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สารของอธิการบดี ดร.อาทติย์ อุไรรัตน์ 
 ในนามของมหาวทิยาลยัรังสิต  ผมขอกล่าวค าตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 5  จดัโดย
คณะศึกษาศาสตร์เป็นบริการสังคมวชิาการ ประจ าปีการศึกษา 
 ส าหรับในปีน้ีหวัขอ้ในการประชุมวิชาการให้ความส าคญัต่อการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองท่ีมีความรู้  ซ่ึง
เป็นหวัขอ้ท่ีมีความทา้ทายต่อนกัการศึกษาในปัจจุบนั 
 ผมอยากจะขอแสดงทศันะใน 3 ประเด็นหลกัเก่ียวกบัความรู้วา่  ความรู้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการสร้าง
พลเมืองไดอ้ยา่งไร  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแง่สร้างใหเ้ป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีค่าในการพฒันาสังคมและการเมือง  
ในการสร้างเศรษฐกิจของชาติ  และในการสร้างพลเมืองท่ีมีคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
ความรู้สร้างพลเมืองให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ทีม่ีค่าในการพฒันาสังคมและการเมือง 
 ก่อนอ่ืนพลเมืองของประเทศหน่ึงประเทศใดจะตอ้งเขา้ใจสังคมของตนและประวติัความเป็นมาของ
เอกลกัษณ์ในชาติของตน  นอกเหนือจากความรู้ท่ีไดรั้บในระบบการศึกษา  หากพลเมืองไทยของเราแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมถึงประวติัความเป็นมาของโครงสร้างในสังคมของเรา  ความเป็นไทยโดยวฒันธรรมท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะสืบเน่ืองมายาวนาน  เราก็จะสามารถทราบและวางจุดยนืดา้นค่านิยมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา เช่น  
ความมีไมตรีจิต  ความเอ้ือเฟ้ือ  ความเสียสละ  และความเกรงอกเกรงใจต่อกนัและกนั  ความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลจะเป็นไปดว้ยดี   
 หรือหากเรามีความรู้ประวติัศาสตร์ชาติไทย  ก็จะท าให้เราทราบความเป็นมาของความเสียสละของ
บรรพชน  และจะท าให้เรามีความเขา้ใจความขดัแยง้ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมการเมืองของเรา ว่าแทจ้ริงแลว้มี
ท่ีมาอย่างไร  ความรู้ความเขา้ใจท่ีดีจะท าให้เราสามารถด ารงสังคมและระบบการเมืองท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
พลเมืองได ้  ทั้งหมดนั้นข้ึนอยูก่บัความจริงท่ีวา่เรามีความรู้และรู้จกัประเทศของเรา  สังคม  และการเมือง ไดดี้
ในระดบัใด 
ความรู้สร้างพลเมืองให้พฒันาเศรษฐกจิของชาติ   
 เราทุกคนทราบดีว่าเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัท าให้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ  และความรู้ส าหรับ
การด าเนินชีวิตเผยแพร่ไปไดโ้ดยไม่มีขอบเขต  สุดแทแ้ต่ว่าผูท่ี้แสวงหาความรู้ตอ้งการทราบขอ้มูลมากน้อย
เพียงใด  ขอยกตวัอยา่งในการท าธุรกิจ  ซ่ึงลว้นแลว้แต่ตอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อการตดัสินใจท่ี
ถูกตอ้งและสามารถคาดการณ์สถานการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล ้ ดงัท่ีเราทราบกนัอยูดี่แลว้วา่  ใครมี
ขอ้มูลมากท่ีสุด  ผูน้ั้นหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจะสามารถครองโลกได ้
 ความรู้ท่ีพลเมืองของเราได้รับจากการส่ือสารโดยใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต  และความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ท่ีกา้วหน้าอย่างไม่น่าเช่ือจากศาสตร์ของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ท่ีท าให้มนุษยชาติสามารถ
ไปสู่แกแลกซ่ีอนัไกลโพน้  ไม่ไดไ้กลจากความเป็นจริงในปัจจุบนัเลย  มิใช่เป็นเพียงจินตนาการ  หากเราไร้ซ่ึง
การแสวงหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลดา้นการเงิน  การลงทุน  การตลาด  กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด  
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ลูกคา้สัมพนัธ์  และการประชาสัมพนัธ์ทางธุรกิจ  พลเมืองของเราก็มิอาจพฒันาเศรษฐกิจให้เป็นไปเพื่อการ
แข่งขนั  และสามารถอยูร่อดในโลกท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบนัทดัเทียมกบัผูค้นในสังคมอ่ืนได ้
ความรู้สร้างพลเมืองให้มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
 ความรู้ท่ีมีอยูห่ลากหลายและอยูใ่นศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ท่ีใชป้ระกอบวิชาชีพแลว้  ความรู้
ในเร่ืองอ่ืนๆ ลว้นท าให้ชีวิตมีคุณค่า เช่น ความรู้ดา้นวฒันธรรม  ศิลปะ  ดนตรี  สุนทรียศาสตร์  ซ่ึงลว้นแลว้ถูก
กลัน่กรองโดยบุคคลต่างยุคต่างสมยั  ความรู้เหล่าน้ีท าให้เราไดมี้โอกาสได้ซาบซ้ึงต่อความคิดต่างๆ และการ
แสดงออกท่ีสะทอ้นคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ ท่ีสามารถรู้คิดดว้ยรากฐานของเหตุและผล    มนุษยมี์อารมณ์
สนองตอบต่อความรู้ต่างๆ   ทั้งหมดน้ีคือส่ิงท่ีความรู้สร้างใหพ้ลเมืองมีความเป็นมนุษยท่ี์มีความสมบูรณ์ 
 ดงันั้นผมจึงจะขอกล่าว ณ ท่ีน้ีวา่ การศึกษาของเราจะตอ้งสร้างพลเมืองท่ีมีความรู้  เพื่อท่ีเขาเหล่านั้นจะ
ไดใ้ชม้นัเป็นเคร่ืองมือในการด ารงชีวติท่ีมีคุณภาพ ยงัประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นในสังคม และท าให้ชีวิตมี
ความเป็นอยูไ่ดโ้ดยมีสุนทรีภาพและความเป็นอารยะ 
 ผมขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านไดรั้บประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายท่ีท่านมาเขา้ร่วมงานประชุมวิชาการ
ในวนัน้ี 
 ดว้ยความปรารถนาดีจากผมและมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ 
อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 
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สารจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เรียนท่านผูมี้เกียรติท่ีมาเขา้ร่วมประชุมวชิาการ คร้ังท่ี 5 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต   

คณะศึกษาศาสตร์ยินดีตอ้นรับทุกท่านดว้ยไมตรีจิต และขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลามาร่วมท ากิจกรรม
วชิาการดว้ยกนัในวนัน้ี 
 การประชุมทางวิชาการคร้ังน้ีจดัข้ึนเป็นบริการสังคมวิชาการในหวัขอ้ “การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองทีมี
ความรู้”  มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อจุดประกายทางความคิดในหมู่นักวิชาการ  นักการศึกษา  นักวิจยั  และ
บุคลากรผูส้อน  ทั้งในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษา 
 ปีน้ีเป็นปีท่ี 11 ของคณะศึกษาศาสตร์ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  คณะฯจึงไดจ้ดัการประชุมวิชาการท่ีมีลกัษณะเอ้ือต่อการพฒันางานวิจยัและการวิชาการทางการ
ศึกษา  โดยมีวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นองคป์าฐกในประเด็นท่ีวา่  ประเทศไทยของเราจะสร้างคนให้มีความรู้ 
และมีความเก่ง พร้อมดว้ยคุณธรรมไดอ้ยา่งไร  
 ส าหรับในการประชุมช่วงบ่ายเราจะใหค้วามส าคญัต่อการน าเสนอผลงานวิจยัใน 4 ประเด็นหลกัคือ (1) 
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (2) การพฒันาทกัษะการคิด (3) นวตักรรมการสอน และ (4) 
ประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษา  คณะฯไดจ้ดัท า Proceedings หรือเอกสารน าเสนอผลการวิจยัท่ีมีการประเมินโดย
ผูท้รงคุณวุฒิ (Peer Review) ส าหรับการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีดว้ย  คณะฯไดเ้ชิญนกัวิจยัในระดบัโรงเรียน
และมหาวิทยาลยัมาน าเสนอผลงานวิจยั   ไดเ้ชิญครูในโรงเรียนเครือข่ายผลิตครูวิทยาศาสตร์ของ สสวท. โดย
ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต   ซ่ึงโรงเรียนท่ีรับค าเชิญของคณะฯได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  และโรงเรียนเจริญวิชช์  จงัหวดักระบ่ี  มีนักวิชาการผูน้ าเสนอการวิจยัจาก
สถาบนัอ่ืน  และอาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมเสนอผลงานวจิยัเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 คณะศึกษาศาสตร์คาดว่าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีคงจะได้เพิ่มขอ้คิดและขยาย
ขอบข่ายความรู้ในมิติต่างๆ ให้แก่ท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน  ซ่ึงหัวขอ้ต่างๆ ท่ีเลือกสรรโดยคณะกรรมการ
จดัการประชุม  เป็นประเด็นท่ีส าคญัทางการศึกษาท่ีทุกท่านควรได้รับทราบแง่มุมใหม่ท่ีเป็นปัจจุบนั  เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองในดา้นวชิาชีพ  และยงัประโยชน์ใหแ้ก่นกัเรียน นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการถ่ายทอดความรู้และ
ทศันะจากท่าน  

ขอใหทุ้กท่านประสบความพึงพอใจดว้ยดีในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการในคร้ังน้ี  และขอขอบพระคุณ
อีกคร้ังท่ีไดก้รุณาใหเ้กียรติมาร่วมงานของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
รศ.ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
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IV 
 

คณะกรรมการจัดงานประชุมทางวชิาการ    เร่ืองการศึกษาเพือ่สร้างพลเมืองทีม่ีความรู้ 
 
1. ดร.วชิยั  ตนัศิริ           ท่ีปรึกษาดา้นวชิาการ 

2. อาจารยธ์นภทัร  เอกกุล          ท่ีปรึกษาดา้นการตลาด 

3. รศ.ดร.ธรรมศกัด์ิ  รุจิระยรรยง          ท่ีปรึกษาดา้นสถานท่ี 

4. อาจารยท์ศพร  ทศแสนสิน          ท่ีปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวริิยะ          ท่ีปรึกษาดา้นการประชาสัมพนัธ์ 

6. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์          ประธานกรรมการ   

7. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์                  รองประธานกรรมการ 

8. ผศ.ดร.อุบล  สรรพชัญพงษ ์          รองประธานกรรมการ 

9. ดร.มณีเพญ็ อภิบาลศรี           รองประธานกรรมการ 

10. รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ        รองประธานกรรมการ 

11. ดร.จิดาภา เบญจธชัพร          รองประธานกรรมการ 

12. ดร.สุพินดา เลิศฤทธ์ิ           รองประธานกรรมการ 

13. อาจารยส่์งศรี  วรรณเสน          รองประธานกรรมการ 

14. ดร.มานิต  บุญประเสริฐ          กรรมการ 

15. ดร.สันติ กิจลือเกียรติ           กรรมการ 

16. ดร.พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์          กรรมการ 

17. ผศ.ดร.สมชนก  ภู่อ าไพ          กรรมการ 

18. ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด          กรรมการ 

19. รศ.ดร.สัมมา รธนิตย ์           กรรมการ 

20. ดร.พรรณรัตน์ เคดิช           กรรมการ 

21. ดร.วลัลภา เฉลิมวงศาเวช          กรรมการ 

22. ดร.ดลฤทยั บุญประสิทธ์ิ          กรรมการ 

23. นกัศึกษาทุนการศึกษาโครงการรังสิตโมเดลของคณะศึกษาศาสตร์ กรรมการ 

24. นกัศึกษาระดบัปริญญาโทของคณะศึกษาศาสตร์   กรรมการ 
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V 
 

25. นกัศึกษาระดบัปริญญาเอกของคณะศึกษาศาสตร์         กรรมการ 

26. อาจารยชิ์ดชไม  วสุิตกุล      กรรมการและเลขานุการ   

27. นางสาวไพริน  กนัภยั       กรรมการและเลขานุการ   

28. นางณฐักานต ์ เกาศล       กรรมการและเลขานุการ  

29. นางสวภทัร ชินสระนอ้ย      กรรมการและเลขานุการ 

 

 

กองบรรณาธิการ 
 

1.รศ.ดร.รุจา  ผลสวสัด์ิ 
2. ผศ.ดร.อุบล   สรรพชัญพงษ ์
3. ดร.สุพตัรา  ประดบัพงศ ์
4. อาจารยชิ์ดชไม  วสุิตกุล 
5. คุณณฐักานต ์ เกาศล 
 
 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิอ่านพจิารณานิพนธ์ต้นฉบับ 
 

1. รศ.ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
2. ผศ.ดร.ศิตา  เยีย่มขนัติถาวร 
3. ผศ.ดร.เพียงจนัทร์  โกญจนาท 
4. ดร.ประพฒัน์พงศ ์  เสนาฤทธ์ิ 
5. ดร.มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ 
6. ดร.พงศภ์ทัร  อนุมติัราชกิจ 
7. ดร.มานิต   บุญประเสริฐ 
8. ดร.มณีเพญ็   อภิบาลศรี 
9. ดร.ศรีสมร  พุม่สะอาด 
10. ดร.สุพินดา  เลิศฤทธ์ิ 
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VI 
 

ก าหนดการ  
การประชุมทางวชิาการ เร่ืองการศึกษาเพือ่สร้างพลเมืองที่มีความรู้ 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
วนัเสาร์ที ่28 กุมภาพนัธ์ 2558 

ณ ห้องออดิทอเรียม (ฝ่ังขวา)  อาคาร 15  มหาวทิยาลยัรังสิต 
เมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี 12000 

------------------------------------ 
8.00 – 9.20 ลงทะเบียน 
9.20 – 9.30 กล่าวรายงานการด าเนินการ การประชุมทางวชิาการ  

เร่ืองการศึกษาเพือ่สร้างพลเมืองทีม่ีความรู้ 
โดย รองศาสตราจารย ์ดร.รุจา ผลสวสัด์ิ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

9.30 – 10.15 เปิดประชุมและบรรยายพิเศษ เร่ืองการศึกษาเพือ่สร้างพลเมืองทีม่ีความรู้ 
   โดย ดร.อาทิตย ์อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวทิยาลยัรังสิต 

10.15 – 10.30 พกัรับประทานอาหารวา่ง 
10.30 – 11.30 บรรยายพิเศษเร่ือง จะสร้างคนไทยให้คิดเก่งได้อย่างไร  

   โดย  รองศาสตราจารย ์ดร. พินิติ ระตะนานุกลู         
11.30 – 12.15 บรรยายพิเศษเร่ือง  จะสร้างเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรต้นทุนของชาติ 

ได้อย่างไร 
   โดย  ศาสตราจารย ์ดร. กนก วงษต์ระหง่าน 

12.15 - 13.15 พกัรับประทานอาหารกลางวนั  
13.15 – 15.00 น าเสนอผลงานวชิาการดา้นการศึกษาของคณาจารยค์ณะศึกษาศาสตร์ 

   และสถาบนัร่วมผลิตครูผูส้อนวชิาวทิยาศาสตร์ 
15.15  ปิดประชุม 
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VII 
 

สารบัญบทความ 

           หน้า 

กลุ่มที ่1 คณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองกราฟฟังกช์นัตรีโกณมิติ    1 
โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (บทคัดย่อ) 
ประกิตศรี เผา่เมือง   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี   

 

การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยัรายวชิาฟิสิกส์(ว 32222)    3 
เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 (บทคัดย่อ) 
ชบาไพร สืบส าราญ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี 

 

การพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้   5 
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา  (บทความ) 
แพรทอง พิลาสา โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ปทุมธานี   

 

การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานโดยใชค้อมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   17 
ในระดบัมธัยมศึกษา (บทความ) 
ทิพวรรณ์ ถาหลา้ โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ปทุมธานี   
 
                 
การพฒันาการคิดวเิคราะห์ [หรือเชิงเหตุผล] ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา    28 
ในวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานโดยใชค้  าถามแบบอตันยั  (บทคัดย่อ) 
วราภรณ์ พรมนิล โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ปทุมธานี     
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VIII 
 

              หน้า 
กลุ่มที ่2 การพฒันาทกัษะการคิด 
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงวเิคราะห์ในการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์        29 
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  (บทความ)  
ส านวน คุณพล  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
การพฒันาทกัษะการคิดเชิงวิจารณญาณในวชิาสังคมศึกษา         47 
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 (บทความ)   
สันติ กิจลือเกียรติ  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
การจดักิจกรรมเสริมต่อการเรียนรู้ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ         70 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนตน้ (บทคัดย่อ) 
สกุณา นอ้ยมณีวรรณ์     โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา  จงัหวดัราชบุรี 
 
 
 
การพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ (บทคัดย่อ)         72 
วมิล จนัทร์แกว้  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรัชตภาคย ์

             

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TGT ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาในวชิาภูมิศาสตร์ (บทคัดย่อ)        74  
สายธาร คุม้ครอง   โรงเรียนคณะราษฎบ์ ารุงปทุมธานี   
 
กลุ่มที ่3 วธีิการสอน 
การใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด         76 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 (บทความ) 
วนัวสิาข ์โคตรชมพ ู  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
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IX 
 

 

            หน้า 
การใชเ้จด็มิติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการน าเสนอผลการเรียนรู้ในวชิาภาษาไทย  92 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (บทคัดย่อ) 
เจษฎาวฒิุ พวัพนัสวสัด์ิ    ผูอ้  านวยการโรงเรียนเจริญวชิช์  จงัหวดักระบ่ี 
 
 
การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน   94 
ในโปรแกรมการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีต่างกนั (บทความ) 
นฤมล ฉิมงาม   โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

 

การสอนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการ Four Pillars (บทคัดย่อ)  110 
ลาวณัย ์สมิธ    โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
การใชส่ื้อประสมส าหรับนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษา       111 
เพื่อเรียนรู้เร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ (บทคัดย่อ) 
ชนานนัท ์โสภา   โรงเรียนคณะราษฎ์บ ารุงปทุมธานี   

 

กลุ่มที ่4 ประเด็นวจัิยการศึกษาปัจจุบัน 
เยาวชนไทยจะพิชิตโรคอว้นไดอ้ยา่งไร (บทความ)       113 
ดวงพร ส าราญรมณ์   หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
สถาบนัอุดมศึกษาไทยรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งไร (บทความ)     136 
วลัลภา เฉลิมวงศาเวช  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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X 
 

 

            หน้า 
 
ครูเขียนแผนการเรียนรู้ในลกัษณะอยา่งไร (บทความ)      150 
อรภทัรกาญจน์ ชยัวฒัน์จตุพร  หลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
การใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์เพื่อพฒันาการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย (บทคัดย่อ)   168 
ดิษธสัต ์  พรหมโชคศิริกุล  โรงเรียนคณะราษฎบ์ ารุงปทุมธานี 

 

เป็นครูดี เป็นไดอ้ยา่งไร: ภาพสะทอ้นจากงานวจิยั (บทความ)     169 
พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัรังสิต
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ผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ เร่ืองกราฟฟังก์ชันตรีโกณมิติโดยใช้โปรแกรม  
The Geometer’s  Sketchpad (GSP) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

ประกิตศรี  เผา่เมือง  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ   นนทบุรี 

บทคัดย่อ 
การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กราฟของฟังกช์นั

ตรีโกณมิติ โดยใชโ้ปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) ตามเกณฑ ์75/75   2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  ก่อนและหลงัจากใชกิ้จกรรม
การเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม GSP  และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 หลงัเรียนดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  โดยใชโ้ปรแกรม GSP  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  
ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการนนทบุรี  อ าเภอเมือง  จงัหวดั
นนทบุรี  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  จ านวน 1 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียน 43 คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
ประกอบดว้ย  1)  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ โดยใชโ้ปรแกรม GSP  
จ  านวน 12  กิจกรรม  2)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  จ  านวน 20 
ขอ้  มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.79  ค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตั้งแต่ 0.25  ถึง 0.68  และค่าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 
0.81  และ  3)  แบบวดัความพึงพอใจต่อกิจกรรมการจดัการเรียนรู้  เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ โดยใช้
โปรแกรม GSP  จ านวน 20 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ ตั้งแต่  0.43 ถึง 0.72  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.91  
ระยะเวลาในการทดลอง  จ  านวน 12 คาบ  คาบละ 50 นาที    สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ีย 
(Mean)  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  ค่าร้อยละ (Percentage)  การทดสอบค่าที (t-test)  
แบบ Dependent Samples  ผลสรุปท่ีไดจ้ากการวจิยั  มีดงัน้ี  1) กิจกรรมการเรียนรู้  เร่ือง  กราฟของฟังกช์นั
ตรีโกณมิติ โดยใชโ้ปรแกรม GSP มีประสิทธิภาพ  78.51/76.70  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์75/75  2)  นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  หลงัจากเรียนโดยใชกิ้จกรรม
การเรียนรู้ดว้ยโปรแกรม GSP  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  3)  นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง กราฟของฟังกช์นัตรีโกณมิติ  โดยใชโ้ปรแกรม 
GSP โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ : การจดักิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน , ความพึง
พอใจในการเรียน 
 



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

2 
 

Development of Learning Activities in Mathematics with the Use of the Geometer’s  
Sketchpad at the Secondary Level 5 

Prakisri   Phaomuang    Triam Udom Suksa Pattanakarn Nontaburi 

Abstract 
The purpose of this paper is to report development of learning activities with  the use of The 

Geometer’s Sketchpad in teaching Graph of Geometric Functions to Secondary 5 students at Triam Udom 
Suksa Pattanakarn Nontaburi.  The constructed eight learning activities were used with Secondary 5 students 
to measure their learning achievement and assess their satisfaction.  
            The subjects were 43 Secondary 5 students selected from the population of 171 by purposive 
sampling.  Eight learning managements plans were constructed to carry (1) an achievement test on Graph of 
Geometric Functions at a difficulty index of 0.29-0.68 and reliability at 0.81, (2) Students’ Satisfaction with 
the use of the Geometer’s Sketchpad in 20 items with a discrimination index at 0.43-0.72 and reliability at 
0.91.  Obtained data were analyzed by mean, standard deviation, percentage and t-test.   The results of the 
study were (1) effectiveness of the constructed plans at 78.51/ 76.70,  (2) the post-test  scores of the subjects 
were higher than the pre-test scores, statistically significant at 0.01, (3) the subjects’ satisfaction with the use 
of the Geometer’s Sketchpad at  a high level.  
 
