวละคร 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงผลจากการทดสอบเกม 2 มิติที่ได้พัฒนาส่วนแรกยังมีการน าเสนอที่ไม่สมบูรณ์  
ต้องด าเนินการแก้ไขเช่น ตัวอักษรภาษาไทยที่แสดงค าอธิบายพบว่ามีสระลอย หรือไวยากรณ์ที่แสดงบทสนทนายังไม่ถูกต้อง 
และเสียงบรรยายยังไม่ตรงกับตัวละครขณะที่ขยับปากพูด  

9. สร้างเครื่องมือส าหรับวัดผลการเรียนรู้ในรูปแบบของข้อสอบปรนัยเพื่อน าไปวัดผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนศึกษา
เนื้อหาแต่ละเรื่องจบแล้ว จ านวน 38 ข้อ เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญคืออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจ านวน 3 ท่าน 
ได้ท าการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC)  
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ผลการวิจัย 
1. ได้เกม 2 มิติรูปแบบเกมผจญภัยตามที่คณะผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาออกแบบในส่วนแรก (Easy Level) เพื่อ

ทดสอบการท างานของโปรแกรม ได้ผลดังภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพการทดสอบผลการท างานของโปรแกรมเกม 2 มิติ ในส่วนการน าก่อนเข้าสู่บทเรยีน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

ภาพที่ 5 ภาพการทดสอบผลการท างานของโปรแกรมเกม 2 มิติ ในส่วนการน าเสนอเนื้อหาและท าแบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 6 ภาพการทดสอบผลการท างานของโปรแกรมเกม 2 มิติ ในส่วนการเปลี่ยนฉากเมื่อผ่านด่าน 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 234 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 7 ภาพการทดสอบผลการท างานของโปรแกรมเกม 2 มิติ ในส่วนการด าเนินเรื่องไปสูด่่านต่อไปและท าแบบทดสอบ 
 

 2. ได้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ของเนื้อหาท้ังหมดระดับ จ านวนทั้งสิ้น 7 เรื่อง เป็นจ านวนข้อสอบทั้งสิ้น 38 ข้อ
ดังตารางที่ 3 ดังนี ้
 

 ตารางที ่3 :  แสดงจ านวนข้อสอบที่ใช้วัดผลของเนื้อหาแต่ละเรื่อง 

ระดับการเรียนรู้ เนื้อหาที่ผู้เรียนจะได้รับ จ านวนข้อสอบที่ใช้วัดผล 
Easy Level a) V.to be 

b) V.to have 
c) Present Simple Tense 
d) Past Simple Tense 

5  ข้อ 
5  ข้อ 
6  ข้อ 
6  ข้อ 

Intermediate 
Level 

a) Present Continuous Tense 
b) Question words 
c)  Conversations 

6  ข้อ 
4  ข้อ 
6  ข้อ 

รวมจ านวนข้อสอบทั้งสิ้น 38 ข้อ 
  

 3. ผลการหาคุณภาพของข้อสอบโดยผู้เชี่ยวชาญทางหมวดภาษาต่างประเทศจ านวน 3 ท่านจากโรงเรียนภาษานุสรณ์
บางแค ซึ่งเป็นโรงเรียนที่คณะผู้วิจัยได้เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับการทดลองงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) (ประภัสรา โคตะขุน, 2556.) ได้ผลดังตารางที่ 3 ดังนี ้
 

ตารางที ่4 :  แสดงจ านวนข้อสอบที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญในการหาค่า IOC 

เนื้อหา จ านวนข้อสอบที่ใช้วัดผล ข้อสอบผ่านเกณฑ์ IOC โดยผู้เชี่ยวชาญ 
a) V.to be 
b) V.to have 
c) Present Simple Tense 
d) Past Simple Tense 