Keywords: Development of learning activities, the Geometer’s Sketchpad,  Secondary students,  
                Graph of geometric functions 
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การพฒันาชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวจัิยรายวชิาฟิสิกส์(ว 32222) 
เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5 

ชบาไพร  สืบส าราญ 
โรงเรียนเตรียมดุดมศึกษาพฒันาการ   นนทบุรี 

บทคัดย่อ 
 การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์ (ว 32222)  เร่ือง แสงรายงาน

เชิงฟิสิกส์ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี มีวตัถุประสงค ์ 
1.  เพื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์ (ว 32222)   เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  E1/E2 = 80/80    2. เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เร่ือง  แสงเชิงฟิสิกส์  3.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง 
แสงเชิงฟิสิกส์  4.  เพื่อประเมินทกัษะการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5  
 ประชากรเป็นผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2556  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 จ านวน  4 ห้องเรียน  รวมทั้งส้ิน  171  คน และกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
5/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี  ท่ีไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง 
จ านวน 44 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1.แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์โดยใช้
กระบวนการวิจยั  เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์  จ  านวน 4  แผน  แต่ละแผนประกอบดว้ย ใบความรู้ ใบงานในการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั     2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง 
แสงเชิงฟิสิกส์ มีค่าความยากง่าย อยูร่ะหวา่ง 0.35-0.65 และค่าอ านาจจ าแนก มีค่าอยูร่ะหว่าง0.20 – 0.60  3.  
แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์  
เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์  4. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) การทดสอบค่าที ( t-test)  
 ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง แสงเชิง
ฟิสิกส์  มีประสิทธิภาพเท่ากบั  82.16 /92.72 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้คือ  80/80  แสดงวา่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้   2)  
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนรู้ดว้ยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยั  รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง 
แสงเชิงฟิสิกส์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ 
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3) นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวจิยั รายวิชาฟิสิกส์  
เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์  ในระดับมากท่ีสุด  คือมีค่าเฉล่ียของความพึงพอใจเท่ากับ  4.62 และ 4) นักเรียนมี
พฤติกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ระบวนการวิจยัในระดบัดีมากทุกรายการ เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียรวม 4 ดา้น มี
ค่า  14.27 เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม อยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 
  ดังนั้นชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย รายวิชาฟิสิกส์  เร่ือง แสงเชิงฟิสิกส์    เป็น
นวตักรรมท่ีมีประสิทธิภาพสามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  ท าให้ผูเ้รียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ในระดับมากท่ีสุด  และผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจยัในระดับ
คุณภาพดีมาก 

 

ค าส าคัญ: การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้,  กระบวนการวจิยัวชิาฟิสิกส์,  ระดบัมธัยมศึกษา,  แสงเชิงฟิสิกส์ 
 

Development of Learning Activities by Research Process in Physics at the Secondary Level 5 
Chabaprai   Suesamran 

Triam Udom Suksa Pattanakarn Nontaburi 
Abstract 

The purpose of this paper is to report development of a learning activities series with the use of the 
research process in teaching Light in Physics to Secondary 5 students at Triam Udom Suksa Pattanakarn 
Nontaburi.  The constructed series carried a standard E1/E2 at 80/80 as was used with Secondary 5 students to 
measure their learning achievement and assess their satisfaction with the use of the series with the research 
process.  
            The subjects were 44 Secondary 5 students selected from the population of 171 by purposive 
sampling.  Four learning managements plans were constructed to carry (1) a knowledge sheet and  a 
worksheet for learning activities with the use of the research process (2) an achievement test on Light in 
Physics at a difficulty index of 0.35-0.65 and a discrimination index at 0.20-0.60, (3) Students’ Satisfaction 
Evaluation Form, and (4) an evaluation form on research-process learning performance. Obtained data were 
analyzed by mean, standard deviation and t-test.   The results of the study were (1) effectiveness of the 
constructed learning management plans at 82.16/ 92.72,  (2) the post-test  scores of the subjects were higher 
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than the pre-test scores, statistically significant at 0.05, (3) the subjects’ satisfaction with the research-process 
learning management plans at 4.62, and (4) evaluated learning performance of  the subjects at 14.27 . 
 
Keywords: Development of learning activities,  Research process in Physics,  Secondary students, Light in 
Physics 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

การพฒันาทกัษะการใช้อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ข้ันพืน้ฐานโดยการจัด 

กจิกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 

แพรทอง พิลาสา  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต ฝ่ายมธัยมศึกษา 
บทคัดย่อ 

จากการศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
ในกิจกรรมการเรียนของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสายปัญญารังสิต อ าเภอธญับุรี จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 92 คน ทกัษะทางวิทยาศาสตร์ดา้นการทดลอง จ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์
ทางวทิยาศาสตร์ท่ีมีความจ าเพาะต่อการใชง้าน การใชอุ้ปกรณ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า จึงตอ้งหมัน่ฝึกฝนเป็น
ประจ า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีทกัษะพื้นฐานการใชอุ้ปกรณ์นอ้ย จึงจ าเป็นตอ้งสร้างทกัษะพื้นฐานให้ดี
ข้ึน กิจกรรมเนน้หลกัการใชอุ้ปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์อยา่งถูกวธีิโดยการชมวดีีทศัน์ เร่ือง การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
และการสาธิตการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์และอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ แลว้ใหน้กัเรียนทุกคนทดลองใชอุ้ปกรณ์จริง  

จากการวิจยัผลท่ีได ้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีทกัษะการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ท่ีดีข้ึน โดยทราบจาก
การประเมินก่อนเรียน และหลงัเรียน ซ่ึงแต่ละกลุ่มไดค้ะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและหลงัเรียน 10 คะแนน และ 18 
คะแนน ตามล าดบั มีผลต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานก่อนเรียนและหลงั
เรียนเท่ากบั 1.581 และ 0.707 ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ:  กิจกรรมพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์   ทกัษะทางวทิยาศาสตร์ดา้นการทดลอง   นกัเรียน 
                  ระดบัชั้นมธัยมศึกษา 
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Development of Skills via Learning Activities of Secondary School Students in  
Using Basic Science Equipment 

Praetong Pilasa 
Saipanya Rangsit School, Secondary Division 

< prrpasa@gmail.com> 

Abstract 

This paper reports research into learning activities as a means to develop skills of Secondary students 

in using  Basic Science equipment at Saipanya Rangsit,  Pathumthani.  The subjects were 92 Secondary 1 

students  participating in the study to better their skills in using Basic Science equipment.  The given learning 

activities were based on video presentations on the use of a microscope correctly and precisely for target 

learning outcomes. The subjects were assigned to experience the actual use of the equipment in their 

laboratory work.  It was found that the subjects were able to better their skills in the use of Basic Science 

equipment as shown in their gained scores after the researcher’s evaluation (Mean =10, S.D.= 1.581 in pre-

evaluation and Mean=18, S.D.=0.707, respectively;  statistically significant at 0.01). 

Keywords: Learning activities, Skills  development, Basic Science Equipment,  Secondary school students  

 

____________________________________________________________________________________ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 
 ในสังคมปัจจุบนัการด ารงชีวติของคนในสังคมตอ้งอาศยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมาช่วยอ านวย
ความสะดวก  ทั้งทางดา้นการด าเนินชีวติ  การงานอาชีพ  จะตอ้งมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้เป็นผลผลิตมาจากความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งส้ิน  การท่ีคนเราหาแนวคิดต่างๆ  น าไปพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ แนวคิด
ต่างๆ นั้นยอ่มมีอิทธิพลของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาเก่ียวขอ้ง  

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้คนพฒันาวิธีคิด ทั้งความคิดท่ีเป็นเหตุผล  ความคิดสร้างสรรค ์ คิด
วิเคราะห์  วิพากษ์วิจารณ์  เป็นทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาและ

mailto:prrpasa@gmail.com
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ความสามารถในการตดัสินใจ โดยใช้ขอ้มูลหลากหลายและประจกัษ์พยานท่ีตรวจสอบได ้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นวฒันธรรมโลกสมยัใหม่ทุกคนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเขา้ใจโลกธรรมชาติ สามารถใชค้วามรู้ในการสนบัสนุนและโตแ้ยง้ประเด็นต่างๆท่ีเกิดข้ึน
อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงแต่น ามาใช้ในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีเท่านั้น แต่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ยงัช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์ และการดูแลรักษา ตลอดจนการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งสมดุล และย ัง่ยืน ซ่ึง
ท าใหทุ้กคนด าเนินชีวติอยูร่่วมกนัในสังคมโลกสมยัใหม่ไดอ้ยา่งมีความสุข (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
2545, หนา้ 1)  

ในการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใน โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต ปัญหาท่ีพบในชั้นเรียนส่วนใหญ่คือ นกัเรียนขาดทกัษะการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์  ส่งผล
ให้เป็นอนัตรายต่อร่างกายและทรัพยสิ์น และผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีออกมาเกิดความคลาดเคล่ือนไม่
ถูกตอ้งตรงตามทฤษฎี เช่น การใช้หลอดหยดไม่ถูกวิธีท าใช้กล้องจุลทรรศน์ของนักเรียนไม่ถูกตอ้ง การปิด
เตรียมสไลดแ์ลว้ไม่พบตวัอยา่งวตัถุ เน่ืองจากวตัถุศึกษามีขนาดหนาเกินไป  โดยปัญหาน้ีจะท าให้การจดจ าและ
ความเขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนของนักเรียนไม่สัมฤทธ์ิผล ซ่ึงปัญหาดังกล่าวอาจเกิดข้ึนมาจากนักเรียนไม่มี
ประสบการณ์และไม่ไดรั้บการฝึกฝนการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์มาโดยตรง 

ผูว้จิยัจึงเล็งเห็นวา่ควรมีการจดักิจกรรมท่ีจะช่วยพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วิทยาศาสตร์ให้แก่นกัเรียน 
เพื่อน ามาใช้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และให้เกิดขอ้ผิดพลาดในการทดลอง
นอ้ยลง อีกทั้งยงัช่วยให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค ์และกระตือรือร้นในการเรียน รวมถึงน าหลกัความรู้ท่ีไดไ้ป
ประยกุตใ์ชก้บัการเรียนรู้ดา้นอ่ืนๆไดด้ว้ย 

 
2. วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  

ผูว้จิยัไดเ้ลือกวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัในส่วนท่ีเก่ียวกบัทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  
โดยนกัวชิาการและนกัวจิยัจ  านวน 9 ท่าน ดงัน้ี  

อรุณศรี เตชะเรืองรอง (2532) มยุรีย ์ ขนัรินทร์ค า (2532) และส าเริง โชครุ่ง (2536) ศึกษา พฤติกรรม
ดา้นทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนและรายงานวา่ ภายหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการใช้
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ มีแนวโนม้สูงกวา่ก่อนการใชชุ้ดกิจกรรม  

ราเมศ เลียบส่ือตระกลู (2530) วรรณทิพา รอดแรงคา้ (2542) และประสาท เนืองเฉลิม (2546) ระบุไวใ้น
งานวจิยัของตนวา่ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งให้นกัเรียน เรียนรู้จากการสังเกตและการลง
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มือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง   นกัเรียนจึงจะสามารถพฒันาการคิดโดยผ่านการใชกิ้จกรรมทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  จากนั้นนักเรียนจึงจะสามารถมีพฤติกรรมด้านทกัษะภาคปฏิบติัการด้านวิทยาศาสตร์ได้ตาม
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้  

สุจินต ์วิศวธีรานนท ์(2544) ไดเ้นน้ความส าคญัของการเรียนรู้จากการปฏิบติั (Learning by doing) ท่ีจะ
ส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดความรู้และสามารถจดจ าเน้ือหาความรู้ได้   ซ่ึงผูว้ิจยัได้ใช้กรอบการคิดของทฤษฎีทาง
สติปัญญาของเด็กโดยเพียเจต์ ซ่ึงระบุวา่ เด็กอายุระหวา่ง 12 – 15 ปี จะเปล่ียนจากขั้นปฏิบติัการรูปธรรม ส่งผล
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ เป็นผลใหพ้ฒันาการทางดา้นการเรียนและทกัษะการใชอุ้ปกรณ์ดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

สมพร ภู่เจริญ (2535)และ ประวิตร ชูศิลป์ (2542) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อลกัษณะการพฒันาทกัษะทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาไปพร้อม ๆ กบัความรู้ดา้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยท่ี
การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์นั้น ตอ้งมีการพฒันาให้ผูเ้รียนไดเ้จริญงอกงาม  มีเจตคติในทางบวกต่อการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์    มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และมีความช านาญในการปฏิบติัเพื่อให้มีทกัษะท่ีส าคญั
ในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและน าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมและการด ารงชีวติ 

  
3. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ 

3.1 เพื่อศึกษาผลการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ 
 3.2  เพื่อใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 

ผูว้ิจยัคาดว่าผลจากการวิจยัจะให้ประโยชน์ในเร่ือง (1) นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขั้น
พื้นฐานได้ถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัทกัษะทางวิทยาศาสตร์ (2) นักเรียนสามารถน าความรู้หรือทกัษะการใช้
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ท่ีไดไ้ปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาอ่ืนๆได ้และ (3) นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เพิ่มข้ึน 

 

4. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 

 
 ทกัษะในการใช้อปุกรณ์

วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

กิจกรรมเพ่ือการพฒันาทกัษะการ

ใช้อปุกรณ์วิทยาศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 

ประสิทธิภาพของผล

การทดลองในชัน้เรียน 

ตัวแปร

ต้น 

ตัวแปรตาม 

ตัวแปรควบคุม 
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5. ระเบียบวธีิวจัิย 
5.1  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่างของการวิจยัเป็นนกัเรียนท่ีเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 2 หอ้ง ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต อ.ธญับุรี จ.ปทุมธานี จ านวน 25 คน 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
ผูว้จิยัไดส้ร้างแผนการจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานอยา่งถูกวธีิโดยมี

รูปแบบของกิจกรรมดงัน้ี คือ (1) วดิีทศัน์ เร่ือง เทคนิคการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ (2) การสาธิตวธีิการใชก้ลอ้งและ
ลงมือปฏิบติัจริง (3) การสาธิตวธีิการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์อยา่งละเอียด และ  (4) โจทยก์ารทดลองเพื่อให้
นกัเรียนฝึกใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ 

 
6.  การเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากโจทยก์ารทดลองท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อทดสอบนกัเรียนโดยใหค้ะแนนทั้ง
จากการสังเกตการณ์และผลการทดลองท่ีไดรั้บ  ซ่ึงจะท าการทดสอบก่อนและหลงัการจดักิจกรรม    ซ่ึงมี
รายละเอียดใน 5 สัปดาห์ ดงัท่ีแสดงไวข้า้งล่างน้ี 
สัปดาห์

ท่ี 
กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช ้

1 ประชุมช้ีแจงเก่ียวกบัการจดักิจกรรมเพื่อเพิ่ม
ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
อยา่งถูกวธีิ และใหน้กัเรียนท าการแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นกลุ่มละ 5 คน 

- 

2 ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามโจทยท่ี์ผูว้จิยั
สร้างมา เพื่อสังเกตพฤติกรรม วธีิการ และผล
การทดลองของนกัเรียน และน ามาใหค้ะแนน 

- โจทยก์ารทดลองท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ทดสอบทกัษะการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
และอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ของนกัเรียน 
- กลอ้งจุลทรรศน์อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ 
- แบบประเมินการปฏิบติัการทดลอง 

3 
ใหน้กัเรียนชมวีดิทศัน์ เร่ือง เทคนิคการใช้
กลอ้งจุลทรรศน์  

 

- วดิีทศัน์ เร่ือง เทคนิคการใชก้ลอ้ง
จุลทรรศน์  
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สัปดาห์
ท่ี 

กิจกรรม เคร่ืองมือท่ีใช ้

4 ผูว้จิยัท  าการสาธิตการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ 
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ใหน้กัเรียนดู 
พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหน้กัเรียนซกัถาม
เทคนิคการใชแ้ละขอ้ขอ้งใจต่างๆ  

- กลอ้งจุลทรรศน์ และอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร์ 

5 ใหน้กัเรียนท าการทดลองตามโจทยท่ี์ผูว้จิยั
สร้างมา เพื่อสังเกตพฤติกรรม วธีิการ และผล
การทดลองของนกัเรียน และน ามาใหค้ะแนน 
โดยจะน าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองในคร้ัง
น้ี และจากการทดลองก่อนท่ีนกัเรียนจะได้
ชมวดิีทศัน์และการสาธิต มาท าการ
เปรียบเทียบกนั 

- โจทยก์ารทดลองท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
ทดสอบทกัษะการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์
และอุปกรณ์ทางวทิยาศาสตร์ของ
นกัเรียน 
- กลอ้งจุลทรรศน์และอุปกรณ์ทาง
วทิยาศาสตร์ 
- แบบประเมินการปฏิบติัการทดลอง 

 
7. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกวเิคราะห์โดยใชส้ถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลคะแนนของนกัเรียนใชร้้อยละ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  เสนอในรูปแบบตารางและความเรียง 
 
8. ผลการวจัิย 

ผูว้จิยัไดส้รุปผลวจิยัจากการวเิคราะห์ในภาพรวม   การจดักิจกรรมแต่ละคร้ังไดท้  าการประเมินการ 
ทดลอง  ซ่ึงเก็บคะแนนก่อน-หลงั คร้ังละ 20 คะแนน และสามารถหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ประเมินการทดลองก่อนท่ีนกัเรียนจะไดช้ม CD-ROM และการสาธิต และคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินการ
ทดลองหลงัท่ีนกัเรียนจะไดช้ม CD-ROM ไดจ้ากขอ้มูลในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 คะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินการทดลอง ก่อน-หลงั ชม CD-ROM และการสาธิต (คะแนน) 
กลุ่มตวัอยา่งท่ี คะแนนก่อน คะแนนหลงั 

1 
2 
3 
4 
5 

9 
11 
12 
8 

10 

17 
18 
18 
18 
19 

รวม 50 90 
 
 จากขอ้มูลในตารางสามารถ น าไปค านวณหาค่าเฉล่ีย ( X ) ได้คือ ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการ
ประเมินการทดลองก่อนชม CD-ROM และการสาธิต เท่ากบั 10 คะแนน ส่วนค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ประเมินการทดลองหลงัชม CD-ROM และการสาธิต เท่ากบั 18 คะแนน 

หลงัจากท่ีค านวณหาค่าเฉล่ียได้แล้ว สามารถค านวณหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD)  ได้คือส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินการทดลองก่อนชม CD-ROM และการสาธิต เท่ากบั 1.581 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินการทดลองหลงัชม CD-ROM และการสาธิต 
เท่ากบั 0.707 
 เม่ือค านวณหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไดแ้ลว้ จึงสรุปค่าท่ีค  านวณไดด้งัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนท่ีไดจ้ากการประเมินการทดลองก่อน-หลงัชม  
CD-ROM  และการสาธิต 
 

ค่าทางสถิติ ก่อน หลงั 
 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (SD) 
 

 
10 

1.581 

 
18 

0.707 

 
ขอ้มูลในตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือนกัเรียนไดรั้บการจดักิจกรรมพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์

วทิยาศาสตร์ แลว้นกัเรียนมีคะแนนเพิ่มข้ึน 8 คะแนน 
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9. การอภิปรายผลวจัิย 
 จากผลการศึกษาผลการจดักิจกรรมการพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานโดยการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ดีิโอและการสาธิตการใช้
อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ แลว้นกัเรียนลงมือปฏิบติัจริง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. จากการเปรียบเทียบทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดย
ใชส่ื้อการสอน CD-ROM และการสาธิตการใชอุ้ปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี
ทกัษะการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งจุลทรรศน์ท่ีดีข้ึน ซ่ึงสามารถประเมินไดจ้ากการใชแ้บบทดสอบก่อนเรียนและหลงั
เรียน พบวา่นกัเรียนมีทกัษะกระบวนการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐาน
ท่ีไดต้ั้งไว ้คือ การจดักิจกรรมเพื่อเพิ่มทกัษะการใชอุ้ปการณ์วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานให้แก่นกัเรียน จะท าให้ผล
การทดลองในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคลอ้งกบั ส าเริง โชครุ่ง (2536 ) ท่ีกล่าวว่า พฤติกรรมดา้น
ทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์ภายหลงัจากใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะการใชเ้คร่ืองมือวทิยาศาสตร์สูงกวา่อยา่ง
นอ้ยร้อยละ 50 ของคะแนนเฉล่ียก่อนใชชุ้ดกิจกรรมน้ี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในการเรียนในชั้น
เรียนนกัเรียนท่ีมีทกัษะการใชอุ้ปกรณ์กลอ้งจุลทรรศน์เพียง 2 -3 คน และท าให้การเรียนในชั้นเรียนนกัเรียนไม่
สามารถทดลองใช้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งทุกคน สังเกตไดจ้ากเม่ือให้นกัเรียนทดลองส่องภาพจากสไลด์ท่ีครูเตรียมไว ้
นักเรียนไม่สามารถใช้กล้องคน้หาภาพท่ีจะเกิดข้ึนได้ ผูว้ิจยัคาดว่าทกัษะกระบวนการด้านการทดลองของ
นกัเรียนเก่ียวกบัการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ในระดบัชั้นมธัยมตน้จะเป็นอุปสรรคใ์นการเรียนของนกัเรียนในระดบัท่ี
สูงข้ึนไป จึงมีแนวคิดให้นกัเรียนศึกษาขั้นตอนการปฏิบติัจากส่ือ CD-ROM แลว้ท าการสาธิตให้นกัเรียนดูอีก
คร้ัง จากนั้นให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มทดลองใช้จริง ท าให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มมีทกัษะการใช้กล้องจุลทรรศน์ได้
อยา่งถูกตอ้งและสามารถศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ ท่ีเป็นองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิตได ้สอดคลอ้งแนวคิด
ของ ประสาท เนืองเฉลิม (2546) ท่ีระบุไวว้า่ การจดัประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตอ้งให้นกัเรียน เรียนรู้
จากการสังเกตและการลงมือปฏิบติั การลงมือกระท าจริงดว้ยตนเอง  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีไดรั้บจากการพฒันาทกัษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
หลงัการพฒันาทกัษะ สูงกวา่ก่อนพฒันาทกัษะ โดยทกัษะความรู้ท่ีไดจ้ากการจ าเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงไม่ไดล้งมือ
ปฏิบติัเป็นทกัษะความสามารถทางสติปัญญาดา้นต ่า เม่ือมีการเรียนรู้จากการปฏิบติั  (Learning by doing) ส่งผล
ให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ความจ าในเน้ือหาความรู้ไดดี้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางสติปัญญาของเด็ก (Theory of 
cognitive development) ของเพียเจต ์(สุจินต ์วิศวธีรานนท์. 2544 ) ซ่ึงกล่าววา่ เด็กอายุระหวา่ง 12 – 15 ปี เด็กจะ
เปล่ียนจากขั้นปฏิบติัการรูปธรรม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้ เป็นผลให้พฒันาการทางดา้นการเรียนและทกัษะ
การใชอุ้ปกรณ์ดีข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน จากการประเมินผลการเรียนก่อนและหลงั พบวา่การกระจายของคะแนน
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ท่ีนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบได้มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉล่ีย 0.707 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน
นกัเรียนเพิ่มข้ึน 8 คะแนน เม่ือเทียบกบัคะแนนก่อนเรียน หลกัการจดัการเรียนการสอน ท่ีเน้นให้ผูเ้รียนมี
บทบาทส าคญัในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติักิจกรรมด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ฝึกใช้
ขั้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ในการแสวงหาค าตอบของปัญหาอยา่งเป็นระบบ ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนใหสู้งข้ึน 

ดงันั้น การพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ท าให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาไปพร้อม ๆ กบัความรู้ดา้น
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ไปดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท่ีตอ้งการ
พฒันาให้ผูเ้รียนได้เจริญงอกงาม  มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความช านาญในการปฏิบติั 
(ประวิตร ชูศิลป์.2542) เพื่อให้มีทกัษะท่ีส าคญัในการศึกษาคน้ควา้และคิดคน้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และน าความรู้ความเขา้ใจไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคมและการด ารงชีวติ พฒันาทกัษะการใช ้

 
10. สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 
 จากการท าวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดจ้ดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ใหก้บันกัเรียน 
โดยการฝึกปฏิบติั  การชม CD-ROM และการสาธิตการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ ผูว้จิยัไดป้ระเมินการทดลอง
ของนกัเรียน โดยเก็บคะแนนของนกัเรียนแต่ละกลุ่มเป็นคะแนน 20 คะแนน ก่อนการการชมการชม CD-ROM 
และการสาธิตการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์ นกัเรียนแต่ละกลุ่มไดค้ะแนนเฉล่ีย 10 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน เท่ากบั 1.581 ส่วนคะแนนของนกัเรียนแต่ละกลุ่มหลงัการการชม CD-ROM และการสาธิตการใช้
อุปกรณ์วทิยาศาสตร์ เฉล่ียไดค้ะแนน 18 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.707 ค่าเฉล่ียผลต่างของ
คะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 8 ซ่ึงต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 ส าหรับขอ้เสนอแนะของผูว้ิจยัจากงานวจิยัน้ี   ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ความสามารถ ในการทดลองทาง
วทิยาศาสตร์นั้นจ าเป็นตอ้งพฒันาผา่นความรู้และการปฏิบติั  ซ่ึงการใชอุ้ปกรณ์วทิยาศาสตร์จ าตอ้งมีความเขา้ใจ
ลกัษณะและการใชง้านของอุปกรณ์    จากนั้นผูเ้รียนจะตอ้งพฒันาทกัษะการใชโ้ดยใชค้วามเขา้ใจ  ก่อนท่ีจะมี
การก าหนดใหผู้เ้รียนสังเกต  โดยครูผูส้อนตอ้งดูแลภาคปฏิบติัอยา่งใกลชิ้ดต่อเน่ืองจนเสร็จส้ิน   จากนั้นจึงมีการ
บนัทึกผลการสังเกตทนัทีภายหลงัเสร็จส้ินการปฏิบติั 
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11. ผู้วจัิย 
 แพรทอง   พิลาสา เป็นครูในฝ่ายมธัยมศึกษา  โรงเรียนสายปัญญา รังสิต  มีประสบการณ์ในการสอน
วชิาวทิยาศาสตร์ ในระดบัมธัยมศึกษาและมีความสนใจในดา้นการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาทกัษะการใชอุ้ปกรณ์
วทิยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนกัเรียนในระดบัน้ี 
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13. ภาคผนวก 
แบบประเมินการปฏิบัติการทดลอง 

กลุ่มท่ี…………………….สมาชิก……………………………………………………. 
 

รายการทีป่ระเมิน คะแนนทีไ่ด้ หมายเหตุ 

1 2 3 4 
- วธีิด าเนินการทดลอง 
- การปฏิบติัการทดลอง 
- ความคล่องแคล่วในขณะปฏิบติัการ 
- การน าเสนอ 
- ผลการทดลอง 

     

รวม   
 

ลงช่ือ   
 

( ………...……………………) 
     ผูป้ระเมิน 

 
เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการทดลอง 

 
รายการประเมิน คะแนน 

วธีิด าเนินการทดลอง 
- ตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมากในการก าหนดวธีิการ ขั้นตอน และการใชเ้คร่ืองมือ 
- ก าหนดวธีิการและขั้นตอนไม่ถูก ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือ 
- ก าหนดวธีิการขั้นตอนถูกตอ้ง การใชเ้คร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ยงัไม่เหมาะสม 
- ก าหนดวธีิการขั้นตอนถูกตอ้ง เลือกใชเ้คร่ืองมือวสัดุอุปกรณ์ในการทดลองเหมาะสม 

 
1 
2 
3 
4 

การปฏิบัติการทดลอง 
- ตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมากในการด าเนินการทดลองและการใชอุ้ปกรณ์  

 
1 
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- ตอ้งใหค้วามช่วยเหลือในการด าเนินการทดลองและการใชอุ้ปกรณ์ 
- ด าเนินการทดลองเป็นขั้นตอน และใชอุ้ปกรณ์ไดถู้กตอ้งถา้ใหค้  าแนะน า  
- ด าเนินการทดลองเป็นขั้นตอน และใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2 
3 
4 

ความคล่องแคล่วในขณะปฏิบัติการ 
-    ท าการทดลองไม่ทนัเวลาท่ีก าหนด และท าอุปกรณ์เคร่ืองใชแ้ตกหกัเสียหาย 
- ท าการทดลองไม่ทนัเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากขาดความคล่องแคล่วในการใชอุ้ปกรณ์และ

การด าเนินการทดลอง   
- มีความคล่องแคล่วในการท าการทดลองและการใชอุ้ปกรณ์ แต่ตอ้งช้ีแนะ   เร่ือง การใช้

อุปกรณ์อยา่งปลอดภยั 
- มีความคล่องแคล่วในการด าเนินการทดลอง และการใชอุ้ปกรณ์ด าเนินการ ทดลองได้

อยา่งปลอดภยั เสร็จทนัเวลา 

 
1 
2 

 
3 
 

4 

 
รายการประเมิน ระดบั 

คุณภาพ 
การน าเสนอ 

-   ตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยา่งมากในการบนัทึกผลการทดลอง การสรุปผล และการ
น าเสนอ 

     -   ตอ้งใหค้  าช้ีแนะในการบนัทึกผลการทดลอง การสรุปผลการทดลองและการน าเสนอจึง
จะปฏิบติัได ้
     -   บนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองถูกตอ้งแต่การน าเสนอยงัไม่เป็นขั้นตอน 
     -   บนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองถูกตอ้ง รัดกุม บนัทึกการน าเสนอเป็น
ขั้นตอนชดัเจน 

 
1 
 

2 
 

3 
4 

ผลการทดลอง 
      -  มีความใกลเ้คียงกบัทฤษฎีนอ้ยท่ีสุด  คลาดเคล่ือนมากท่ีสุด 
      -  มีความใกลเ้คียงกบัทฤษฎีปานกลาง  คลาดเคล่ือนพอใช ้บางส่วนมีความถูกตอ้ง 
      -  มีความใกลเ้คียงกบัทฤษฎีมาก  คลาดเคล่ือนนอ้ย มีความถูกตอ้งของขอ้มูล  70 %  ข้ึนไป 
      -  มีความใกลเ้คียงกบัทฤษฎีมากท่ีสุด  คลาดเคล่ือนนอ้ยมาก  มีความถูกตอ้งขอขอ้มูล  90%  
ข้ึนไป 

 
1 
2 
3 
4 
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การเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์ผ่านเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  ในระดับมัธยมศึกษา 
Internet- based Learning of Basic Science at the Secondary Level 

ทิพวรรณ์  ถาหลา้   
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ฝ่ายมธัยมศึกษา 

บทคัดย่อ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์ 1)  เพื่อสร้างชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษยช์ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  2) 
เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
80/80  และ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2   ขอบเขตของงานวิจยัคือ  1) เป็นงานวิจยัเชิงทดลองและพฒันา  2) เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน  เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษยช์ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   3) กลุ่มตวัอยา่ง คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยเลือกจากระดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์เป็นระดบั กลุ่มเก่ง ปาน
กลาง และอ่อน  กลุ่มละ 5 คน  จากจ านวนนกัเรียน 49 คน   4) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ (1) ชุดการเรียน
ดว้ยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  (2) แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบย่อยอาหารในร่างกายมนุษยช์ั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  (3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1ชุด จ านวน 20 ขอ้ ใชว้ดัความรู้ก่อนเรียน  หลงั
เรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตวัเลือก  (4) แบบประเมินชุดการเรียนฯ  (5) แบบสอบถามความ
คิดเห็นนกัเรียนท่ีมีต่อชุดการเรียนฯ  5)ตวัแปรท่ีศึกษา ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  การใชชุ้ดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean)ค่าส่วนความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) การทดสอบที(t-test) และเกณฑ์ E1/ E2  ผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี ชุดการเรียนดว้ย
คอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ มีประสิทธิภาพ 80.66 81.17 ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ค่าทดสอบที (t-test) 
เท่ากบั 23.74 ซ่ึงมากกวา่ค่าที ในตาราง (t =1.699)  แสดงวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนจาก
ชุดการเรียนดา้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.05 และ
นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เร่ืองโครงสร้างการท างาน  ระบบ
ยอ่ยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  อยูใ่นระดบั  เห็นดว้ย 
ค าส าคัญ:  วทิยาศาสตร์พื้นฐาน,    การเรียนรู้โดยใชค้อมพิวเตอร์,    การเรียนรู้วทิยาศาสตร์โดยใชอิ้นเทอร์เน็ต,   
                  ระดบัมธัยมศึกษา 
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Internet- based Learning of Basic Science at the Secondary Level 
Tippawan Thalar 

Saipanya Rangsit School, Secondary Division 
<cleversole898@gmail.com> 

Abstract 
This research had three objectives: (1) to construct a series of computer- and Internet-based lessons in 

Basic Science at the Secondary 2 level under the topic of Digestion System in the Human Body,  (2) to secure 
effectiveness values 80/80 for the constructed lessons,  and (3) to obtain the learning outcome of the students 
using the constructed lessons. The subjects were 15 Secondary 2 students, divided into three groups of High, 
Mid, Low with 5 students in each group.  The subjects were selected by their previous achievement scores in 
Basic Science. The instruments in the study were: (1) a series of computer- and Internet-based lessons in 
Basic Science at the Secondary 2 level under the topic of Digestion System in the Human Body, (2) learning 
management plans on the topic of Digestion System in the Human Body, (3) an achievement test of 20 
multiple-choice items for pre- and post-testing, (4) an evaluation form for a series of computer- and Internet-
based lessons, and  (5) a questionnaire on students’ satisfaction with the constructed lessons.  
          The obtained data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, and effectiveness 
validation E1/E2. It was found that the constructed series of computer- and Internet-based lessons carried  E1 
at 80.66 and E2 at 81.17.  The subjects were able to perform better after the use of the constructed lessons, as 
shown by t-value =23.47, statistically significant at 0.05.  As for the subjects’ satisfaction, they were positive 
toward the use of computer-assisted learning and internet-based lessons as trialed on them in the study.  
 
Keywords:  Basic Science, Computer-Assisted Learning,    Internet-based Science Learning,   
                 Secondary level  
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 1.ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 

วชิาวทิยาศาสตร์ เป็นรากฐานของความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี เศรษฐกิจ  และสังคม  

และมีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนัมาก  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ในปี

การศึกษาท่ีผ่านมา  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ค่อนข้างต ่า  จากข้อมูลฝ่ายวดัผลและ

ประเมินผลของโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2557  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ  านวน  49 คน ซ่ึง

เป็นนกัเรียนท่ีผูว้จิยัรับผดิชอบในการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดงัน้ี   

รายวชิา 

 

จ านวน

นกัเรียน 

ระดบัคะแนน (คน) 

4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0 

วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน 2 49 7 11 11 5 9 4 2 - 

     

                  ขอ้มูลจากฝ่ายวชิาการโรงเรียนสายปัญญารังสิต 2557 
จากขอ้มูลตามตารางดงักล่าว   จะเห็นวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่า  ซ่ึงอาจ

เน่ืองมาจาก  ส่ือการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ  เป็นส่ือเดิมๆ  นกัเรียนไม่มีอิสระในการเรียน จึงท าใหผู้ว้ิจยั 
ตั้งใจจะพฒันาชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองโครงสร้าง
การท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยคาดวา่จะท าให้นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงตามเกณฑท่ี์ก าหนดได ้ เน่ืองจากชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์มีขอ้ดี ในการช่วยเพิ่มแรงจูงใจใน
การเรียนรู้  ท าใหผู้เ้รียนไม่เกิดความเบ่ือหน่าย  มีอิสระในการเรียน  นกัเรียนเก่งก็เรียนโดยไม่ตอ้งรอ  นกัเรียน
อ่อนก็เรียนตามความสามารถของตน 

 
2. วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง   

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นภูมิหลงัสนบัสนุนงานวิจยัน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  และการออกแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

2.1 การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน 
      สุพิทย ์ กาญจนพนัธ์ (2541)  ให้ค  าจ  ากดัความของ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หมายถึง  กลวิธีการ

สอนท่ีเนน้ใหมี้การกระท าระหวา่งผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้และความทรงจ า  
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      ถนอมพร  เลาจรัสแสง (2541) อธิบายว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  หมายถึง  ส่ือการเรียนการ
สอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหน่ึงซ่ึงใชค้วามสามรถของคอมพิวเตอร์ในการน าส่ือประสมอนัไดแ้ก่  ขอ้ความ  
ภาพน่ิง  กราฟิก  แผนภูมิ  กราฟ  ภาคเคล่ือนไหว  วิดีทศัน์และเสียง  เพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์
ความรู้ในลกัษณะใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากท่ีสุด  

    ส าหรับองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น  ถนอมพร  เลาจรัสแสง (2541) ไดใ้ห้รายละเอียด
ของคุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบส าคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน  4  ดา้น คือ  

     (1)  สารสนเทศ (Information)  สารสนเทศในท่ีน้ีหมายถึงเน้ือหาสาระท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็น
อยา่งดีซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีผูส้ร้างไดก้ าหนดวตัถุประสงคไ์ว ้ 
โดยการน าเสนอเน้ือหาน้ีอาจจะเป็นการน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ  ซ่ึงอาจจะเป็นในลักษณะทางตรงหรือ
ทางออ้มก็ได ้ ตวัอยา่งการน าเสนอเน้ือหาทางตรงไดแ้ก่  การน าเสนอเน้ือหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติว
เตอร์  ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ไดรั้บเน้ือหาสาระและทกัษะต่าง ๆ  อย่างตรงไปตรงมาจากการอ่าน  จ  า  ท าความ
เขา้ใจ  และฝึกฝน  ตวัอย่างการน าเสนอในลกัษณะทางออ้มไดแ้ก่  การน าเสนอเน้ือหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทเกมและการจ าลองซ่ึงเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ีผูเ้รียนไดรั้บจะถูกแฝงเอาไวใ้นรูปแบบของเกมต่าง ๆ  
เพื่อให้ผูใ้ช้ไดฝึ้กทกัษะทางการคิด  การจ าการส ารวจส่ิงต่าง ๆ  รอบตวั  และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ี
สนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจผูใ้ชมี้ความตอ้งการท่ีจะเรียนมากข้ึน  สารสนเทศเป็นคุณลกัษณะส าคญัประการ
หน่ึงของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีช่วยแยกความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมออกจาก
ซอฟตแ์วร์เกมท่ีมุ่งเนน้แต่ความบนัเทิงและความเพลินเพลินของผูใ้ชโ้ดยไม่ค  านึงถึงการให้ความรู้หรือทกัษะแก่
ผูเ้รียนแต่อยา่งใด  อยา่งไรก็ดีซอฟตแ์วร์เกมบางช้ินก็อาจจดัวา่เป็นเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทหน่ึงได ้ แต่
ทั้งน้ีเกมเหล่านั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญักล่าวคือ  จะตอ้งมีเป้าหมายรวมถึงวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะน าเสนอ
เน้ือหา  สาระความรู้หรือทกัษะอยา่งใดอยา่งหน่ึงแก่ผูเ้รียน 