5  ข้อ 
5  ข้อ 
6  ข้อ 
6  ข้อ 

4 ข้อ 
5 ข้อ 
6 ข้อ 
6 ข้อ 

a) Present Continuous Tense 
b) Question words 
c)  Conversations 

6  ข้อ 
4  ข้อ 
6  ข้อ 

6 ข้อ 
4 ข้อ 
4 ข้อ 

รวมจ านวนข้อสอบที่ผา่นเกณฑ์ทั้งสิ้น 35 ข้อ 
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         จากตารางที่ 4 พบว่าจ านวนข้อสอบทั้ง 38 ข้อ ที่ได้ให้ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ท าการประเมินเพื่อหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา พบว่าข้อสอบผ่านเกณฑ์คือมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มีจ านวน 35 ข้อ อีก 3 ข้อมีค่าเฉลี่ย 0.33 ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์
ต้องท าการแก้ไขและให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าไปหาอ านาจจ าแนกต่อไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาเกม 2 มิติเพื่อการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาสามารถแสดงผลและทดสอบการท างาน
เบื้องต้นได้ตามสมมตฐิาน เช่น การแสดงภาพตอนน าเข้าสู่เกมสามารถท างานได้  ล าดับหน้าการน าเสนอเกม การกดปุ่มภายใน
เกม และ ระบบโครงสร้างของเกม สามารถท างานได้ แต่ยังมีบางส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุงต่อไปคือ ตัวอักษรและตัวสะกด
ภายในเกมยังพบสระลอยต้องแก้ไข รูปแบบประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ภายในเกมมีการวางไวยากรณ์ผิดต้องแก้ไข และเสียง
ประกอบการเล่นเกมในบทพูดของตัวละครมีเสียงบรรยายไม่ตรงกับตอนตัวละครพูด ต้องท าการแก้ไขต่อไป 
  2. เครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้ท าการหาคุณภาพจากข้อสอบปรนัยด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยให้
ผู้เช่ียวชาญคืออาจารย์หมวดภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของโรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค จ านวน 3 ท่านท าการ
ประเมินข้อสอบท่ีจะใช้วัดผลการเรียนรูภ้ายในเกม 2 มิติ พบว่า จากข้อสอบจ านวน 38 ข้อ มีข้อสอบผ่านเกฑณ์จ านวน 35 ข้อ
และอีก 3 ข้อไม่ผ่านเกณฑ์ต้องด าเนินการปรับปรุง ซึ่งคิดเป็นอัตราของแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 92 หากเปรียบเทียบ
กับค่าสมมติฐานที่ตั้งว่าคือข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ มากกว่าร้อยละ 80 แสดงว่าผลการด าเนินงานเป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้
ส่วนข้อสอบท่ีไม่ผ่านเกณฑ์คณะผู้วิจัยจะท าการแก้ไขและกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินอีกครั้ง เพ่ือให้ได้ข้อสอบท่ีมีคุณภาพ
สามารถวัดผลการเรียนรู้ของเนื้อหาท่ีผู้เรียนได้ศึกษาไปได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 การพัฒนาเกม 2 มิติ ในงานวิจัยเชิงทดลองนี้เป็นการด าเนินงานส่วนระยะแรกส าหรับการทดสอบการท างาน     
ของเกมในระดับ Easy Level ซึ่งจะมีการสร้างเนื้อหาในระดับ Intermediate Level ให้ครบตามที่ได้ออกแบบในล าดับถัดไป 
ส่วนข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดจะด าเนินการหาคุณภาพด้านอ านาจจ าแนก เพื่อ ให้ได้เครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพครบ        
ทุกด้าน โดยที่กล่าวมานี้จะเป็นแนวการด าเนินงานระยะที่ 2 เมื่อได้เกม 2 มิติที่สมบูรณ์แล้ว คณะผู้วิจัยจะน าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา
ภาษาอังกฤษต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติมา ช่วงชัย และอาจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ เปรม
สมิทธ์ ที่ให้ค าปรึกษา แนะแนวในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการจัดท า และขอขอบพระคุณภาควิชาการ
จัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลันเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือท่ีให้โอกาสในการน าผลงานวิจัย มาน าเสนอต่อการประชุมวิชาการภายนอกเพื่อเพิ่มพื้นฐานประสบการณ์ ส าหรับผู้วิจัย            
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นด้วย 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนหาดค าบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย 
The Effects of 5E Inquiry Learning Management Together with the POE Teaching 