 (2)  ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individualization)  การตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลคือ
ลกัษณะส าคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัทางการเรียนรู้ซ่ึงเกิดจาก
บุคลิกภาพ  สติปัญญา  ความสนใจ  พื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป (Individualization)  คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนซ่ึงเป็นส่ือการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหน่ึงจึงตอ้งไดรั้บการออกแบบให้มีลกัษณะท่ีตอบสนองต่อ
ความแตกต่างส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุดกล่าวคือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้งมีความยดืหยุน่มากพอท่ีผูเ้รียนจะมี
อิสระในการควบคุการเรียนของตน  รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนได ้ การควบคุมการ
เรียนของตนน้ีก็มีอยูห่ลายลกัษณะดว้ยกนั  ลกัษณะท่ีส าคญัไดแ้ก่ (1) การควบคุมเน้ือหา  การเลือกท่ีจะเรียน
ส่วนใดขา้มส่วนใด  ออกจากบทเรียนเม่ือใดหรือยอ้นกลบัมาเรียนในส่วนท่ียงัไม่ไดศึ้กษา  เช่น  มีเมนู  หรือ
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รายการท่ีแยกเน้ือหาตามหวัขอ้อยา่งชดัเจนหรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ  ในการสืบไป (navigate) ในบทเรียน (2)  การ
ควบคุมล าดบัของการเรียน  การเลือกท่ีจะเรียนส่วนใด  ก่อนหลงัหรือการสร้างล าดบัการเรียนดว้ยตนเอง  เช่น  
ในลกัษณะการเรียนเน้ือหาแบบโยงใยหรือส่ือหลายมิติ (Hypermedia)  ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีนิยมกนัอยูใ่นปัจจุบนั  (ซ่ึง
อาจอยูใ่นรูปของส่วนของการเช่ือมโยงแบบฮอตเวิร์ด (Hotword) หรือขอ้ความหลายมิติ (Hypertext) ก็ได ้ ซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถท่ีจะกดเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียนตามความสนใจ  ความถนดัหรือตามพื้นฐานความรู้ของตนได ้ 
(3)  การควบคุมาการฝึกปฏิบติัหรือการทดสอบ  ความตอ้งการท่ีจะฝึกปฏิบติัหรือท าแบบทดสอบหรือไม่  หาก
ท าจะท ามากนอ้ยเพียงไร  เช่นการมีปุ่มควบคุมต่าง ๆ  จดัหาไวทุ้กหนา้ท่ีจ  าเป็น  เช่น  ปุ่มเลิกท า  ปุ่มกลบัไปหนา้
เดิม  เป็นตน้  นอกจากน้ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์แบบอาจท่ีจะตอ้งมีการน าระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert 
System) หรือระบบปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligence)  มาประยกุตใ์ช ้ เพื่อท่ีจะสามารถตอบสนองต่อ
ความแตกต่างของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เช่น การจดัเสนอเน้ือหา (หรือแบบฝึกหดัในระดบั
ความยากง่ายท่ีตรงกบัพื้นฐานความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนเป็นตน้ 

(3)  การโตต้อบ (Interaction)  การโตต้อบในท่ีน้ีคือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนการเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือการเรียนการสอนในลักษณะท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุด  นอกจากน้ีการท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้นหาใช่เกิดข้ึน
เพียงจากการสังเกตเท่านั้น  หากจะตอ้งมีการโตต้อบหรือปฏิสัมพนัธ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูส้อน  ดงันั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดรั้บการออกแบบมาอยา่งดีจะตอ้งเอ้ืออ านวยให้เกิดการโตต้อบระหวา่ง
ผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเน่ืองและตลอดทั้งบทเรียน  การอนุญาตให้ผูเ้รียนเพียงแค่การคลิก
เปล่ียนหน้าจอไปเร่ือย ๆ  ทีละหน้าไม่ถือว่าเป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอส าหรับการเรียนรู้  การท่ีจะท าให้เกิด
ปฏิสัมพนัธ์โตต้อบระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน  ผูส้ร้างซอฟตแ์วร์จ าเป็นตอ้งใชเ้วลาในส่วนของการสร้างความคิด  
วเิคราะห์และสร้างสรรคเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียน (Activity)  หรืองาน (task)  ท่ีก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ซ่ึง
มีความเก่ียวเน่ืองกบับทเรียนและเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  (4)  การให้ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) ลกัษณะท่ีขาดไม่ไดอี้กประการหน่ึงของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ   การให้ผลป้อนกลบัโดยทนัที  ตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner)  แล้ว  ผล
ป้อนกลบัหรือการให้ค  าตอบน้ีถือเป็นการเสริมแรง (reinforcement) อย่างหน่ึง  การให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียน
ในทนัทีหมายรวมไปถึงการท่ีคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการทดสอบหรือประเมินความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนในเน้ือหาหรือทกัษะต่าง ๆ  ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวด้ว้ย  ซ่ึงการให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นวิธีท่ี
อนุญาตให้ผูเ้รียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได้  ความสามารถในการให้ผลป้อนกลบัโดยทนัทีของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเองท่ีถือได้ว่าเป็นจุดเด่นหรือขอ้ได้เปรียบประกอบส าคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือโสตทศัน์วสัดุแลว้  เน่ืองจากส่ือ
อ่ืน ๆ  นั้นไม่สามารถท่ีจะประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนพร้อมกบัการให้ผลป้อนกลบัโดยฉบัพลนัเช่นเดียวกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 จากองค์ประกอบท่ี ถนอมพร เลาจรัสแสง  (2541) ไดอ้ธิบายไวน้ั้น  ผูว้ิจยัพิจารณาว่าความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัยิง่ท่ีครูผูส้อนจะตอ้งให้ความเอาใจใส่เม่ือก าหนดการเรียนรู้หรือ
ผลสัมฤทธ์ิของงานท่ีมอบหมายโดยผา่นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน  ครูควรตอ้งก าหนดเน้ือหาท่ีมีระดบัความ
ยากง่ายไวใ้นหัวขอ้หน่ึงๆ  เน่ืองจากผูเ้รียนจะมีความแตกต่างในการเรียนรู้และรับขอ้มูล  และใช้เวลาในการ
เรียนรู้และรับขอ้มูลต่างกนั  ซ่ึงขอ้ดีของการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น  จะเอ้ือต่อผูเ้รียนในเร่ืองความเร็วและ
ระยะเวลาของการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนในระดบันั้นๆ 

2.2 การออกแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ  เพื่อให้

ออกแบบการเรียนการสอนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ    
 แลนสเบอร์เกอร์  (Landsberger, 1998)  มองวา่การออกแบบเวบ็ช่วยสอนจะตอ้งเน้นท่ีความตอ้งการ

ของผูเ้รียน  โดยส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาอนัเป็นองค์ประกอบพื้นฐาน  ไดแ้ก่ (1) หัวขอ้ของเวบ็  (2) เน้ือหา  (3) การ
สืบคน้ (การเช่ือมโยง , แนะน า , แผนผงั , เคร่ืองมือสืบคน้ ฯลฯ) (4) ต าแหน่งท่ีอยู่ของเวบ็ (URL)  (5) 
ผูรั้บผิดชอบดูแลเวบ็  (6) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (สัญลกัษณ์ของสถาบนั  (7) เวลาท่ีปรับปรุงคร้ังล่าสุด  (8) หัวขอ้
ข่าวสาร 

แนวคิดของ  คาพอน (Kapoun, 1998)  ออกเป็นเกณฑ์การประเมิน  5  ประการ  คือ (1) ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาเวบ็  เน่ืองจากมีผูท่ี้น าเสนอขอ้มูลอยูภ่ายในเวบ็เป็นจ านวนมาก  การประเมินจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความ
ถูกตอ้งของเน้ือหาเป็นส าคญั  (2) ความน่าเช่ือถือของเวบ็  เป็นการยากท่ีจะพิจารณาว่าควรจะเช่ือถือเน้ือหาใน
ระดบัใดจ าเป็นตอ้งพิจารณาผูเ้ขียนเวบ็เป็น  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งการประเมินวา่มีการแจง้ช่ือ  สถาบนัสถานท่ีติดต่อ
หรือไม่  เพราะเป็นการแสดงความรับผิดชอบและสร้างความน่าเช่ือถือ  (3) ความมุ่งหมายของเวบ็  เวบ็จะตอ้งมี
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนตงัแต่เร่ิมตน้น าเสนอ  พื้นท่ีของเวบ็  การปรับปรุงและขอ้มูลล่าสุดเม่ือใด  
เป็นการบ่งช้ีถึงคุณภาพของข่าวสารขอ้มูลในแง่ทนัต่อสถานการณ์  (5) ความครอบคลุม  เวบ็มีความแตกต่างจาก
ส่ิงพิมพใ์นดา้นของความครอบคลุมซ่ึงจ าเป็นท่ีเวบ็จะตอ้งกระท าให้สมบูรณ์  ทั้งการเช่ือมโยงเน้ือหา  การใช้
ภาพ  ขอ้ความ  ขอ้มูลการออกแบบหน้าจอภาพ  การเขา้ถึงขอ้มูลหรือการคน้หา  ลว้นเป็นองค์ประกอบท่ีเวบ็
ด าเนินการใหค้รอบคลุมถึง 
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ส าหรับผูใ้ชท่ี้ออกแบบเวบ็ไซตต์อ้งค านึงถึงวา่จะตอ้งอยูบ่นรากฐานท่ีวา่ผูใ้ชเ้ป็นศูนยก์ลาง  โดยนึกถึง
เสมอว่าเวบ็ไซต์ควรเน้นให้ผูใ้ช้สามารถเขา้ใช้ไดส้ะดวก  ไม่ประสบปัญหาติดขดัใด ๆ  การประเมินเวบ็ไซต ์
(Soward, 1997)  มีหลกัการใหญ่ท่ีตอ้งประเมินคือ  (1) การประเมินวตัถุประสงค ์(Purpose)  เวบ็ไซตท่ี์ดีตอ้งมี
วตัถุประสงค ์ วา่เพื่ออะไร    เพื่อใคร  กลุ่มเป้าหมายคือใคร  (2) การประเมินลกัษณะ (Identification)  เวบ็ไซต์
ควรจะทราบไดท้นัทีเม่ือเปิดเขา้ไป  วา่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด  ซ่ึงหนา้แรกท่ีท าหนา้ท่ีอภิปราย (title) เป็นส่ิงจ าเป็น
ในการบอกลกัษณะของเวบ็  (3) การประเมินภารกิจ (Authority)  ในหน้าแรกของเวบ็  บอกขนาดขององค์กร
และควรบอกซ่ึงผุอ้อกแบบ  แสดงท่ีอยูแ่ละเส้นทางภาพในเวบ็  (4) การประเมินโครงการและการออกแบบ (Lay 
out and Design)  ผูอ้อกแบบควรจะประยุกตแ์นวคิด  ตามมุมมองของผูใ้ชค้วามซบัซ้อน  เวลา  รูปแบบท่ีเป็นท่ี
ตอ้งการ  (5)การประเมินการเช่ือมโยง (Links)  การเช่ือมโยงเป็นหวัใจของเวบ็ไซต ์ เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและมีผลต่อ
การใช ้ การเพิ่มจ านวนการเช่ือมโยงโดยไม่จ  าเป็นไม่เป็นประโยชน์กบัผูใ้ช ้ ควรใชเ้คร่ืองมือในการสืบคน้แทน
การเช่ือมโยง  (6) การประเมินเน้ือหา (Content)  เน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ   ภาพ  หรือเสียง  เน้ือหาตอ้งเหมาะสม
กบัเวบ็  และใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทุกส่วนเท่าเทียมกนั 

จากแนวคิดขา้งตน้สรุปไดว้า่ ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Learning Packages)   
เป็นการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือหลกั     เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัวชิา   หน่วย   และ
หวัเร่ือง   เพื่อช่วยใหเ้ปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. วตัถุประสงค์การวจัิย 

ผูว้จิยัก าหนดจุดประสงคก์ารวจิยัไว ้3 ขอ้ คือ 
1. เพื่อสร้างชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเร่ือง
โครงสร้างการ 

ท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิาวทิยาศาสตร์ 
พื้นฐาน เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษย ์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ให้มีประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ ์ 80 80 

3. เพื่อศึกษาผลการใชชุ้ดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิา วทิยาศาสตร์เร่ือง 
โครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษย ์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
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     จากจุดประสงค์ของการวิจยั 3 ขอ้ ขา้งตน้  ผูว้ิจยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ในแง่ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีสูงข้ึน  นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์  ผูว้จิยัไดชุ้ดการเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยใชค้อมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเร่ืองโครงสร้างการท างาน
ระบบยอ่ยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ เพื่องานสอนในระดบัมธัยมศึกษา   อีกทั้งเป็นแนวทางปฏิบติัในการสร้างชุด
การเรียนอ่ืนๆ ดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

4. ระเบียบวธีิวจัิย 
4.1 กลุ่มท่ีใช้วิจยั  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนสายปัญญารังสิต  จ  านวน 15 คน  

โดยเลือกจากจ านวนนกัเรียน 49 คน  โดยใชร้ะดบัคะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์แบ่งกลุ่มเป็นระดบั กลุ่ม
เก่ง ปานกลาง และอ่อน  กลุ่มละ 5 คน   

4.2 เคร่ืองมือวจิยั  มี 5 เคร่ืองมือ ดงัน้ี 
      4.2.1 ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง

โครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ใชเ้วลาเรียน  3 คาบ   คาบละ  50  
นาที  

      4.2.2 แผนการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหาร  
ในร่างกายมนุษยช์ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

       4.2.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1ชุด จ านวน 20 ขอ้ ใชว้ดัความรู้ก่อนเรียน หลงั  เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด  4  ตวัเลือก  มีค่าความยากง่ายเฉล่ียทั้งฉบบั ( p )  เท่ากบั  0.539  ค่าอ านาจจ าแนก
เฉล่ียทั้งฉบบั ( r ) เท่ากบั  0.428  และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.592 

      4.2.4 แบบประเมินชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
      4.2.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อชุดการเรียนดว้ย 
              คอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ 

 
 
 5. การเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลโดยเร่ิมจากการสร้างชุดบทเรียนเป็นเคร่ืองมือวจิยัและใชเ้คร่ืองมือทั้งหมด 
รวม 5 เคร่ืองมือ  โดยเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา   2557   ดงัน้ี 
 5.1 ใชชุ้ดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Adobe  
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Dreamweaver  cs 3 กบักลุ่มเป้าหมาย 
5.2  ใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เป็นแบบปรนยั 4 เลือก  จ  านวน 20 ขอ้  (แบบทดสอบ 

วดัผลสัมฤทธ์ิน้ีไดรั้บการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ในการตรวจสอบดา้นการวดัและประเมินผล ความ
ถูกตอ้งและเหมาะสมของเน้ือหาในแบบทดสอบ)  

5.3  เก็บข้อมูลของการทดสอบก่อน และหลังการใช้ชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตฯ   

   5.4  เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียนด้วย
คอมพิวเตอร์ผา่นอินเทอร์เน็ตฯ    
 
6. ผลของการวจัิย  

ผูว้ิจยัได้น าผลวิจยัท่ีได้รับจากการใช้เคร่ืองมือวิจยัทั้ ง 5 มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉล่ีย(Mean)  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าทดสอบที (t-test) และเกณฑ ์E1/ E2   

ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  
6.1 ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองโครงสร้างการ

ท างานระบบย่อยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ 80.66 81.17 ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด   

6.2 แผนการจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหาร ใน 
ร่างกายมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ 80.66 81.17 ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

6.3 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 1ชุด จ านวน 20 ขอ้ ใช้วดัความรู้ก่อนเรียน หลงั  เป็น
แบบทดสอบแบบปรนยั ชนิด  4  ตวัเลือก  มีค่าความยากง่ายเฉล่ียทั้งฉบบั ( p )  เท่ากบั  0.539  ค่าอ านาจจ าแนก
เฉล่ียทั้งฉบบั ( r ) เท่ากบั  0.428  และค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั  0.592   ผลของการทดสอบผลสัมฤทธ์ิของ
กลุ่มเป้าหมาย  ไดพ้บวา่มีค่าทดสอบที (t-test) เท่ากบั 23.74 ซ่ึงมากกวา่ค่าที ในตาราง (t =1.699)  แสดงว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนจากชุดการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ 
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั   0.05  ช้ีใหเ้ห็นวา่ นกัเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อนสามารถเรียนรู้ไดดี้ จาก
ชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

6.4 แบบประเมินชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โดย
การใชชุ้ดการเรียนฯ ในการสอนของครู  เม่ือวิเคราะห์คุณภาพการสอนของครูแลว้ พบวา่ มีค่า C.V. = 5.99%  
ซ่ึงมีความหมายวา่ คุณภาพการสอนอยูใ่นระดบัดีและชุดการเรียนฯ สามารถใชก้ารไดต้ามจุดประสงค ์
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  6.5 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อชุดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เร่ืองโครงสร้างการท างาน  ระบบย่อยอาหาร ในร่างกายมนุษย ์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดบั  เห็นดว้ย  และ
นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาวทิยาศาสตร์   

 
7. การอภิปรายผลวจัิย 

จากผลของการวจิยัจะเห็นไดว้า่  การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นสามารถช่วยใหก้ารเรียนรู้วชิา 
วทิยาศาสตร์มีความง่ายข้ึนต่อความเขา้ใจ  และผูเ้รียนสามารถติดตามบทเรียนไดง่้ายข้ึนและมีเวลาของตนเองท่ี
จะสามารถปรับความเร็วชา้ในการเรียนรู้ของตน  ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากผลสัมฤทธ์ิท่ีเพิ่มข้ึนจากกลุ่มกลางและอ่อน  
ซ่ึงประเด็นในการเรียนรู้ในลกัษณะน้ีไดรั้บการสนบัสนุนในงานของ สุพิทย ์ กาญจนพนัธ์ (2541)  ซ่ึงเนน้ขอ้ดี
ของการเรียนรู้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า เป็นการช่วยให้ผูเ้รียนสามารถรับรู้และจดจ าข้อมูลท่ีมี
ความหมายเฉพาะตนไดดี้ยิ่งข้ึน นกัวิจยัอีกท่านหน่ึงคือ  ถนอมพร  เลาจรัสแสง (2541)  ไดก้ล่าวถึงการเรียนรู้
โดยผ่านการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่ามีประโยชน์ในท านองเดียวกนัคือ เป็นการถ่ายทอดความรู้ได้อย่างดี  
และน่าสนใจโดยมีภาพประกอบและส่ือเคล่ือนไหว 

ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการออกแบบการเรียนการสอนผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น  ผูว้จิยัไดแ้สดงไวใ้น 
งานวิจยัน้ี  ในการสร้างแผนการจดัการการเรียนรู้ในหัวขอ้ วิทยาศาสตร์ท่ีเลือกมาโดยเฉพาะส าหรับการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์  โดยไดค้  านึงถึงองค์ประกอบท่ีส าคญั 4 องค์ประกอบ ท่ีระบุโดย  ถนอมพร  เลาจรัสแสง  
(2541)  คือ  ผูส้ร้างบทเรียนในลกัษณะน้ีตอ้งค านึงถึง (1) สารสนเทศ (2) ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (3) การ
โตต้อบ (4) การใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัที  ซ่ึงผลจากการประเมินแผนจดัการจดัการการเรียนรู้และชุดการเรียนรู้
โดยการสอนผา่นคอมพิวเตอร์  ปรากฏวา่ อยูใ่นระดบัท่ีน่าพึงพอใจของผูว้จิยั 

ประเด็นท่ี  Landsberger (1998)  ไดร้ะบุใหค้วามส าคญัในการออกแบบการเรียนรู้ผา่นเครือข่าย 
อินเตอร์เน็ตว่าตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นปัจจยัหลกั  ซ่ึงผลการวิจยัในงานวิจยัน้ีได้เป็นไปใน
ทิศทางท่ีค านึงถึงผูเ้รียนและความแตกต่างในการเรียนรู้เป็นส าคญั  ส าหรับในส่วนท่ีเก่ียวกับการประเมิน
บทเรียนโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการสร้างบทเรียนโดยใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น  ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณา
ความส าคญัของมิติการประเมิน เช่น การเลือกเน้ือหาสารสนเทศตามจุดประสงค์การเรียนรู้  ระยะเวลาในการ
เรียนรู้เน้ือหาสารสนเทศ เป้าหมาย การเขา้ถึงสารสนเทศโดยผ่านเว็บ  การเช่ือมโยงข้อมูลกับภาพและส่ือ
เคล่ือนไหว  และการประเมินการใชบ้ทเรียนหรือส่ือเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษา  ซ่ึงมิติทั้งหมดน้ีไดถู้กระบุไวใ้น
งานของ Soward (1997)  และ Kapoun (1998) 
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8. ข้อเสนอแนะ 
      ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะจากการวจิยัในการใชชุ้ดการเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวชิา 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เร่ืองโครงสร้างการท างานระบบยอ่ยอาหารในร่างกายมนุษยช์ั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  ใน 2 
ประเด็น คือ 
               8.1 การสร้างบทเรียนหรือแผนการจกัการการเรียนรู้ในลกัษณะท่ีเป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์
ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้น  ผูส้ร้างบทเรียนควรตอ้งศึกษาองคป์ระกอบต่างๆ ในการสร้างบทเรียนประเภทน้ี  
และตอ้งก าหนดเกณฑ์การประเมินอย่างชดัเจนส าหรับบทเรียนหรือแผนการจกัการการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนใน
ลกัษณะท่ีเป็นชุดการเรียนรู้ดว้ยคอมพิวเตอร์ผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต    

      8.2  ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าผูส้ร้างบทเรียนหรือแผนการจดัการการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ควรตอ้งเนน้ให้ผูเ้รียนเขา้ใจความส าคญัของจริยธรรมดา้นสารสนเทศ  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
สร้างทศันคติในเชิงบวกและความเคารพต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต  
 
9. ผู้วจัิย 

ทิพวรรณ์  ถาหลา้  เป็นครูสอนวทิยาศาสตร์พื้นฐานท่ีโรงเรียนสายปัญญารังสิต ฝ่ายมธัยมศึกษา  มีความ
สนใจในการใชส่ื้อสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน  ไดพ้ฒันาชุดการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  เป็นงานวจิยัในระดบัชั้นเรียนและโรงเรียน 
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การพฒันาการคิดวเิคราะห์ [หรือเชิงเหตุผล] ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน  
โดยใช้ค าถามแบบอตันัย 

วราภรณ์  พรมนิล 
บทคัดย่อ 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาสภาพปัญหาเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4   พบว่านกัเรียนขาด
ทกัษะในการศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเองและการจดัระบบความคิด  เม่ือรู้สภาพปัญหาแลว้ จึงมีวตัถุประสงคใ์น
การใชแ้บบทดสอบอตันยัมากระตุน้ให้นกัเรียนหาวิธีการจดัระบบความคิดของตน  จุดประสงคข์องการวิจยัคือ
ผูว้จิยัตอ้งการพฒันาใหน้กัเรียน  (1) สามารถศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง (2) ให้นกัเรียนรู้จกักระตือรือร้นในการ
เรียน (3) ให้นกัเรียนหาวิธีการจดัระบบความรู้ดว้ยตนเอง (4) ให้นกัเรียนสร้างทกัษะและนิสัยรักการอ่าน และ 
(5) ช่วยเพิ่มพนูความรู้ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียนรู้ตามหลกัสูตรใหก้วา้งขวางข้ึน 

กลุ่มท่ีใชว้ิจยั คือ นกัเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ใน
ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 90  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบอตันยัในราย
ประเมินรายหน่วย  และแบบทดสอบกกลางภาคและปลายภาค เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4   ผลของการวิจัยท่ีได้รับจาก  คะแนนจากแบบทดสอบรายหน่วย   คะแนนจาก
แบบทดสอบกลางภาค และคะแนนจากแบบทดสอบปลายภาค ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิท่ีได้รับแสดงให้เห็นว่า
แบบทดสอบอตันัยสามารถพฒันานกัเรียนไดต้ามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้   ผูว้ิจยัคาดว่าจะน าแบบทดสอบ
อตันัยท่ีได้ท าการทดลองใช้มาพฒันานักเรียนในการสร้างวิธีจดัระบบความคิดของนักเรียน ท่ีจะช่วยพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิวชิาวทิยาศาสตร์พื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป  
 
ค าส าคญั: การพฒันาการคิดวเิคราะห์, ใช้ค าถามแบบอตันัย, วชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐาน, ระดับมัธยมศึกษา 
 

The Use of Subjective Type of Test to Develop Learning Achievement in  
Basic Science of  Secondary 5 Students 

Waraporn Promnil  Worarajathinaddamat School 
Abstract 

       The paper reports development of  learning achievement in Basic Science of Secondary 5 students at 
Worarajathinaddamat School with the use of subjective-typed tests.  The researcher identified major problems 
and limitations in learning Basic Science as:  (1) lack of skills in self-learning,  and (2) ineffective 
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organization of thought. The use of the subjective type of test was used with students with identifies problems 
or limitations for the purposes of (1) developing skills in self-learning development, (2) increasing learners’ 
enthusiasm, (3) supporting learners’ knowledge management, (4) supporting learners’ reading skills and love 
of reading, and (5) widening and extending learners’ knowledge obtained in the Basic Science Curriculum. 
The subjects were 90 Secondary 4 students at Saipanta Rangsit School.  Three subjective-typed tests were 
constructed to measure their  learning achievement in learning units, and in mid-term and final examinations.  
The constructed tests after their trial with Secondary 4 students were expected to serve as test-type guidelines 
for Secondary 5 students at the same school. 
 
Keywords: Subjective type of test,   Learning  achievement,  Basic Science,   Secondary level 
 
_______________________________________________________________________________________ 

การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์  
ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่6 

ส านวน  คุณพล  
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 2) เพื่อประเมินผลการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผา่น
กระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาโดยมีการด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2555 กลุ่มประชากรซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 61  คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 1) กระบวนการเรียนรู้ในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 2) คู่มือกรณีศึกษา 3) แผนการ
จดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และ 4) แบบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ 5) แบบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ และ   6) แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้ฯ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ียเลข
คณิตค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ  
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ผลการวิจยัพบวา่ 1) การพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ใชก้ระบวนการจดัการเรียนรู้
โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1.1) ขั้น
ทบทวนความรู้ 1.2) ขั้นเสนอกรณีศึกษา 1.3) ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั และ 1.4) ขั้นสรุป
และน าความรู้ไปใช้ 2) คะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดบัดี และมี
พฒันาการของทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 3) คะแนนเฉล่ียความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน และ 4) คะแนนเฉล่ียเจตคติของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อ
กระบวนการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์,การเรียนรู้แบบร่วมมือ, การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา, การบูรณาการ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 
 

Development of Analytical Thinking Skills in Mathematics Learning  
of  Prathomsuksa 6 Students 

Samnuan Kunpol 
Satit Bilingual School of Rangsit University 

<sumnuan.k@sbs.ac.th> 
Abstract 

The objectives of this research were to develop analytical thinking skills in mathematics learning of 
Prathomsuksa or Grade 6 students  and evaluate the analytical thinking skills of these students. This study was 
conducted in academic year 2012. The subjects were 61 Prathomsuksa 6 students at Satit Bilingual School of 
Rangsit University. Six research instruments were (1) mathematics learning process that integrates 
collaborative learning with case method learning, (2) a case handbook, (3) lesson plans in mathematics, (4) an 
analytical skills evaluation form, (5) a mathematics knowledge test, and (6) a student satisfaction 
questionnaire. The obtained data were analyzed by using mean, standard deviation, and percentage. 

The results of the study were as follows: (1) the development of analytical thinking skills was done 
by using collaborative learning with case method learning in four stages: (1.1) elicitation of prior knowledge, 
(1.2) case presentation, (1.3) case analysis through collaborative learning, and (1.4) conclusion and 
application; (2) the students’ average score of analytical thinking skills was at a high level, and their analytical 
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thinking skill development apparently increased; (3) the students’ average score obtained from mathematics 
knowledge post-test was higher than that of the pre-test; and (4) the students’ average score of their 
satisfaction with the learning process was at the highest level.  
 
Keywords:: Developing Analytical Thinking Skills, Collaborative Learning, Case Method Learning, 
Collaborative Learning,  Integration Method  
 
________________________________________________________________________________________ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคโลกาภิวฒัน์ ถือเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร หากผูค้นไม่สามารถคิดวิเคราะห์เก่ียวกับข้อมูล
ข่าวสารท่ีตนเองไดรั้บมานั้นอาจส่งผลเสียต่อการตดัสินใจในการท างาน หรือการใชชี้วิตประจ าวนั ดงันั้นทกัษะ
การคิดวิเคราะห์จึงเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอยา่งยิ่งในโลกยุคใหม่ ปัจจุบนัประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย
ไดห้ันมาสนใจ ในการสอนการคิด ส าหรับประเทศไทยไดมี้การปฏิรูปการศึกษา เพื่อพฒันากระบวนการคิด  
ดงัท่ีไดร้ะบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม 2545) มาตรา 24 วรรค 2 ท่ีวา่ใน
การจดัการเรียนรู้ สถานศึกษาตอ้งฝึกทกัษะกระบวนการคิด  และในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ตลอดจน
การประเมินการทดสอบมาตรฐานของชาติ ไดมี้การประเมินดา้นพฒันาการคิดดว้ย (ประพนัธ์ศิริ สุเลารัจ, 2553 ) 

การคิดวิเคราะห์เป็นรากฐานส าคญัของการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต  เน่ืองจากการคิดวิเคราะห์           
ประกอบด้วยทกัษะท่ีส าคญัคือ  ทกัษะการจ าแนก ทกัษะการจดัหมวดหมู่  ทกัษะการวิเคราะห์ขอ้ผิดพลาด  
ทกัษะการน าไปใช ้และทกัษะการคาดการณ์   (Marzano, 2001) และการคิดวิเคราะห์เป็นทกัษะท่ีทุกคนสามารถ
พฒันาได้ (ประพนัธ์ศิริ สุเลารัจ, 2553)  แต่จากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ2 ประจ าปี
งบประมาณ 2549 – 2551 พบวา่ ภาพรวมเร่ืองการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนทัว่ประเทศ มีคะแนนเฉล่ียค่อนขา้ง
ต ่า (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) 

คณิตศาสตร์เป็นวชิาหน่ึงท่ีนกัเรียนจะตอ้งใชท้กัษะการคิด และเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาต่างๆ จึงมี
บทบาทต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  มี
ความสมดุลทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และอารมณ์  สามารถคิดเป็นท าเป็น  แกปั้ญหาเป็น  และสามารถอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข (กรมวชิาการ, 2545) 
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 จากการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary  National Educational Testing: O-NET) 
ซ่ึงวดัความรู้รวบยอดปลายช่วงชั้น (6 ภาคเรียน) ของผูเ้รียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2553 – 
2556 พบวา่ นกัเรียนมีผลคะแนนเฉล่ียในวชิาคณิตศาสตร์เป็น 34.85, 52.40, 35.77 และ 41.95 ตามล าดบั 
(http://www.niets.or.th/index.php/research_th)  จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีผลคะแนนเฉล่ีย
ส่วนมากไม่ถึงร้อยละ 50 นอกจากน้ีโครงการศึกษาแนวโนม้การจดัการศึกษาคณิตสาสตร์และวทิยาศาสตร์ พ.ศ. 
2550 (Trends in International Mathematics and Science Study: TIMSS 2007) ไดร้ายงานวา่ ประเทศไทยไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่
ประเทศเพื่อนบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการแทบทุกประเทศ  ยกเวน้ประเทศอินโดนีเชียประเทศเดียว  โดยนกัเรียน
ไทยท าคะแนนเฉล่ียได ้441 คะแนน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) สอดคลอ้งกบัโครงการประเมิน
ความส าเร็จของการจดัการเรียนการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ.2552 (Programme for International Student 
Assessment: PISA 2009) ท่ีพบวา่ ประเทศไทยไดค้ะแนนในวชิาคณิตศาสตร์เฉล่ีย 419 คะแนน (สถาบนั
ส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) โดยคะแนนของ TIMSS และ PISA เป็นคะแนนท่ีต ่ากวา่
ค่าเฉล่ียของทั้งสองโครงการ ทั้งน้ีอาจเป็นผลมาจากในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนส่วนใหญ่ ครูเป็นผู ้
ถ่ายทอดความรู้และผูเ้รียนเป็นฝ่ายรับเพียงอยา่งเดียว โดยมิไดเ้นน้การท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Christopher 
Johnson, 2551)  

การจดัใหน้กัเรียนไดเ้รียนหรือท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม หรืออยา่งนอ้ยเป็นคู่ จะท าใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิด และมองเห็นขอ้บกพร่องหรือขอ้ผิดพลาดในความคิดเหล่านั้น ท าให้มีการฝึกฝนแก้ไขและ พฒันา
ความคิดจากการไดรั้บขอ้มูลสะทอ้นกลบั (ประพนัธ์ศิริ สุเลารัจ , 2553) จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and 
Jhonson, 1989) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) ใช้ได้ดีกบัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เพราะช่วยกระตุ้นให้ผู ้เรียนคิดทางคณิตศาสตร์ เข้าใจการเช่ือมโยงระหว่างมโนมติและ
กระบวนการ และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว และมีความหมาย 

นอกจากจะฝึกให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อพฒันาทกัษะการท างานร่วมกับผูอ่ื้น มีความ
รับผิดชอบและช่วยเหลือเก้ือกูลกนัแลว้ การจดัการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา (Case Method) ยงัเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ี
จะช่วยให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการแกปั้ญหา ฝึกแสวงหาความรู้ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย  สามารถเช่ือมโยง
ความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ หรือเสริมสร้างความรู้ให้กวา้งขวาง และน าไปใช้แกปั้ญหาในชีวิตประจ าวนัได ้(สุ
วิทย ์ มูลค า, 2545) การจดัการการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา เป็นวิธีท่ีเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียนไดคิ้ดวิเคราะห์  และ
เรียนรู้ความคิดของผูอ่ื้น ช่วยให้ผูเ้รียนมีมุมมองท่ีกวา้งข้ึน (ทิศนา แขมณี, 2553) ในการจดัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ครูมกัจะให้โจทยปั์ญหาเพื่อให้นกัเรียนไดคิ้ด โจทยปั์ญหาส่วนมากจะมีลกัษณะคลา้ยกรณีศึกษา  
แต่ท่ีผ่านมานักเรียนจ านวนมากไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้ สืบเน่ืองมาจากโจทย์นั้ นไม่ได้มี
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ความสัมพนัธ์หรือเป็นเร่ืองท่ีไกลเกินตวัส าหรับนกัเรียน และค าถามเหล่านั้นไม่ไดมี้ความทา้ทาย ให้นกัเรียนได้
คิด ดงันั้นการสร้างกรณีศึกษาใหมี้ความทา้ทายและน่าติดตามจึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั 
 จากท่ีกล่าวมาเห็นได้ว่า การท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 การประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการวดัและการประเมินผลใน
ระดบัชาติ อนัประกอบไปดว้ย Matching, Classifying, Analyzing Errors, Generalizing และ Specifying จะตอ้ง
อาศยักระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ดว้ยลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเหมาะส าหรับการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ผสมผสานกบัการสอนโดยใชก้รณีศึกษาท่ีมีการน าเสนอกรณีอนัคลา้ยคลึงกบัโจทยปั์ญหา
ทางคณิตศาสตร์ จะสามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของผูเ้รียนไดเ้ป็นอยา่งดี ดว้ยเหตุและผลท่ีไดก้ล่าวมา
ทั้งหมด ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6ในการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
 1) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6ในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ผา่นกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

2) เพื่อประเมินผลการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ผ่านกระบวนการ
เรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา 

 
3. ระเบียบวธีิวจัิย 

ระเบียบวธีิวจิยัจะกล่าวถึงผูท่ี้ใหข้อ้มูลวจิยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
      3.1 ผูใ้หข้อ้มูลวจิยั 

      ผูใ้หข้อ้มูลวจิยัในงานวิจยัน้ีคือประชากรของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 61 คน ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงใชเ้ป็นกลุ่มในการเก็บขอ้มูล 
       3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
       เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัน้ีคือ แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จ านวน 30 แผน และคู่มือ
กรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ ดงัรายละเอียดคือ 
                     3.2.1 แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2251  



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

34 
 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 แผน เพื่อใชส้อนเป็นเวลา 15 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ รวมเป็นจ านวน 30 
คาบ ทุกแผนการจดัการเรียนรู้มีส่วนประกอบท่ีส าคญัคือ 1) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) การจดัการเรียนรู้ 3) การ
ประเมิน 4) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 5) ส่ือในการจดัการเรียนรู้ และ 6) บนัทึกหลงัการสอน   แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนน้ีไดก้ าหนดกระบวนการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ ท่ีบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
และการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    
เคร่ืองมือวิจยัท่ีสร้างข้ึนน้ีไดรั้บการตรวจสอบเน้ือหาและประเมินความตรงของเน้ือหา (Content Validity )โดย
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาคณิตศาสตร์ 3 ท่าน 

           ส าหรับส่วนประกอบท่ี 2 ของแผนการจดัการการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์มีขั้นตอนการด าเนินงาน
การเรียนการสอนดงัน้ี 1) ขั้นทบทวนความรู้ (Elicitation of Prior Knowledge) 2) ขั้นเสนอกรณีศึกษา (Case 
Presentation) 3) ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั (Case Analysis through Collaborative Learning) และ 
4) ขั้นสรุปและน าความรู้ไปใช ้(Conclusion and Application) 
                       3.2.2 คู่มือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจากกรณีท่ีเป็นจริง หรือสมมติข้ึนจาก
ความเป็นจริง ท่ีมีความสอดคล้องกับชีวิตประจ าวนัละมีเน้ือหาเช่ือมโยงกับทางคณิตศาสตร์ จ  านวน 30 
กรณีศึกษา คู่มือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนน้ีไดรั้บการตรวจสอบเน้ือหาและประเมินความตรงของ
เน้ือหา (Content Validity )โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นวชิาคณิตศาสตร์ 3 ท่าน 

          3.2.3 แบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ ของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างการเรียนรู้ในแต่ละคาบเรียน แยกตามทกัษะย่อยของการคิด
วิเคราะห์ตามหลกัของ Marzano’s Taxonomy (2001) ซ่ึงประกอบด้วย Matching, Classifying, Analyzing 
Errors, Generalizing และ Specifying ผูว้ิจยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนและ ผูช่้วยวิจยัอีก 1 คน เป็นผูส้ังเกตและประเมิน
ทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละกลุ่ม โดยใชแ้บบประเมินทกัษะการคิดวิเคราะห์ซ่ึง
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบ Rubric Scoring 5 ระดบั  

       3.2.4 แบบทดสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ ประเมินความรู้ทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียน ค าถามในแบบทดสอบน้ีแยกตามทกัษะยอ่ย
ของการคิดวิเคราะห์ตามหลกัของ Marzano’s Taxonomy (2001) ซ่ึงประกอบดว้ย Matching, Classifying, 
Analyzing Errors, Generalizing และ Specifying ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ครอบคลุมเน้ือหา
ทั้ง 8 เร่ือง ไดแ้ก่ ทศนิยม 5 ขอ้  การบวก การลบ การคูณทศนิยม 5 ขอ้  การหารทศนิยม 5 ขอ้  รูปส่ีเหล่ียม 5 ขอ้  
รูปวงกลม 5 ขอ้  บทประยุกต ์5 ขอ้  รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงส่ีเหล่ียมมุมฉาก 5 ขอ้ และ สถิติ 
และ ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 5 ขอ้  รวมเป็นจ านวนทั้งส้ิน 40 ขอ้ 40 คะแนน 
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        3.2.5 แบบประเมินเจตคติของนักเรียน มีวตัถุประสงค์เพื่อ การประเมินเจตคติของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนน้ีมี 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 คือขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ
ของผูต้อบแบบประเมิน และส่วนท่ี 2 คือ เจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยมี
ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale)  จ  านวนทั้งส้ิน 12 ขอ้ ครอบคลุมเน้ือหาการ
ประเมินทกัษะการเรียนรู้ร่วมกนั และทกัษะการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงแบ่งออกเป็นทกัษะยอ่ย 5 ดา้น ไดแ้ก่ Matching, 
Classifying, Analyzing Errors, Generalizing และ Specifying รวมทั้งเจตคติโดยรวมของนกัเรียนท่ีมีต่อกระบวนการ
เรียนรู้น้ี 

3.3 พฤติกรรมท่ีแสดงทกัษะการคิดวเิคราะห์ 
       ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการศึกษาทกัษะการคิดวิเคราะห์ในงานวิจยัน้ีในเชิงพฤติกรรม ตามหลกัการของ 
Marzano’s Taxonomy ดงัน้ี  

      1) Matching: นกัเรียนสามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างในส่ิงท่ีเรียนได ้
                    2) Classifying: นกัเรียนสามารถจดัประเภท จดัล าดบั จดักลุ่มของส่ิงท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัเขา้
ดว้ยกนั โดยยดึโครงสร้างลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีเป็นประเภทเดียวกนัได ้  
                   3) Analyzing Errors: นกัเรียนสามารถแยกแยะขอ้ผิดพลาดหรือปัญหา มองเห็นความผิดปกติ 
ความสัมพนัธ์และความไม่สัมพนัธ์สอดคล้องของส่ิงต่างๆ และสามารถโยงความสัมพนัธ์สู่การสรุปอย่าง
สมเหตุสมผล 
                  4) Generalizing: นกัเรียนสามารถน าความรู้เดิมท่ีมีไปสรุปเป็นหลกัการใหม่ น าไปประยุกตใ์ชใ้น
สถานการณ์ใหม่ หรือสามารถน าความรู้ไปใชใ้นกิจกรรมชีวติประจ าวนัได ้
                  5) Specifying: นกัเรียนสามารถน าความรู้หรือหลกัการท่ีมีอยูไ่ปใช้เพื่อการประมาณ และท านาย
สถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ สามารถเข้าใจเหตุการณ์ ระบุรายละเอียดในเหตุการณ์นั้นๆ และ
ปรับเปล่ียนวธีิการใหเ้หมาะสมกบัส่ิงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 
4. การเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 5 เคร่ืองมือเก็บขอ้มูลคือ (1) แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ (2)  
คู่มือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ (3) แบบประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ (4) แบบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ (5)  แบบประเมินเจตคติของนกัเรียน    ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล คือ 1 ภาคการศึกษาของนกัเรียน
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ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  ในปีการศึกษา 2554 โดยใชเ้วลาในการสอนทั้งส้ิน 15 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ รวมเป็น
จ านวน 30 คาบ คาบละ 50 นาที ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  