Strategy in the Topic of Substances in Daily Life on Science Learning Achievement and 
Science Process Skills of Prathom Suksa VI Students at Hat Khambon Wattana School 

in Nong Khai Province 
 

ธนิยา  ธรรมวิเศษ1 
สุจินต ์ วิศวธีรานนท์2 
ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา จังหวัดหนองคาย ระหว่างก่อนและหลังเรียน แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบ
พีโออี และ (2) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดังกล่าวระหว่างก่อนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี   
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย                  
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 8 คน ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและการทดสอบเครื่องหมาย 

ผลการวิจัย พบว่า (1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
กลวิธีสอนแบบพีโออ ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ (2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี                   
มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ค ำส ำคัญ:  การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  กลวิธสีอนแบบพีโออี  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร ์
              ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ประถมศึกษา 
 
Abstract 

The purposes of this research were (1) to compare science learning achievements of Prathom 
Suksa VI students at Hat Khambon Wattana School in Nong Khai province before and after learning under 
the 5E inquiry learning management together with the POE teaching strategy; and (2) to compare science 
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process skills of the students before and after learning under the 5E inquiry learning management together 
with the POE teaching strategy. 

The research sample consisted of 8 Prathom Suksa VI students at Hat Khambon Wattana School 
in Nong Khai province in 2015 academic year, obtained by cluster random sampling. The employed 
research instruments were learning management plans for the 5E inquiry learning management together 
with the POE teaching strategy, a science learning achievement test, and a science process skill test.  
Statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, and sign test. 

Research findings revealed that (1) the science post-learning achievement of Prathom Suksa VI 
students at Hat Khambon Wattana School in Nong Khai Province, who learned under the 5E inquiry 
learning management together with the POE teaching strategy, was significantly higher than their pre-learning 
counterpart achievement at the .05 level; and (2) the post-learning science process skills of the students who 
learned under the 5E inquiry learning management together with the POE teaching strategy was 
significantly higher than their pre-learning counterpart skills at the .05 level. 
 

Keywords: 5E inquiry learning management, POE teaching strategy, Science learning achievement, 
 Science process skills, Prathom Suksa 
 

บทน า 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพของมนุษย์ วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ โดยมนุษย์ใช้กระบวนการสังเกต ส ารวจตรวจสอบ และการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและน าผลมา
จัดระบบเป็นหลักการ แนวคิด และทฤษฎี นอกจากน้ี กระบวนการที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด 
ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น การเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และค้นพบด้วยตนเองมากที่สุด นั่นคือ ให้ได้ทั้งกระบวนการและองค์ความรู้ 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555, น.1ก) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและมุ่งให้ผู้เรี ยนเกิดสมรรถนะส าคัญคือ                
มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) หลักสูตร
วิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาก าหนดให้ศึกษา วิเคราะห์แนวคิดและสาระวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การส ารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความ
เข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม 
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีความส าคัญต่อเยาวชนดังกล่าวข้างต้น และ
ถึงแม้หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะก าหนดค าอธิบายรายวิชาไว้อย่างชัดเจนถึงการใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการเรียนรู้ แต่ปรากฏว่า จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 
2556 และ ปีการศึกษา 2557 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ที่ 37.40 และ 
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42.13 ตามล าดับ ส าหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์เป็น 
30.21 และ 36.96 ตามล าดับ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ และมีระดับคุณภาพ พอใช้ คะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการประเมินผลความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนั้น 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ยังสะท้อนว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น ทักษะการ
สังเกต ทักษะการวัด ทักษะการทดลอง เป็นต้น ส่งผลไปสู่ความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต  

ในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนควรพิจารณา
ปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยน าวิธีการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมมาทดลองใช้ การสืบเสาะหาความรู้ เป็นรูปแบบการ
เรียนการสอนที่ใช้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivism) เป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจ
ตรวจสอบ และค้นคว้าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย           
จึงจะสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของนักเรียนเอง (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550) เป็นการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติและแก้ปัญหา และเป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับกัน
แพร่หลายในนานาประเทศ เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสนใจ ต้องการเรียนรู้ ส ารวจและค้นหาประสบการณ์ เพื่อพัฒนาความคิด
รวบยอดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เกิดการเช่ือมโยงสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถประยุกต์ ใช้ความรู้ ใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและทฤษฎีตลอดจนการลง
มือปฏิบัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2546) ได้น าเสนอวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ให้เป็น
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement)  2) ขั้นส ารวจและค้นหา 
(Exploration)  3) ขั้นอธิบาย (Explanation) 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) และ 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) จาก
การวิจัยผลการใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาความคิดรวบ
ยอดและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (รอฮานิง เจ๊ะดอเล๊าะม 2554) 

กลวิธีสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย (พีโออี) เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
และอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการน าเสนอสถานการณ์หรือการ       
ตั้งปัญหาให้เกิดข้อสงสัย แล้วให้นักเรียนท านายเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด แล้วจึงให้นักเรียนสังเกตโดยการลงมือทดลองหรือ
หาทางพิสูจน์เพื่อหาค าตอบจากสถานการณ์ที่ครูสร้างขึน้ และสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่ออธิบายถึงความแตกต่างระหว่าง
สิ่งที่ท านายกับสิ่งที่สังเกตพบ (White and Gunstone, 1992) จัดว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยที่กลวิธีสอนแบบพีโออีเป็นกลวิธีสอนตาม
ทฤษฎีการสร้างความรู้ มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายจากสถานการณ์จ าลองและค าถาม ให้นักเรียน
ท านายเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิด เป็นวิธีการที่สนับสนุนให้นักเรียนได้ตัดสินใจเกี่ยวกับความเข้าใจที่มีอยู่บนพื้นฐานของความ
เช่ือเดิม จากการวิจัยผลการใช้กลวิธีสอนแบบพีโออี พบว่า นักเรียนมีการพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (รุ่งโรจน์ โคตรนาราม, 2555. และพัชรวรินทร์ เกลี้ยงนวล, 2556)  

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นและกลวิธีสอนแบบพีโออี พบว่า มีผู้น ากลวิธีสอนแบบ 
พีโออีมาใช้เสริมการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เพื่อศึกษาผลที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางเรียนวิทยาศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (อุสาห์ มาชัย, 2556) 
ซึ่งในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จ า เป็นต้องมีการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน              
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนกประเภท การทดลอง เพื่อให้เกิดการคิดอย่าง เป็นเหตุ         
เป็นผล วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ ซึ่งควรมีการพัฒนาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 
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ผู้วิจัยในฐานะเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึงปัญหาของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
วิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เพื่อแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา โดยเลือกใช้
เนื้อหา เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเนื้อหาที่ซับซ้อน ค่อนข้างเข้าใจยาก และเป็นพื้นฐานในการเรียนการสอน
เนื้อหาระดับที่สูงขึ้นต่อไป เพ่ือให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากเรียนรู้ ให้พัฒนาความรู้เป็นความรู้ระยะยาว ด้วยวิธีการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมปีที่ 6 โรงเรียนหาดค าบอน จังหวัด

หนองคาย ระหว่างก่อนเรยีนและหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ี
2. เพื่อเปรียบเทยีบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนดงักล่าวระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนแบบสืบ

เสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
2. นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ีมีทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 

ขอบเขตการวิจัย 
รูปแบบการวิจยั : การวิจัยก่อนการทดลอง กลุ่มเดียววดัก่อนและหลงัการทดลอง   

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนหาดค าบอนวัฒนา อ าเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย จ านวน 1 ห้องเรียน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  
2. ตัวแปรในการวิจัย 

2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ี 
2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ขอบเขตของเนื้อหา 
      เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็เนื้อหาในรายวิชา วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน  
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ 
 