 

5. ผลของการวจัิย 
 ผลของการวิจยัมี 3 ส่วน คือ (1) ส่วนท่ีผูว้ิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และคู่มือ
กรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์ไปใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 (2) ส่วนท่ีเป็นผลของการพฒันาทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มท่ีศึกษา และ (3) เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในวชิาคณิตศาสตร์ท่ีเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ดงัรายละเอียดคือ  
 5.1 การใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และคู่มือกรณีศึกษาทางคณิตศาสตร์กบันักเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
       5.1.1 การเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาโดยเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาคณิตศาสตร์ มีการ
ก าหนดขั้นทบทวนความรู้ (Elicitation of Prior Knowledge) ไดแ้ก่น าเขา้สู่บทเรียนโดยการเร่งเร้าความสนใจ
ของนกัเรียน   แจง้วตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ และวิธีการประเมิน   ทบทวนความรู้เดิม โดยน าเสนอความรู้
พื้นฐานเดิมท่ีจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในขั้นต่อไป 
                     5.1.2  ขั้นเสนอกรณีศึกษา (Case Presentation)  มีรายละเอียดคือ     

 ครูผูส้อนเสนอกรณีศึกษา เพื่อเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปแบบ  วีดิทศัน์  
ภาพยนตร์ ส่ือส่ิงพิมพ ์ แผนภูมิ บทสนทนา หรือเร่ืองราว ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือมากกวา่ในการจดัการ
เรียนการสอนในแต่ละคาบเรียน กรณีศึกษาท่ีเลือกมาอาจเป็นเร่ืองจริง  หรือเป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึนอนัอยูบ่น
พื้นฐานของเหตุการณ์จริง และมีความสัมพนัธ์กบัชีวติประจ าวนัของผูเ้รียน 

 ครูผูส้อนน าเสนอประเด็นปัญหา และใหข้อ้มูลเพิ่มเติมเพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ 
 

ส าหรับการวิเคราะห์กรณีศึกษานั้นผูเ้รียนจะใชก้ารเรียนรู้ร่วมกนั (Case Analysis through Collaborative 
Learning) โดยครูแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีสมาชิก 4 ถึง 5 คน โดยในกลุ่มจะตอ้งมีนกัเรียนท่ีมีผล
การเรียนอยูใ่นระดบัดี 1 คน ปานกลาง 1 ถึง 2 คน และต ่า 1 ถึง 2 คน เพื่อใหน้กัเรียนท่ีมีผลการเรียนดีได้
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนท่ีต ่ากวา่ หรือเพื่อให้นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการแสดงจุดเด่นของ
แต่ละคน และในขณะเด่ียวกนัก็พฒันาจุดดอ้ยของตนใหดี้ข้ึนดงันั้นในการเรียนรู้ร่วมกนัในลกัษณะน้ีจึงตอ้งมี
การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence)  

 ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มแต่งตั้งหวัหนา้ รองหวัหน้า ผูเ้ขียนใบงาน และผูต้รวจสอบความถูกตอ้งของ
ใบงาน โดยเขียนไวใ้นใบงานกลุ่มท่ีแจกให้ เพื่อให้สมาชิกภายในกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี และสามารถ
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ตรวจสอบงานของตนเองได้ (Individual Accountability)   จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัศึกษา
กรณีศึกษา ร่วมกนัวิเคราะห์เพื่อหาค าตอบและขอ้สรุปพร้อมเขียนค าตอบลงในใบงานท่ีแจกให้ ในขั้นตอนน้ี
นกัเรียนจะตอ้งมีการพึ่งพาและเก้ือกูลกนั (Positive Interdependence) ปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด (Face to 
Face Promotive Interaction) ร่วมกนัระดมความคิด และแสดงความคิดเห็นของตนเองให้แก่สมาชิกในกลุ่มให้
รับทราบ ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล และทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interdependent 
and Small Group Skills) กล่าวคือนกัเรียนจะตอ้งรู้จกัการพูดคุยกบัเพื่อน ท างานร่วมกบัเพื่อน รวมถึงการตั้ง
ค  าถามกบัครูผูส้อนเม่ือเกิดขอ้สงสัย และพยายามช่วยกนัท างานโดยใชค้วามสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้งาน
บรรลุตามเป้าหมาย คือไดค้  าตอบท่ีถูกตอ้งและตรงกบัประเด็นค าถามท่ีมีอยูใ่นกรณีศึกษา  

 ในการวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการกลุ่มนั้น   ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม 
(Group Progressing) ภายหลงัจากเสร็จส้ินการวเิคราะห์กรณีศึกษาทุกคาบเรียน โดยครูผูส้อนมอบหมาย
ใหแ้ต่ละกลุ่มประเมินประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มตนเอง วา่สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีขอ้ดีในการ
ท างานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร และจะปรับปรุง/แกไ้ขขอ้ด้อยให้ดีข้ึนไดอ้ย่างไร เพื่อน าผลการ
ประเมินมาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในคาบต่อไป 

 การสรุปและน าความรู้ไปใช ้(Conclusion and Application) มีรายละเอียดคือ  (1) ครูผูส้อนและนกัเรียน
ร่วมกันอภิปรายและสรุปค าตอบของประเด็นปัญหา พร้อมทั้งสรุปสาระส าคญัของการเรียนรู้ และ
ร่วมกันเสนอความคิดในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั และ(2) ครูและนักเรียนร่วมกัน
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การตรวจผลงานและการสังเกตพฤติกรรมการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียน 
5.2 ผลของการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในวชิาคณิตศาสตร์ของกลุ่มท่ีศึกษา 
       5.2.1 คะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้

โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ในวชิาคณิตศาสตร์ อยูใ่นระดบัดี ดงั
แสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียทกัษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 5 ดา้นของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย (N = 61) 

ทักษะการคิดวเิคราะห์ 5 ด้าน 
คะแนน 

ค่าเฉลีย่ (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ระดบั 
Matching 4.47 0.48 ดี 
Classifying 4.39 0.49 ดี 
Analyzing Errors 4.04 0.57 ดี 
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Generalizing 4.30 0.72 ดี 
Specifying 4.00 0.70 ดี 

รวม 4.24 0.51 ด ี

               
  5.2.2 การเปรียบเทียบพฒันาการของทกัษะการคิดวิเคราะห์ทั้ง 5 ดา้น ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหวา่งคาบ
เรียนท่ี 1-10 คาบเรียนท่ี 11-20 และคาบเรียนท่ี 21-30 พบว่ามีทกัษะการคิดวิเคราะห์สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงั
แสดงในรูปภาพท่ี 1 
  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  การพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ทั้ง 5 ดา้นอยา่งต่อเน่ือง ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
                  
                   จากผลคะแนนเฉล่ียทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้
โดยบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษา ในวชิาคณิตศาสตร์ ท่ีผูว้ิจยั และผูช่้วยวิจยั
อีก 1 คนร่วมกนัประเมิน อยู่ในระดบัดี และมีพฒันาการท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากนกัเรียนไดมี้การ
ช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั มีการใชท้กัษะกระบวนการกลุ่มในการท างาน อีกทั้งนกัเรียนยงัไดฝึ้กทกัษะการ
คิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษาในรูปแบบ และในเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัถึง 30 เร่ือง การไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์
ซ ้ าๆ ท าใหน้กัเรียนมีความสามารถทางการคิดวเิคราะห์สูงข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การเรียนเร่ือง การอ่านแผนภูมิแท่ง
เปรียบเทียบ ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอกรณีศึกษา เร่ือง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของประเทศต่างๆ ให้กบันกัเรียนได้
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ร่วมกนัศึกษา และวเิคราะห์หาค าตอบร่วมกนัโดยใชค้  าถามเพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะการคิดวิเคราะห์ยอ่ยทั้ง 5 
ดา้น  

ตวัอยา่งกรณีศึกษา เร่ือง ปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 ของประเทศต่างๆ 
นกัวิทยาศาสตร์หลายคนกลวัว่าการเพิ่มของก๊าซ CO2  ในชั้นบรรยากาศของเรา ท าให้ภูมิอากาศ

เปล่ียนแปลง จึงไดท้  าการส ารวจปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2  ในประเทศ หรือภูมิภาคต่างๆ แลว้น ามาท าเป็น
แผนภูมิดา้นล่าง เพื่อแสดงระดบัการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี 1990 (แท่งไม่มีสี) และระดบัการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี 
1998 (แท่งทึบ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 5 
ด้าน 

ประเด็นค าถาม 

Matching 1. ใหน้กัเรียนบอกลกัษณะของการปล่อยก๊าซระหวา่งสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น 
2. ใหน้กัเรียนบอกความแตกต่างระหวา่งสหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 

Classifying 1. ใหน้กัเรียนบอกประเทศท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซลดนอ้ยลง 
2. ใหน้กัเรียนบอกประเทศท่ีมีปริมาณการปล่อยก๊าซเพิ่มสูงข้ึน 
3. ใหน้กัเรียนเรียงล าดบัประเทศท่ีมีการปล่อยก๊าซจากมากไปนอ้ย 

Analyzing Errors 1. ประเทศเยอรมนัเป็นประเทศอุตสาหกรรม แต่ท าไมจึงมีการปล่อยก๊าซในปริมาณท่ีไม่
สูงมาก 
2. นกัเรียนคิดวา่ประเทศใดควรเพิ่มมาตรการควบคุมการปล่อยก๊าซ CO2 มากท่ีสุดเพราะ
เหตุใด 

Generalizing 1. นกัเรียนคิดวา่แต่ละประเทศสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 
2.  นักเ รียนสามารถน าความรู้ เ ร่ืองการอ่านแผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบไปใช้ใน
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ทกัษะการคิดวเิคราะห์ 5 
ด้าน 

ประเด็นค าถาม 

ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไร 
Specifying 1. ประเทศใดบา้งท่ีมีแนวโนม้ในการปล่อยก๊าซลดนอ้ยลง 

2. จากขอ้มูลนกัเรียนคาดวา่ในปี ค.ศ. 2013 จะมีการปล่อยก๊าซเพิ่มข้ึนหรือลดลง เพราะ
เหตุใด 

 
จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่นกัเรียนไดร่้วมกนัฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์ยอ่ย ดว้ยประเด็นค าถามต่างๆ ใน

ขั้นวิเคราะห์กรณีศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั (Case Analysis through Collaborative Learning) และ ขั้นสรุป
และน าความรู้ไปใช ้(Conclusion and Application) เม่ือนกัเรียนไดฝึ้กดว้ยกรณีท่ีมีความหลากหลายถึง 30 กรณี 
ก็จะส่งผลใหน้กัเรียนมีพฒันาการดา้นการคิดวเิคราะห์สูงข้ึนตามล าดบั 
                  5.2.3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนจ าแนกเป็นทกัษะการคิดวิเคราะห์
ยอ่ย 5 ดา้นคือ Matching, Classifying, Analyzing Errors, Generalizing และ Specifying  ปรากฏผลในตารางท่ี 2 
ดงัน้ี 
 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉล่ียความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายแยกตามทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ดา้นต่างๆ (N=61) 
ทกัษะการคิดวเิคราะห์

ย่อย 
(8 คะแนน) 

ช่วงเวลา ค่าเฉลีย่ (µ) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (

 ) 
ร้อยละ 
(%) 

Matching 
ก่อนเรียน 4.44 1.73 55.50 
หลงัเรียน 7.66 0.57 95.75 

Classifying 
ก่อนเรียน 3.44 1.74 43.00 
หลงัเรียน 7.43 0.62 92.88 

Analyzing Errors 
ก่อนเรียน 2.92 1.39 36.50 
หลงัเรียน 7.41 0.69 92.63 

Generalizing 
ก่อนเรียน 2.75 1.56 34.38 
หลงัเรียน 6.90 0.96 86.25 
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Specifying 
ก่อนเรียน 3.26 1.42 40.38 
หลงัเรียน 7.05 1.20 88.13 

 
จากผลคะแนนเฉล่ียความรู้ทางคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายแยกตามทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ด้านต่างๆ จะสังเกตได้ว่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงข้ึนจากก่อนเรียน และหากสังเกตท่ีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานจะพบวา่ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าลดต ่าลงในทุกทกัษะยอ่ยอยา่งเห็นไดช้ดั นัน่คือนกัเรียน
กลุ่มเป้าหมายเม่ือได้เรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ใกลเ้คียงกนัมากกว่าก่อนเรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้น้ี ท่ีเป็นผล
เช่นน้ีผูว้ิจยัเช่ือวา่ ในขั้นทบทวนความรู้ (Elicitation of Prior Knowledge) เป็นขั้นตอนท่ีมีรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลายเช่น การตั้งค  าถาม การยกตวัอย่าง เพื่อเป็นการเร่งเร้าความสนใจของนกัเรียน จากนั้นนกัเรียนได้
ทราบวตัถุประสงคใ์นการเรียน และนกัเรียนไดท้บทวนความความรู้เดิม จึงท าใหน้กัเรียนมีเป้าหมายในการเรียน 
และมีความรู้เพียงพอท่ีจะน าไปใชใ้นขั้นต่อไป  ในขั้นวเิคราะห์กรณีศึกษาผา่นการเรียนรู้ร่วมกนั (Case Analysis 
through Collaborative Learning) นกัเรียนจะไดร่้วมกนัเรียนรู้ และมีการช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ 
นกัเรียนเก่งจะได้มีโอกาสอธิบายความรู้ให้แก่นักเรียนท่ีอ่อนกว่าไดเ้ขา้ใจ ในขั้นตอนน้ี นักเรียนท่ีอธิบายให้
เพื่อนฟังก็จะไดเ้ป็นการทบทวนความรู้ของตนเอง และเกิดความภาคภูมิใจท่ีท าให้เพื่อนสามารถเขา้ใจบทเรียน
ได ้ส่วนนกัเรียนท่ีอ่อนกวา่ก็จะมีความรู้และเขา้ใจในบทเรียนมีความสุข และพร้อมท่ีจะเรียนในเน้ือหาต่อไปได ้ 

ส่วนในขั้นสรุปและน าความรู้ไปใช ้(Conclusion and Application) ขั้นน้ีจะส าคญัมากเพราะนกัเรียนจะ
ไดร่้วมกนัสรุปความรู้และสรุปวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มเพื่อวางแผนในการเรียนชัว่โมงถดัไป นอกจากน้ีใน
กรณีศึกษาท่ีมอบหมายใหแ้ก่นกัเรียนไดร่้วมกนัแกไ้ขนั้นยงัส่งผลต่อความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียน
ยกตวัอยา่งเช่น  การเรียนในหวัขอ้การบวกและการลบทศนิยม ผูว้จิยัไดน้ าเสนอกรณีศึกษาเก่ียวกบัเหตุการณ์น ้า
ท่วมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 โดยมีเน้ือหาของกรณีศึกษาดงัน้ี เหตุการณ์น ้าท่วมคร้ังใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 ท าให้
เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและทรัพยสิ์นของประชาชนเป็นจ านวนมาก ในการรายงานข่าวจะแจง้วา่สาเหตุ
ของน ้าท่วมภาคกลางในคร้ังน้ีเกิดจากมีมวลน ้าปริมาณมากมาจากทางภาคเหนือของไทยไหลมารวมกนัท่ีแม่น ้า
เจา้พระยาเพื่อท่ีจะไหลลงสู่อ่าวไทย แต่ดว้ยปริมาณน ้าท่ีมากเกินไปท าใหเ้กิดการระบายน ้าไม่ทนั อีกทั้งเข่ือน
ขนาดใหญ่ท่ีใชส้ าหรับเก็บกกัน ้าก็ไม่สามารถท่ีจะรองรับน ้าไดอี้กต่อไป  จึงไดร้ะบายน ้าออกจากเข่ือนเป็น
ปริมาณมาก ยิง่ท  าใหมี้มวลน ้ าเพิ่มข้ึน น ้าไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลไดท้นัจึงท าใหเ้กิดน ้าท่วมในบริเวณกวา้ง  
หลายคนกล่าววา่หากเข่ือนสามารถเก็บกกัน ้าได ้และไม่ระบายน ้ามาเพิ่มน ้าก็อาจจะไม่ท่วมภาคกลางก็เป็นได ้    
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ดว้ยสาเหตุน้ีครูจึงตอ้งการให้นกัเรียนเขา้เวบ็ไซต ์ttp://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/egat_dam.php 
เพื่อศึกษาท่ีตั้ง และปริมาณน ้ าของเข่ือน ต่างๆ กรณีศึกษาน้ีนกัเรียนใหค้วามสนใจมาก เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ี
นกัเรียนทุกคนไดป้ระสบดว้ยตนเอง เม่ือนกัเรียนไดเ้ขา้ไปในเวบ็ไซต ์นกัเรียนจะไดเ้ห็นท่ีตั้งของเข่ือนต่างๆ 
นกัเรียนตอ้งเลือกภูมิภาคท่ีนกัเรียนสนใจ และหาปริมาณน ้ารวมทั้งหมดของทุกเข่ือน ในขั้นตอนน้ีนกัเรียน
จะตอ้งช่วยกนับวกปริมาณน ้ าของทุกเข่ือน ต่อจากนั้นให้นกัเรียนน าผลบวกท่ีไดไ้ปเปรียบเทียบวา่ในปี พ.ศ. 
2555 มีปริมาณมากกวา่หรือนอ้ยกวา่ปริมาณน ้าในปี พ.ศ. 2554 ในส่วนน้ีนกัเรียนจะไดใ้ชค้วามรู้เร่ืองการลบ
ทศนิยมจากตวัอยา่งจะสังเกตไดว้า่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้ส่ิงใกลต้วั และเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนไดป้ระสบเหตุการณ์
นั้นๆมาก่อน จะท าใหน้กัเรียนสนใจ และตั้งใจเรียนส่ิงเหล่านั้นอยา่งเตม็ท่ี 
 5.3 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
 ผู ้วิจ ัยได้สรุปคะแนนเฉล่ียรวมเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเนน้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ในวชิาคณิตศาสตร์  มีค่าเท่ากบั 4.86 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 3 คะแนนเฉล่ียของการประเมินเจตคติของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย (N=61) 

รายการประเมิน 

ระดับเจตคต ิ

ค่าเฉลีย่ 
(µ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 

ระดับ 

นกัเรียนไดรั้บความรู้ และประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีบูรณาการกบัการเรียนรู้โดย
ใชก้รณีศึกษา 

4.77 0.46 มากท่ีสุด 

นกัเรียนไดท้  ากิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้
ร่วมกบัเพื่อนในกลุ่ม 

4.74 0.54 มากท่ีสุด 

นกัเรียนไดว้เิคราะห์กรณีศึกษาท่ีมีเน้ือหาใกลต้วัและมีความ
ทนัสมยั 

4.90 0.40 มากท่ีสุด 

นกัเรียนไดท้  างานเป็นกลุ่ม ช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดท้ างานตามบทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 4.75 0.51 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 

ระดับเจตคต ิ

ค่าเฉลีย่ 
(µ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( ) 

ระดับ 

จากกลุ่ม 
นกัเรียนไดต้ั้งค  าถามและแสดงความคิดเห็น 4.59 0.62 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะ Matching  4.93 0.25 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะ Classifying  4.93 0.25 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะ Analyzing Errors  5.00 0.00 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะ Generalizing  4.87 0.39 มากท่ีสุด 
นกัเรียนไดฝึ้กฝนและพฒันาทกัษะ Specifying   4.90 0.40 มากท่ีสุด 

เฉลีย่รวม (µ) µ = 4.86 มากทีสุ่ด 
 

                   ตารางท่ี 3 แสดงว่า คะแนนเฉล่ียรวมเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาในวิชา
คณิตศาสตร์ท่ีเน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ  คือ 4.86 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัสามารถอธิบายได้ว่าค่า
คะแนนเฉล่ียเจตคติท่ีสูงนั้นมาจากการท่ีกรณีศึกษามีประเด็นค าถามท่ีช่วยฝึกให้นกัเรียนไดใ้ชค้วามสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อยา่งมีระบบ และมีขั้นตอน ท าให้นกัเรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้  ส าหรับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูเ้รียนมีโอกาสร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ มีการช่วยเหลือพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั และมี
ปฏิสัมพนัธ์ในการท างานกลุ่ม ท าใหมี้ความสุขในการเรียน และมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกนั 
 

6. การอภิปรายผลวจัิย  

ผลการวจิยัเพื่อพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ ในวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชก้รณีศึกษาท่ีเนน้การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในงานวิจยัน้ี    ไดแ้สกงให้เห็นวา่วิธีการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 
ด้าน ประกอบด้วย Matching, Classifying, Analyzing Errors, Generalizing และ Specifying ซ่ึงเสนอโดย
Marzano (2001)  ผลการวิจยัน้ีช้ีให้เห็นว่าขั้นตอนต่างๆ ในการใช้แผนการจดัการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ท่ีมี
กรณีศึกษาเป็นฐานและใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้นั้นสามารถน าไปใชก้บั
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นกัเรียนท่ีเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นประถมศึกษา ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตว่าขนาดของชั้นเรียนของการใช้วิธี
กรณีศึกษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ีไม่ควรมีนกัเรียนมากกวา่ 30 คน  

ในการเตรียมความพร้อมส าหรับครูและนกัเรียนนั้น  ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ครูตอ้งเป็นผูมี้ความรอบรู้และ 
มีประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์มาแลว้ระยะหน่ึง   มีความเขา้ใจวิธีการเรียนการสอนท่ีใช้ผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง มีความสนใจท่ีจะใช้วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัครูและระหว่างผูเ้รียนด้วยกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมายกบัตนเอง และสามารถ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได ้เม่ือครูตอ้งการท่ีจะน ากระบวนการจดัการเรียนรู้น้ีไปใชใ้นชั้นเรียน ครูจะตอ้ง
ท าความเขา้ใจกบัแนวคิดหรือหลกัการของการเรียนรู้โดยใชก้รณีศึกษาอยา่งถ่องแท ้และตอ้งค านึงถึงวิธีการท่ีจะ
ถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้ และประสบการณ์ให้ผูเ้รียนอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีเน้นการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมกนั (Johnson and Johnson, 1989; ประพนัธ์ศิริ  
สุเลารัจ, 2553)  ดงันั้นครูผูส้อนจึงตอ้งศึกษาหลกัการ หรือทฤษฎีการสอนน้ีให้เขา้ใจ และสามารถน าไปใช้ใน
การจดัการเรียนรู้ท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบทั้ง 5 ซ่ึงไดแ้ก่ การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด 
ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดข้องสมาชิก  การใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และทกัษะการ
ท างานกลุ่มยอ่ย และการวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม ไดอ้ยา่งครบถว้น      ในส่วนการสนบัสนุนการพฒันาทกัษะ
การวิเคราะห์ของนักเรียนนั้น    ครูตอ้งเตรียมความพร้อมให้กบันักเรียนโดยการอธิบายวิธีการเรียนรู้ท่ีใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้ท่ีใชก้รณีศึกษา บทบาทหนา้ท่ีของครู และนกัเรียน และเป้าหมาย
ของการจดัการเรียนรู้ 

ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตในการด าเนินการการใช้กระบวนการเรียนรู้  โดยใช้กรณีศึกษาและการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ในวชิาคณิตศาสตร์   ในส่วนท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียนและวธีิการแบ่งกลุ่ม   คือ (1) ครูตอ้งศึกษาประวติัการเรียน
ของนกัเรียน เพื่อท าการแบ่งกลุ่มยอ่ย (2) ครูควรใหแ้ต่ละกลุ่มมี นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนระดบัดี 1 คน ปานกลาง 
2–3 คน และต ่า 1 คน  เพราะจะช่วยใหผู้เ้รียน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ีครูจะตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนในแต่ละกลุ่มไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัในการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์จากกรณีศึกษา 
(สุวิทย ์ มูลค า, 2545; ทิศนา แขมณี, 2553)   นอกจากน้ีครูควรก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของผูเ้รียนในการท างาน
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย    ส่วนท่ีเก่ียวกบัการวดัและประเมินผลส าหรับกระบวนการจดัการเรียนรู้ในลกัษณะน้ี ครู
ควรตอ้งใช้วิธีท่ีหลากหลาย และเหมาะสม(ประพนัธ์ศิริ สุเลารัจ , 2553)  โดยเลือกใชแ้บบทดสอบความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ แบบประเมินทกัษะการคิดวเิคราะห์ ใบงานกลุ่ม และงานเด่ียว รวมทั้งการให้ขอ้มูลสะทอ้นกบัของ
ครู 
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7. ข้อเสนอแนะจากผู้วจัิย  
ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะวา่การใชก้รณีศึกษาและการเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น     สามารถจะน าไปใชป้ระยุกต์

ไดก้บัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ทั้งในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา  อีกทั้งครูผูส้อนควรให้ความ
สนใจในการสร้างรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ท่ีเป็นระบบในการจดัการการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะกลุ่มและสมาชิก
ในกลุ่มต้องมีบทบาทท่ีชัดเจนและหน้าท่ีท่ีต้องร่วมมือกันเพื่อผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนดในการเรียนรู้ในแต่ละ
บทเรียน  มีประเด็นท่ีครูผูส้อนควรตอ้งค านึงดว้ยว่าวิชาคณิตศาสตร์ในท่ีสุดแลว้มีการวดัผลสัมฤทธ์ิรายบุคคล  
ดงันั้นการใชก้ระบวนการกลุ่มควรตอ้งน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาคณิตศาสตร์ท่ีเป็นรายบุคคลในการวดัผลสัมฤทธ์ิ
คร้ังสุดทา้ยของบทเรียน 

  
8. กติติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.สุพตัรา ประดบัพงศ์ เป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาให้ค  าปรึกษา   แนวทางการวิจยั    
และค าแนะน าต่างๆ ในการด าเนินการวิจยัจนส้ินสุดลงด้วยดี  และผูว้ิจยัขอขอบคุณนักเรียนกลุ่มท่ีศึกษาใน
งานวจิยัน้ีท่ีไดใ้หเ้วลาเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีก าหนดในงานวจิยัน้ี 

 

9. ผู้วจัิย 
ส านวน  คุณพล จบการศึกษาปริญญาเอก ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต ปริญญาโท

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขา หลกัสูตรและการสอน  มหาวิทยาลยัรังสิต และปริญญาตรีวิทยาศาสตรบณัฑิต 
เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาคณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปัจจุบนัเป็นครูและรองหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ซ่ึงมีความสนใจในการพฒันาทกัษะการ
คิดวเิคราะห์ของนกัเรียนในวชิาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
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การพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวจิารณญาณในวชิาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที ่6 
Developing Grade 6 Students’ Critical Thinking Skills in the Social Studies Subject Strand  

สันติ  กิจลือเกียรติ  
บทคัดย่อ      

            ทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณถือเป็นทกัษะท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 21 และเป็นกระบวนการคิดท่ีเป็น       
ส่วนหน่ึงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นคุณภาพผูเ้รียน  คือ  “มาตรฐานท่ี 4 ผูเ้รียนมีความสามารถใน       
การคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์    มีวิจารณญาณ   มีความคิดสร้างสรรค ์คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทศัน์”  โดยผล       
การประเมินอยูใ่นระดบัจ าเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันา (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา       
(องคก์ารมหาชน), 2554) บทความน้ีมุ่งใหห้ลกัและแนวทางแก่ครูในการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ      
ในวิชาสังคมศึกษาของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยเร่ิมจาก   1) ท าความเขา้ใจในความหมายและ       
กระบวนการหรือขั้นตอนของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   2) วิเคราะห์หาสาระท่ีจะสอนท่ีเหมาะสมกบัทกัษะ
การ     คิดอย่างมีวิจารณญาณ  3) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้โอกาสผูเ้รียนไดด้ าเนินการคิดตาม
กระบวนการคิด     อย่างมีวิจารณญาณ ซ่ึงจะเกิดประสิทธิผลมากข้ึน หากผูเ้รียนไดรั้บการเสริมแรง ขอ้มูล
ยอ้นกลบัและความรู้     เพิ่มเติมในส่ิงท่ีผูเ้รียนตอ้งการ รวมไปถึงการให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิดบ่อยๆในสถานการณ์ท่ี
หลากหลาย และส่งเสริมให ้    น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั 4) วดัและประเมินความสามารถทางการคิดไดท้ั้ง
ทางดา้นผลสัมฤทธ์ิของการ    คิด ดา้นทกัษะกระบวนการคิดและดา้นคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อการคิด 
 

   ค าส าคัญ : การพฒันาทกัษะการคิด การคิดอย่างมีวจิารณญาณ การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิกการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

Developing Grade 6 Students’ Critical Thinking Skills in the Social Studies Subject Strand  
Santi Kitluekiat  

Faculty of Education, Rangsit University 
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         Abstract 

                    This study aimed to (1) develop Grade 6 students’ critical thinking skills in the social studies 
subject strand through the learning process combining graphic organizers and collaborative learning, and (2) 
evaluate the development of students’ critical thinking skills. The subjects were 27 Grade 6 students at 
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Wiparat Elementary School. The research instruments were (1) four units of social studies lesson plans in 
economics, (2) pre- and post-tests, (3) an evaluation form of graphic organizer implementation to develop 
students’ critical thinking skills and (4) a graphic organizer worksheet for lesson conclusion.  
          The main findings of this study were: (1) the development of Grade 6 students’ critical thinking skills 
was done by the learning process that combined graphic organizers and collaborative learning. The learning 
process consisted of three stages: designing lesson plans, implementing the plans, and evaluating the learning 
outcomes; (2) The average score of students’ achievement after participating in the learning process was 
higher after their participation; (3) the researcher’s and his two assistants observed the students’ positive 
interdependence being developed at 100% and their group processing rose sharply from 11.10% to 88.90%. 
As for the students’ self-assessment, their overall level of satisfaction towards the learning process was at a 
high level, and the average score of their critical thinking skills after participating in the learning process was 
at a high level. The identified graphic organizer patterns in economics for critical thinking skills development 
were in five types:  (1) New Word Diagram, (2) Concept Comparing, (3) Cause and Effect, (4) Cluster 
Diagram, Concept/Event Map/5W1H, (4) Cycle, and (5) Concept Wheel.  
 
Keywords:  Developing Thinking Skills, Critical Thinking Skills, Learning through Graphic Organizers,  
                    Collaborative Learning 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. ความเป็นมาของงานวจัิยและวรรณกรรมทีเ่ป็นภูมิหลงั 

งานวิจยัน้ีมีท่ีมาจากการท่ีหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการให้ความส าคญัต่อการ
พฒันาทกัษะการคิด     ซ่ึงทกัษะดงักล่าวมีอยู ่3 ระดบั คือ (1) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) (2) การคิด
สังเคราะห์ (Synthetical Thinking)  และ(3) การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Critical  Thinking)     ในงานวิจยัฉบบัน้ี   
ผูว้จิยัมุ่งศึกษาการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ    โดยมีความเห็นวา่ปัจจุบนัเร่ืองการคิด และการสอน
คิด เป็นเร่ืองท่ีส าคญัอยา่งยิง่ในการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพสูง ในประเทศต่างๆ ศึกษาและเนน้ในเร่ืองของการ
พฒันาผูเ้รียนให้เติบโตข้ึนอย่างมีคุณภาพในด้านสติปัญญา ความคิด คุณธรรม และการเป็นพลเมืองท่ีดีของ



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

49 
 

ประเทศ การพฒันาดา้นสติปัญญาความคิดเป็นด้านท่ีได้รับความเอาใจใส่สูงสุด เน่ืองจากเป็นด้านท่ีเห็นผล
ชดัเจน ผูเ้รียนท่ีมีความรู้ความสามารถสูงมกัไดรั้บการยอมรับและไดรั้บโอกาสท่ีดีกวา่ผูมี้ความรู้ความสามารถ
ต ่า  

ผูว้ิจ ัยได้เลือกทบทวนวรรณกรรมท่ีส าคัญเก่ียวกับการพฒันาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อ
ประกอบเหตุผลวา่เหตุใดการศึกษาและการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งและ
ตอ้งมีความรีบเร่งพฒันาทกัษะการคิดในลกัษณะน้ีตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา 

1.1 ความส าคญัของทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
  ทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในโลกศตวรรษท่ี 21 (วิจารณ์ 

พานิช, 2556) ท่ีมีขอ้มูลความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมายมหาศาล ดงันั้นผูเ้รียนท่ีมีทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
จะสามารถจ าแนก ตีความ และเช่ือมโยงขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งมีเหตุผล และสามารถประเมินความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูลความรู้เหล่านั้นไดอี้กดว้ย นอกจากน้ี การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นทกัษะท่ีส าคญัและเป็นกระบวนการ
คิดท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านคุณภาพผู ้เ รียน คือ มาตรฐานท่ี 4 ผู ้เ รียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทศัน์ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) , 2547) โดยผลการ
ประเมินของทั้งประเทศอยูใ่นระดบัจ าเป็นตอ้งปรับปรุงพฒันา ซ่ึงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบั
ท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีแนวคิดท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท าให้คน
ไทยไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทุกช่วงวยั แต่ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษาและสติปัญญาของเด็ก การพฒันาท่ี
ผา่นมาแมว้า่เด็กและเยาวชนจะมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มข้ึน และระดบัการศึกษาเฉล่ียของคนไทยมีแนวโน้ม
สูงข้ึน แต่ยงัมีปัญหาดา้นคุณภาพการศึกษา คือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคะแนน
เฉล่ียผลการสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดบัประเทศ ในปีการศึกษา 2552-2556 ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ทั้ง 
5 ปี คือ ร้อยละ 42.22, 40.45, 49.36, 45.68 และ 45.02 (ส านกัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน, 
2557) ตามล าดบั ดงันั้นการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของนกัเรียนจึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งไดรั้บการพฒันา
อยา่งเร่งด่วนผา่นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพของครูต่อไป  

1.2 ความหมายของทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
          การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ คือ กระบวนการคิดอยา่งรอบคอบ เพื่อใหไ้ดค้วามคิด/ค าตอบท่ีดีท่ีสุด มี
ความสมเหตุสมผล น่าเช่ือถือ โดยผา่นการพิจารณาและประเมินขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ หลกัฐาน และความ
คิดเห็นอยา่งรอบดา้น ทั้งทางกวา้ง ลึกและไกล รวมทั้งการพิจารณากลัน่กรองคุณ-โทษ และคุณค่าท่ีแทจ้ริงของ
เร่ืองท่ีคิด การคิดอยา่งมีวิจารณญาณอยูใ่นกลุ่มท่ีมีลกัษณะเป็นกระบวนการ หรือเป็นขั้นตอนท่ีเป็นล าดบั



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

50 
 

ต่อเน่ืองท่ีจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหค้รบขั้นตอนเพื่อใหส้ามารถบรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะใดๆ ไดดี้ ซ่ึงมกัเรียกกนั
โดยทัว่ไปวา่ “กระบวนการคิด” (ทิศนา แขมมณี, 2554)  
 1.3 ขั้นตอนการคิด 
        การท่ีครูผูส้อนจะสอน ฝึก และพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณใหแ้ก่ผูเ้รียนได ้ครูจ าเป็นตอ้ง
เข้าใจความหมายของทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน โดยครูผูส้อนต้องมีความเข้าใจเบ้ืองต้นท่ีเป็น
รูปธรรมพอสมควรในความหมายและลกัษณะของการคิด เพราะจะช่วยให้ครูเห็นลกัษณะของเป้าหมายหรือส่ิง
ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน ซ่ึงลักษณะดังกล่าวสามารถช่วยช้ีหรือน าทางให้เห็นถึงขั้นตอนในการ
ด าเนินการคิด เพื่อใหไ้ปถึงเป้าหมายของลกัษณะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ หากครูผูส้อนสามารถวิเคราะห์หรือ
เห็นกระบวน หรือขั้นตอนในการคิด ก็เท่ากบัรู้วิธีคิด เม่ือรู้วิธีด าเนินการคิดแลว้ การจะพฒันาฝึกฝนวิธีคิดหรือ
กระบวนการคิดให้แก่ผูเ้รียนก็จะง่ายข้ึน ส าหรับขั้นตอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีดงัน้ี (ทิศนา แขมมณีและ
คณะ, 2549) 

1. ระบุประเด็นปัญหา หรือประเด็นในการคิด 
2. ประมวลขอ้มูลทั้งทางดา้นขอ้เทจ็จริง ขอ้โตแ้ยง้ หลกัฐาน และความคิดเห็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นท่ี

คิด ทั้งทางกวา้งลึกและไกล 
3. วเิคราะห์ จ  าแนกแยกแยะขอ้มูล จดัหมวดหมู่ของขอ้มูล และเลือกขอ้มูลท่ีจะน ามาใช ้
4. ตั้งเกณฑใ์นการพิจารณาขอ้มูล และประเมินขอ้มูลท่ีจะใชต้ามเกณฑ์ 
5. พิจารณาขอ้มูลขอ้โตแ้ยง้หลกัฐานและความคิดเห็น ตามหลกัเหตุผล 
6. แสวงหาทางเลือก หรือค าตอบท่ีสมเหตุสมผล 
7. ชัง่น ้าหนกัผลได ้ผลเสีย คุณโทษท่ีอาจจะเกิดข้ึน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งคุณค่าท่ีแทจ้ริง

ของทางเลือกต่างๆ 
8. เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
9. ไตร่ตรอง ทบทวน 
10. สรุปค าตอบ ลงความเห็น 

 
1.4 ตวับ่งช้ีทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 การประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคญั
มาก ดงันั้นครูผูส้อนตอ้งสามารถระบุตวับ่งช้ีหรือพฤติกรรมท่ีนกัเรียนแสดงออกมาวา่เป็นผูมี้ทกัษะการคิดอยา่ง
มีวิจารณญาณ จากการท่ีไดศึ้กษางานวิจยัทั้งในและต่างประเทศ พบวา่ ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกนท่ีเหมาะสมใน
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การใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณตามแนวคิดจาก Delphi Research Project โดย 
American Philosophical Association (Facione, 1990) หมายถึง ทกัษะทางปัญญา แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ตวับ่งช้ีใน
การพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ โดยมีความหมายในแต่ละดา้นดงัน้ี 
  1) การตีความ (Interpretation) หมายถึง การท าความเขา้ใจและการให้เหตุผลแก่ส่ิงท่ีเราตอ้งการจะ
วิเคราะห์ เพื่อแปลความหมายท่ีไม่ปรากฏโดยตรงของส่ิงนั้นๆ เช่น การตีความหมาย หรือ ความส าคญัของ
ขอ้มูล แนวความคิด กฎเกณฑ ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ  
 2) การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะส่ิงท่ีตอ้งการพิจารณา เช่น ปัญหา ขอ้
โตแ้ยง้ หรือ โครงสร้าง ออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั รวมทั้งการสืบคน้ความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล เพื่อ
หาสาเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง และผลกระทบ เป็นตน้   
 3) การประเมิน (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบหรือพิจารณาความน่าเช่ือถือของ 
ขอ้มูล ขอ้ความ ขอ้เรียกร้อง และขอ้โตแ้ยง้ เป็นตน้ 
 4)  การสรุปความ (Inference) หมายถึง ความสามารถในการสรุปความหรือหาขอ้สรุปถึงส่ิงท่ีไดฟั้งหรือ
ไดอ่้านโดยใชเ้หตุผล รวมทั้งสามารถคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาโดยศึกษาวเิคราะห์จากขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
 5)  การอธิบายความ (Explanation) หมายถึง ความสามารถในการใหเ้หตุผลน าเสนอขอ้โตแ้ยง้ หรือแสดง
เหตุผลในการด าเนินการต่างๆ 

จากการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ (Ennis, 1985 ; 
อุษณี โพธิสุข, 2537; Wade, 1995) แลว้น ามาจดักลุ่มให้สอดคลอ้งกบัทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณในแต่ละ
ดา้นดงักล่าวขา้งตน้ ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 

 
 
 

ตารางท่ี 1 ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  
ทกัษะการคิดท่ีเป็นแกน ตวับ่งช้ี 

การตีความ (Interpretation) อธิบายความหมายของค าศัพท์หรือแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีไม่
ปรากฏชดัเจนหรือซ่อนเร้นอยู่ในขอ้มูลให้มีความชดัเจนโดยใชถ้อ้ยค า
ท่ีง่ายเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ  

การวเิคราะห์ (Analysis) 1. จ  าแนก/แยกแยะขอ้มูลหรือส่ิงท่ีตอ้งการพิจารณาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
2. สืบคน้หาความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

52 
 

การประเมิน (Evaluation) 1. แสวงหาและตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  
2. ตดัสินใจด้วยการใช้หลักการ/กฎเกณฑ์ทางเศรษฐศาสตร์ในการ
ประเมินพฤติกรรมของคน 