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังนี้   

 

ตัวแปรอิสระ 
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ีเรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวัน 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดค าบอน จังหวัดหนองคาย 
1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนหาดค าบอน จังหวัดหนองคาย                      

ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากการสุม่แบบกลุ่ม จ านวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีจ านวนนักเรียน 8 คน 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 
2.1.1 แผนการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี วิชาวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 9 แผน ระยะเวลาการจดัการเรียนรู้ 19 ช่ัวโมง 
2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย 0.35 - 0.77 ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.33 - 0.73 และค่าความเชื่อมั่น 0.96  

2.2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย 0.32 - 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก 0.33 - 0.73 และค่าความเช่ือมั่น 0.95 

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล โดยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน และ
แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างท าการทดสอบก่อน
เรียน ผู้วิจัยท าการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กลุ่มตัวอย่างโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี จ านวน 9 แผน ใช้เวลาครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง รวม 19 ช่ัวโมง หลังจากทดลองสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แล้ว ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรียน แล้วน าผลการทดสอบทั้งก่อนและหลังเรียนไปวิเคราะห์ข้อมูล 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี โดยใช้สถิติทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบ
เครื่องหมาย (Sign Test) นอกจากน้ี ยังได้ท าการวิเคราะห์ร้อยละผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ระหว่างก่อนและหลังเรียนของนักเรียนโดยภาพรวมและเป็นรายบุคคลจ าแนกตามระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ และวิเคราะห์
ร้อยละของผลต่างของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังเรียนของนักเรียนจ าแนกตามทักษะ
ย่อยโดยภาพรวมและรายบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยเสนอผลการวิจยัดังนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่ได้รับ 
การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีเครื่องหมาย เป็น + โดยนักเรียนเลขที่ 2 และ 4 มีพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงที่สุด โดยมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 18 คะแนน นักเรียนเลขที่ 6 มีพัฒนาการของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าที่สุด โดยมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 6 คะแนน ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 เครื่องหมายแสดงผลตา่งระหว่างคะแนนทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีนและหลงัเรียน 

                         นักเรียน 
     คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     ก่อนเรียน 17 10 18 10 15 14 12 10 
     หลังเรียน 27 28 25 28 26 20 27 25 
     ผลตา่ง +10 +18 +17 +18 +11 +6 +15 +15 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ของกลุ่มตัวอย่างก่อนเรียนได้คา่เฉลี่ยเท่ากับ 
13.25 คิดเป็นร้อยละ 44.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.24 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.75 คิดเป็นร้อยละ 85.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.61 จากผลการทดสอบเครื่องหมาย สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 
ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออ ีมีคะแนนเฉลีย่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2  ผลการเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน  
คะแนน n คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ S.D. Sign Test 

ก่อนเรียน 8 13.25 44.17 3.24 
.008 

หลังเรียน 8 25.75 85.83 2.61 
 

เมื่อวิเคราะหผ์ลตา่งของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีนโดย
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามระดับพฤติกรรม พบว่า พฤตกิรรมความเข้าใจ มีพัฒนาการมากท่ีสุด เป็นร้อยละ 52.50 
และพฤติกรรมความรู้ความจ า มีพฒันาการน้อยท่ีสุด เป็นร้อยละ 28.13 ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจ าแนกตามระดับพฤติกรรมของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
           ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  

ที ่ ระดับพฤติกรรม 
ผลตา่ง 

คะแนน     ร้อยละ 
1 ระดับที่ 1 ความรูค้วามจ า 4 ข้อ 9 28.13 
2 ระดับที่ 2 ความเข้าใจ 5 ข้อ 21 52.50 
3 ระดับที่ 3 การน าไปใช้ 9 ข้อ 31 43.06 
4 ระดับที่ 4 วิเคราะห ์4 ข้อ 13 40.62 
5 ระดับที่ 5 การสังเคราะห์ 4 ข้อ 13 40.62 
6 ระดับที่ 6 การประเมินค่า 4 ข้อ 13 40.62 

 
เมื่อวิเคราะหผ์ลตา่งของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรร์ะหว่างก่อนเรียนและหลังเรยีนเป็น

รายบุคคลจ าแนกตามระดับพฤติกรรม พบว่า  
มีนักเรียน 5 ใน 8 คน ที่มีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับพฤติกรรมความเข้าใจ มากกว่าร้อยละ 50 
มีนักเรียน 3 ใน 8 คน ทีม่ีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับพฤติกรรมการน าไปใช้ และการประเมินค่า 

มากกว่าร้อยละ 50  ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 ผลตา่งของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจ าแนกตามระดับพฤติกรรมของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
           วิชาวิทยาศาสตร์ รายบุคคล   

        
ระดับพฤติกรรม 

นักเรียน 

ผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (ร้อยละ) 

ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  ระดับที่ 4  ระดับที่ 5  ระดับที่ 6        

1 25 20 44 25 0 75 
2 25 100 33 75 75 75 
3 50 40 11 25 25 0 
4 50 60 67 75 50 50 
5 0 60 33 50 50 25 
6 50 20 22 25 0 0 
7 25 60 67 25 25 75 
8 0 60 67 25 100 25 

 
 2.ผลเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการ
จัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออีระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  
 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน มีเครื่องหมาย เป็น + โดยนักเรียนเลขท่ี 6 มีพัฒนาการของทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงที่สุด มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 22 คะแนน นักเรียนเลขที่ 5 มีพัฒนาการของ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่ าที่สุด โดยมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน 13 คะแนน  ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 เครื่องหมายแสดงผลตา่งระหว่างคะแนนทดสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน 

                        นักเรียน 
      คะแนน 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ก่อนเรียน 12 11 9 7 13 5 8 9 
    หลังเรียน 28 26 25 24 26 27 22 24 
    ผลต่าง +16 +15 +16 +17 +13 +22 +16 +15 
 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.25 คิดเป็นร้อยละ 30.83 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.66 และหลังเรียนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 25.25 คิดเป็นร้อยละ 84.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.91 จากผลการ
ทดสอบเครื่องหมาย สรุปได้ว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี มี
คะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6 

 
ตารางที่ 6  ผลการเปรยีบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรร์ะหว่างก่อนเรยีนกับหลังเรียน 

คะแนน n คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ S.D. Sign Test 
ก่อนเรียน 8 9.25 30.83 2.66 

.008 
หลังเรียน 8 25.25 84.16 1.91 
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เมื่อวิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายข้อจ าแนกตาม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน พบว่า ทักษะการลงความเห็น มีพัฒนาการมากท่ีสดุ เป็นร้อยละ 75.00 และ
ทักษะการสื่อความหมายข้อมลู มพีัฒนาการน้อยท่ีสุด เป็นร้อยละ 45.83 ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7  วิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 กับทักษะกระบวนการทาง    
    วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ที ่ ทักษะที่ต้องการวัด 
ผลตา่ง 

คะแนน ร้อยละ 

1 ทักษะการสังเกต 4 ข้อ 17 53.13 
2 ทักษะการวัด 4 ข้อ 15 46.88 
3 ทักษะการจ าแนก 4 ข้อ 19 59.38 

4 
ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเปสกบัสเปสและสเปสกับเวลา 3 ข้อ 

12 50.00 

5 ทักษะการค านวณ  4 ข้อ 15 46.88 
6 ทักษะการสื่อความหมายข้อมลู 3 ข้อ 11 45.83 
7 ทักษะการลงความเห็น 4 ข้อ 24 75.00 
8 ทักษะการพยากรณ ์ 4 ข้อ 15 46.88 

   

  เมื่อวิเคราะห์คะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นรายบุคคลกับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน พบว่า 
  มีนักเรียน 7 ใน 8 คน ที่มีพัฒนาการด้านทักษะการลงความเห็นข้อมลู มากกว่าร้อยละ 50  
  มีนักเรียน 4 ใน 8 คน ที่มีพัฒนาการด้านทักษะการสื่อความหมายขอ้มูล มากกว่าร้อยละ 50 
  มีนักเรียน 3 ใน 8 คน ที่มีพัฒนาการด้านทักษะการวัด การจ าแนก การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส 
และสเปสกับเวลา การพยากรณ์ มากกว่าร้อยละ 50 
  มีนักเรียน 2 ใน 8 คน ที่มีพัฒนาการด้านทักษะการสังเกตและการค านวณ มากกว่าร้อยละ 50 ดังตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8  ผลต่างของคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์องนักเรียนรายบุคคลระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน        

             จ าแนกตามทักษะย่อย 

 
      ทักษะ 

 
  นักเรียน 

ผลต่างของคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (ร้อยละ) 
สังเกต วัด จ าแนก สัมพันธ์ระหว่างสเปส 

กับสเปสและสเปส 
กับเวลา 

ค านวณ สื่อ
ความหมาย

ข้อมูล 

     ลง
ความเห็น 

พยากรณ ์

1 75 75 50 100 50 67 25 0 
2 50 75 25 0 25 33 75 100 
3 75 75 50 67 50 33 75 0 
4 50 50 50 33 75 33 100 50 
5 25 0 75 33 0 67 75 75 
6 75 25 100 33 100 67 75 100 
7 25 50 25 100 25 67 75 25 
8 50 25 100 33 50 0 75 50 



                      รวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งท่ี 7 วันท่ี 30 มิถุนายน 2560  

 

- การศึกษาและสังคมศึกษา - 245 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจ าวันของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนรายบุคคลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และโดยภาพรวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะ
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี ประกอบด้วย ขั้นสร้างความสนใจ ขั้นส ารวจและ
ค้นหา ขั้นอธิบาย ขั้นขยายความรู้ และขั้นประเมินผล ในขั้นสร้างความสนใจได้น ากลวิธีสอนแบบพีโออีมาใช้ในการน าเข้าสู่
บทเรียน กลวิธีสอนนี้ประกอบด้วยขั้นตอนท านาย สังเกต และอธิบาย ซึ่งช่วยเร้าความสนใจนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วย
การกระตุ้นให้นักเรียนคิดน าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาท านายและอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ และเมื่อสังเกตผลการ
ทดลองที่แตกต่างจากความเข้าใจของนักเรียน จะช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนเข้าสู่การสืบเสาะหาความรู้ด้วยการส ารวจ
และค้นหา และหาเหตุผลมาอธิบายเกี่ยวกับความคิดของตนเองให้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการท านาย และการให้
เหตุผลในกรณีที่ผลการทดลองที่ได้มีความขัดแย้งกับค าท านาย นักเรียนจะต้องสร้างและแก้ไขปรับปรุงความคิดขึ้นมาใหม่ให้
ถูกต้องตามความเป็นจริงและให้เป็นไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น (สมโภชน์ นันบุญ, 2555, น. 37-38) ท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความหมาย ด้วยการสร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้ดังนั้น การน ากลวิธีสอนแบบพีโอ
อีมาใช้ร่วมกับการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จึงเป็นเหตุผลสนับสนุนให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความเข้าใจเป็นพฤติกรรมที่
นักเรียนมีพัฒนาการจากก่อนเรียนสูงมากที่สุด ในขณะที่พฤติกรรมด้านความรู้ความจ ามีพัฒนาการต่ าที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรูท้ี่นักเรียนต้องคิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีการเช่ือมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม
มาท าความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ใหม่ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมด้านความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 
  ผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  5 ขั้นร่วมกับ
กลวิธีสอนแบบพีโออี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุสาห์  มาชัย (2556, น. 1465-1471) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5E เสริมด้วยกลวิธีการท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80   

2. การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี พบว่าคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนรายบุคคลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และโดยภาพรวมคะแนนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นสร้างความสนใจโดยใช้กลวิธีสอนแบบพีโออี  
ขั้นส ารวจและค้นหา ขั้นอธิบาย ข้ันขยายความรู้ และขั้นประเมินผล ที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น ผู้เรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโอ
อี ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การสังเกต การวัด การจ าแนกประเภท การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวลา การค านวณ การสื่อความหมาย การลงความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ การตั้งสมมติฐาน การ
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ การก าหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง และการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ทักษะ
เหล่านี้เป็นส่วนส าคัญของทักษะการคิด ซึ่งจะแสดงถึงผลลัพธ์ของการศึกษา ช่วยพัฒนาความเข้าใจของผู้เรียน และพัฒนา
ความสามารถในการระบุหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ฝึกฝนความคิดอย่างเป็นระบบ ในขณะ
ท าการทดลองจะมีการพัฒนาการคิด รวมทั้งการตอบค าถามได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เหตุผลหลักเกณฑ์ของความรู้และผลการ
ทดลองเป็นข้อมูล เช่ือมโยงกับฐานความรู้เดิม การวิจัยในครั้งนี้ช่วยสนับสนุน ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ มีแรงจูงใจ มีการคิด
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วิเคราะห์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น แล้วพยากรณ์และคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า ผู้เรียนจะได้บูรณาการทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ลงมือปฏิบัติการทดลอง สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความภูมิใจ 
เชื่อมั่นในตนเอง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการสอนที่ให้นักเรียนค้นหาความรู้ 
หรือความจริงทางวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง โดยผู้สอนจะมีบทบาทในการสร้างสถานการณ์ กระตุ้นผู้เรียนให้วางแผนและ
ก าหนดวิธีการค้นหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ผดุงยศ ดวงมาลา, 2530, น. 122-125) กลวิธีสอนแบบพีโอ
อี ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน ท านาย สังเกต อธิบาย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ กล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น 
ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออีช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานทักษะใดที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมี 
พัฒนาการจากก่อนเรียนมากที่สุด พบว่า ทักษะการลงความเห็นเป็นทักษะที่นักเรียน 7 ใน 8 คนมีพัฒนาการในระดับสูงกว่า
ร้อยละ 50  และโดยภาพรวมทักษะการลงความเห็นเป็นทักษะที่มีผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ร้อยละ 75 ซึ่ง
สูงที่สุด ท้ังนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี กระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนท านาย สังเกต อธิบายปรากฏการณ์ และต้องส ารวจค้นหา ทดลอง เพื่อหาค าอธิบาย เป็นการฝึกทักษะการ
ลงความเห็น และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ผลการวิจัยพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับ
กลวิธีสอนแบบพีโออี สอดคล้องกับงานวิจัยของอุสาห์ มาชัย (2556) ที่ได้ศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 5E เสริม
ด้วยกลวิธีการท านาย-สังเกต-อธิบาย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการวัดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งไม่น้อยกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออีของนักเรียน             
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยนี้จึงมีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหา และพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เป็นรูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยประยุกต์ใช้
ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบพีโออีให้สอดคล้องกับขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น จาก
ผลการวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ของผู้เรียนได้ ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออี เหมาะสมกับการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ในบทเรียนและระดับชั้นอื่นได้ โดยผู้สอนต้องมีพื้นฐานความรู้ในเนื้อหาของ
รายวิชาอย่างถูกต้องและศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนให้เข้าใจ น ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุม
เนื้อหาวิชา และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน เตรียมข้อค าถามที่จะกระตุ้นความสนใจ และ
กระบวนการคิดของผู้เรียนก าหนดระยะเวลาในการจัดการเรียนรู้และจัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ กิจกรรมหรือการทดลอง เพื่อให้
การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
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1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้แบบพีโออีท่ีสอดแทรกหรือบูรณาการกับเทคนิคอ่ืน ๆ สอดแทรก
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา เป็นต้น 

2. ควรมีการประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับกลวิธีสอนแบบพีโออีในวิชา
วิทยาศาสตร์ในบทเรียนอื่น ๆ และในระดับชั้นต่าง ๆ 
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