การสรุปความ (Inference) 1. สรุปส่ิงท่ีไดฟั้งหรืออ่านโดยใชเ้หตุผล 

2. คาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาโดยศึกษาวิเคราะห์จากขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง 

การอธิบายความ (Explanation) 1. ใหเ้หตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นหรือการด าเนินการต่างๆ  

2. ยกตวัอยา่งประกอบเหตุผลเพื่อขยายความใหช้ดัเจน 

 
จากการสังเคราะห์งานวิจยัจนผูว้ิจยัสามารถสรุปตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้

ใน 5 ลกัษณะ คือ (1) การตีความ (Interpretation) (2) การวิเคราะห์ (Analysis) (3) การประเมิน (Evaluation) (4) 
การสรุปความ (Inference) (5) การอธิบายความ (Explanation)   โดยท่ีผูว้ิจยัก าหนดให้การอธิบายความเป็นการ
แสดงทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีเหตุและผลในประเด็นท่ีผูเ้รียนเลือกหรือตอ้งการบอกจุดยืนในการคิด
ของตน 
1.5 วธีิการจดัการเรียนรู้เพื่อการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
 วิธีการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้การเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก 
(Graphic Organizers) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) นบัเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมกบัการ
พฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 นอกจากน้ีครู
ตอ้งเลือกเน้ือหาในการสอนคิดอย่างมีวิจารณญาณให้เหมาะสม ซ่ึงวิชาสังคมศึกษาถือเป็นวิชาท่ีตอ้งใช้ทกัษะ
การคิดอยา่งมีวจิารณญาณมาก โดยเฉพาะสาระเศรษฐศาสตร์ เพราะเป็นเร่ืองเก่ียวขอ้งในชีวติประจ าวนัและสอน
ใหน้กัเรียนไดใ้ชท้กัษะดา้นการตีความ  การวเิคราะห์ การประเมิน การสรุปความ และการอธิบาย 

การเรียนรู้โดยใชผ้งักราฟิก เป็นการประยุกตใ์ชผ้งักราฟิกในการจดัการเรียนรู้ หรือสรุปผลหลงัการ
สอนได้น าผงักราฟิก 7 ประเภท มาปรับใช้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณทั้ง 5 ด้าน ในสาระ
เศรษฐศาสตร์ มีดงัน้ี  
 1)  New Word Diagram ใชก้บัการอธิบายและการตีความค าจ ากดัความหรือความหมายของค าศพัท ์
                 2)  Concept Comparing ใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูล และประเมินค่าในส่ิงท่ีเปรียบเทียบ 
 3)  Cause and Effect ใชใ้นการวเิคราะห์สาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึน 
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 4)  Cluster Diagram ใชจ้  าแนกแยกแยะขอ้มูลท่ีมีรายละเอียดหลายชั้น  
5)  Concept/ Event Map/ 5W1H ใชใ้นการสรุปความรู้/ขอ้มูลท่ีเรียน  
6)  Cycle ใชเ้ช่ือมโยงความสัมพนัธ์ และการสังเคราะห์ขอ้มูล 
7)  Concept Wheel ใชว้เิคราะห์ จดัหมวดหมู่ และแยกแยะขอ้มูลมาปรับใชใ้นการสรุป บทเรียนของ
แต่ละหน่วยการเรียนรู้  

ผงักราฟิกช่วยให้เห็นถึงความรู้ของนักเรียนท่ีมีมาก่อน ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยให้นักเรียน
เขา้ใจส่ิงท่ีเรียนไดง่้ายข้ึน (Kirlo and Miller, 2000) 
1.6 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจัดเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้น าองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการของ 
Johnson and Johnson (1994) มาใช ้ซ่ึงประกอบดว้ย  

1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั (Positive Interdependence)  
2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด (Face-to-Face Promotive Interaction)  
3) ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)  
4) การใช้ทกัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and Small-

Group Skills) และ 
5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing)  

1.7 แนวทางและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้ 
แนวทางและขั้นตอนในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ มีดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 : การศึกษาท าความเขา้ใจความหมายและกระบวนการของทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 

  การท่ีจะสอนหรือจดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองใดๆ ก็ตาม ส่ิงส าคญัท่ีสุด คือ ผูส้อนจะตอ้งมีความ 
เขา้ใจในสาระหรือส่ิงท่ีจะสอนก่อน 
 ขั้นท่ี 2 : การก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 
             ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนปกติในการวางแผนการสอน ครูต้องศึกษาหลักสูตร และก าหนด
จุดประสงค์การ    เรียนรู้ของบทเรียน หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ให้ตอบสนองต่อมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร ซ่ึงเราจะบูรณาการทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณให้เห็นเด่นชดั หรือมากข้ึน จึงควรระบุทกัษะการ
คิดท่ีตอ้งการบูรณา การเขา้ไปในจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ขั้นท่ี 3 : การก าหนดเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 
              ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนปกติในการวางแผนการสอน การก าหนดเน้ือหาสาระท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียน 
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เกิดการ เรียนรู้ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด โดยสาระเศรษฐศาสตร์เป็นเน้ือหาสาระท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน เพราะ
เน้ือหาเก่ียวกบัส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนั 
 ขั้นท่ี 4 : การก าหนดทกัษะการคิดท่ีควรบูรณาการ 
              ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาจากการด าเนินการวางแผนการสอนตามปกติ การ
พิจารณา วิเคราะห์หาทกัษะการคิดท่ีเหมาะสมจะบูรณาการในการสอนเน้ือหาสาระท่ีก าหนดและสามารถน า
ผูเ้รียนไปสู่ 
             จุดหมายท่ีตอ้งการ การพิจารณาในขั้นน้ี คือ การตอบค าถามส าคญัวา่ 
              -ทกัษะการคิดอะไร ท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้สาระต่างๆ ไดดี้และเกิดการเรียนรู้ตาม
จุดประสงค ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดหรือ 
              -ในการเรียนรู้สาระต่างๆ ท่ีก าหนด เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนด ผูเ้รียนควรใช้
ทกัษะการคิด อะไรบา้ง 
                จะเห็นไดว้่า การตอบค าถามน้ีได้ ครูผูส้อนจ าเป็นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบั
ลกัษณะ/ ประเภทของการคิดท่ีมีอยูห่ลากหลาย ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีครูผูส้อนควรด าเนินการเป็นอนัดบัแรก โดยมี
ตวัอยา่งดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 5 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกระบวนการคิด 
              เม่ือวิเคราะห์ได้แล้วว่า ผูเ้รียนจ าเป็นต้องใช้ทกัษะการคิดอะไร ในการเรียนสาระต่าง ๆ ท่ี
ก าหนด ครูก็ ตอ้งจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะการคิดนั้นๆ ในการเรียนรู้ การให้ผูเ้รียนใชท้กัษะการ
คิด หมายถึง การใหผู้เ้รียนด าเนินการคิด ตามกระบวนการ/ ขั้นตอนของการคิดแบบนั้นๆ 
 
 
 กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทกัษะการคิดมี 2 แบบ คือ 

        ก. กิจกรรมบูรณาการทกัษะการคิดแบบนิรนยั (deductive)  
                    กิจกรรมแบบน้ีมีลกัษณะเป็นการสอนวิธีคิดหรือกระบวนการคิดให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจก่อนแลว้
ใหผู้เ้รียน  ฝึกใชท้กัษะการคิดในการเรียนรู้สาระท่ีก าหนด หรือเป็นการฝึกให้ผูเ้รียนใชท้กัษะการคิด โดยการจดั
กิจกรรมให้ ผูเ้รียนด าเนินการคิดตามขั้นตอนการคิดท่ีเหมาะสมของทกัษะการคิดท่ีตอ้งการฝึกฝน ผูเ้รียนก็จะ
เกิดการเรียนรู้     
             วธีิการคิดแบบนั้นๆ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้สาระต่างๆ 

    ข. กิจกรรมการบูรณาการทกัษะการคิดแบบอุปนยั (inductive)  



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

55 
 

         กิจกรรมแบบน้ีมีลักษณะเป็นการช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหรือ
ประสบการณ์จริง  

ครูจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนด าเนินการคิดไปตามความคิด ความสามารถของตน แล้วใช้ประสบการณ์ท่ี
เกิดข้ึน เป็นบทเรียนน าไปสู่ความเขา้ใจวา่ การด าเนินการคิดท่ีเหมาะสมควรเป็นเช่นไร โดยครูท าหนา้ท่ีกระตุน้
ความคิด และช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะการคิดนั้นๆ 
 ขั้นท่ี 6 : การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ (ดา้นการคิด) 
              เม่ือมีการบูรณาการทกัษะการคิดในการเรียนรู้ ทกัษะการคิดท่ีบูรณาการนั้น ถือเป็นส่วนหน่ึง
ของ จุดประสงค์การเรียนรู้ ซ่ึงควรตอ้งมีการวดัและประเมินผลว่า ผูเ้รียนบรรลุจุดประสงค์นั้นเพียงใด การ
เรียนรู้ดา้น 
             การคิดนั้น แสดงผลใหเ้ห็นไดห้ลายทางดงัน้ี 

 ค. แสดงออกทางผลของการคิด 
      ผลของการคิดอาจเป็นสาระความคิดเห็น คะแนนผลสัมฤทธ์ิ ผลงานช้ินงาน การกระท าหรือการ

ปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นผลิตผลของการคิดของผูคิ้ด ผลงานท่ีผา่นการคิดมาแลว้ ย่อมสะทอ้นความสามารถ
ทางการคิดของผูคิ้ด ซ่ึงสามารถวดัดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ เช่น แบบสอบถาม แบบส ารวจ แบบสังเกตพฤติกรรม  

แบบทดสอบ 
ง. แสดงออกทางกระบวนการคิด 
    กระบวนการหรือขั้นตอนท่ีผูคิ้ดใช้ในการคิด เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงทกัษะการคิด หรือความช านาญใน

การด าเนินการคิดของผูคิ้ด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัทกัษะการคิด จึงมุ่งไปท่ีการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิคิดหรือ 
กระบวนการด าเนินการคิดของผูคิ้ด มิใช่ดูท่ีสาระหรือผลผลิตของการคิด เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ

รวบรวม 
ขอ้มูล อาจมีลกัษณะเป็นแบบทดสอบซ่ึงครูผูส้อนสามารถพฒันาข้ึนใช้เพื่อวดักระบวนการคิดท่ีฝึกใช้

แก่ผูเ้รียน เน่ืองจากการวดักระบวนการคิดเป็นเร่ืองค่อนขา้งยาก จึงไดมี้นกัวิชาการ นกัวิจยั และนักจิตวิทยา
จ านวนหน่ึงท่ีใหค้วามสนใจช่วยสร้างแบบสอบ หรือแบบวดัทกัษะการคิดบางดา้นข้ึนมา แลว้ด าเนินการทดลอง 
และพฒันาจนกระทัง่ไดเ้ป็นแบบวดัหรือแบบสอบมาตรฐาน สามารถใช้วดัทกัษะการคิดและได้ผลน่าเช่ือถือ 
นอกจากน้ียงัมีการวดัผลการปฏิบติัจริง (authentic assessment) ก็สามารถท าได ้เช่น การสังเกตกระบวนการ
ท างาน การ 

แกปั้ญหา การกระท าและการปฏิบติัต่างๆ ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถบ่งช้ีทกัษะการคิด หรือกระบวนการคิด
ของผูคิ้ดไดเ้ช่นกนั 
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จ. แสดงออกทางคุณลกัษณะส่วนบุคคล 
                    เป้าหมายส าคญัของการพฒันาการคิดของผูเ้รียน คือ การพฒันาผูเ้รียนให้มีลกัษณะนิสัยของความ
เป็นนกัคิด เช่น เป็นบุคคลท่ีใฝ่รู้ ชอบแสวงหาความรู้ ช่างสงสัย ชอบคิด ชอบถาม ชอบอ่าน ชอบแสดงความ
คิดเห็น คุณสมบติัเหล่าน้ีย่อมติดตวัผูเ้รียนตลอดไป และจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้
ดว้ยตนเองตลอดชีวิต การวดัผลทางดา้นน้ีจึงตอ้งอาศยัเคร่ืองมือท่ีช่วยเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะ 
เจตคติ และพฤติกรรมของผูคิ้ด เช่น แบบส ารวจ แบบวดัเจตคติด้านต่างๆ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบ
ประเมินตนเอง 

 
 2. กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ผูว้ิจยัไดใ้ช้กรอบการวิจยัโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือและการใช้ผงักราฟิกเพื่อพฒันาทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณดงัน้ี 
  
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning) มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 5 ประการ 
(Johnson and Johnson, 1994:  31-37) ดงัน้ี  
       1) การพึ่งพาและเก้ือกลูกนั  
           (Positive Interdependence)  
      2) การปรึกษาหารืออยา่งใกลชิ้ด  
          (Face-to-Face Promotive Interaction)  
      3) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสมาชิก  
          แต่ละคน (Individual Accountability)    
      4) การใชท้กัษะปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและ 
         ทกัษะการท างานกลุ่มยอ่ย   
         (Interpersonal  and Small-Group Skills)  
     5) การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม  
         (Group Processing) 
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก  
     (Learning through Graphic Organizers) 

 การคิดอย่างมีวจิารณญาณตาม
แนวคิดจาก Delphi Research 
Project (Facione, 1998)
สนบัสนุนโดย American 
Philosophical Association ซ่ึงถูก
แบ่งเป็น 5 ดา้น 
    1) การตีความ  
        (Interpretation) 
    2) การวเิคราะห์  
        (Analysis)   
    3) การประเมิน  
        (Evaluation)   
   4) การสรุปความ  
       (Inference)   
   5) การอธิบาย  
       (Explanation) 
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    1)  ผงัค าศพัทใ์หม่  
         (New Word Diagram) 
    2)  ผงัการเปรียบเทียบแนวคิด  
         (Concept Comparing) 
    3)  ผงัเหตุและผล  
         (Cause and Effect)     
    4)  ผงักลุ่มแนวคิด  
         (Cluster Diagram) 
    5)  ผงัแนวคิด/เหตุการณ์  
         (Concept/Event Map/5W1H)      
    6)  ผงัความสัมพนัธ์  
         (Cycle) 
    7)  ผงัแนวคิดวงลอ้  
         (Concept Wheel) 

 

 
3. จุดประสงค์ของการวจัิย 

 งานวจิยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาเชิงทดลองพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณโดยใช ้
การเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มและสรุปผลการเรียนรู้ในรูปของผงักราฟิก  ซ่ึงสะทอ้นการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ
ของผูเ้รียน 
 
4. ระเบียบวธีิวจัิย 
 4.1 กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล 
       กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลในงานวิจยัน้ีคือ  นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีโรงเรียนวิภารัตน์ จ  านวน 27 คน 
ซ่ึงเป็นจ านวนนกัเรียนทั้งหมดในระดบัน้ี  

4.2 เคร่ืองมือวจิยั 
       เคร่ืองมือวิจยั ไดแ้ก่  หน่วยการเรียนรู้ในสาระเศรษฐศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนและ

ไดใ้หผู้ท้รงคุณวฒิุในสาระวชิาน้ีประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาและความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  
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หน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนน้ีแสดงถึงวิธีการจดัการเรียนรู้และทกัษะการคิดแกน และตวับ่งช้ีของทกัษะการคิด
อยา่งมีวจิารณญาณ 
 

หน่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
การเรียนรู้ 

โดยใชผ้งักราฟิก 

ทกัษะการคิดแกน 
และตวับ่งช้ีของทกัษะการคิด 

อยา่งมีวจิารณญาณ 
1.บทบาทของ
ผูผ้ลิต 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูผ้ลิตและ
ปัจจยัการผลิต แลว้น ามา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้  

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมายของผูผ้ลิต
และความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิตกบัปัจจยั
การผลิตลงใน New 
Word Diagram 

นกัเรียนสามารถ 
1.ตีความหมายของค าวา่ผูผ้ลิต 
(การตีความ)  
2.วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ 
ระหวา่งผูผ้ลิตกบัปัจจยัการ
ผลิต (การวิเคราะห์)   

2.บทบาทของ
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมือน 
และความแตกต่างรวมทั้งผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นผูผ้ลิตท่ี
มีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ แลว้น าขอ้มูลมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความเหมือน และความ
แตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่
มีคุณภาพ รวมทั้งบอก
ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเป็น
ผูผ้ลิตทั้ง 2 แบบลงใน 
Concept Comparing 
Diagram   

นกัเรียนสามารถ  
1. ตีความหมายของการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ี
ไม่มีคุณภาพ (การตีความ) 
2. เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างของการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ี
ไม่มีคุณภาพ (การวิเคราะห์)  
3. ประเมินพฤติกรรมของ
ผูผ้ลิตในการเลือกใช้
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า
ในการผลิตสินคา้  
(การประเมิน) 

   4.  คาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะ
ตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ (การสรุปความ) 
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5. อธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ โดยใหเ้หตุผลและ
ยกตวัอยา่งประกอบ (การ
อธิบาย) 

3.บทบาทของ
ผูบ้ริโภค 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบับทบาทและ
คุณสมบติัของผูบ้ริโภคท่ีดี  
แลว้น าขอ้มูลมาตรวจสอบ
ความถูกตอ้งก่อนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการ
น าเสนอผลการเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
คุณสมบติัของการเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีดี และประ 
โยชน์ของผูบ้ริโภคท่ีรู้ 
เท่าทนัท่ีมีต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคมลง
ใน Cause and Effect 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายคุณสมบติัของ
ผูบ้ริโภคท่ีดี (การตีความ และ
การอธิบาย)  
2.  สืบคน้หาความสัมพนัธ์เชิง
เหตุและผลของการเป็น
ผูบ้ริโภคท่ีดี (การประเมิน) 

4 . ความหมาย 
ความจ าเป็น 
ประโยชน์และ
วธีิการใช้
ทรัพยากรอยา่ง
ย ัง่ยนื 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความหมาย
และความจ าเป็นของ
ทรัพยากร ประเภทของ
ทรัพยากร หลกัการและ
วธีิการใชท้รัพยากร และ
ประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื แลว้น า 
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
ความหมายและความ
จ าเป็นของทรัพยากร 
ประเภทของทรัพยากร 
หลกัการและวธีิการใช้
ทรัพยากร และ
ประโยชน์ของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืลง
ใน Cluster Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมาย ความ
จ าเป็น ประโยชน์และวธีิ 
การใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื  
(การตีความและการอธิบาย
ความ) 
2.  แยกแยะประเภทของ
ทรัพยากร (การวเิคราะห์) 
 

5. ความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัการ
ส ร้ า ง จิ ตส า นึ ก
การใชท้รัพยากร 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัวธีิ ประโยชน์ 
และผลท่ีจะตามมาของการ
ใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนืแลว้
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความ

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
วธีิ ประโยชน์ และผลท่ี
จะตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืลง
ใน Concept /Event 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมายของการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า (การ
ตีความและการอธิบายความ) 
2. หาความสัมพนัธ์ของการใช้
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ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

Map, 5W1H ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า และผลท่ี
ตามมา (การวเิคราะห์) 
3. ตดัสินใจดว้ยการใช้
หลกัการ/กฎเกณฑท์าง
เศรษฐศาสตร์ในการประเมิน
พฤติกรรมของผูผ้ลิต (การ
ประเมิน) 
4. คาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะ
ตามมาของการใชท้รัพยากร
อยา่งคุม้ค่า (การสรุปความ) 
5. ใหเ้หตุผลในการน าเสนอ
ขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่ง
ประกอบในการสนบัสนุนการ
ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า (การ
อธิบายความ) 

6. การวางแผน
การใชท้รัพยากร 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางและ
ผลท่ีตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืแลว้น า
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุป
แนวทางและผลท่ี
ตามมาของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืลง
ใน Cause and Effect 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1.อธิบายแนวทางของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนื (การ
ตีความและการอธิบายความ) 
2. หาความสัมพนัธ์ของการใช้
ทรัพยากรอยา่งย ัง่ยนืและผลท่ี
ตามมา (การวิเคราะห์และการ
สรุปความ) 
 

7. ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค ธนาคาร 
และรัฐบาล 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค 
ธนาคารและรัฐบาล แลว้น า

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค ธนาคารและ

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของการหารายได ้
รายจ่าย การออม และการ
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ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

รัฐบาล ลงใน Cycle 
Diagram 

ลงทุน โดยใชถ้อ้ยค าท่ีง่าย
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ (การ
ตีความและการอธิบายความ) 
2.จ าแนก/วเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูผ้ลิต 
ผูบ้ริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
(การวเิคราะห์) 

8. ความหมาย  
ความ ส าคญัของ
ภาษี และ
หน่วยงานท่ี
จดัเก็บภาษี 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัความหมาย 
ความส าคญัของภาษี และ
หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษีแลว้
น าขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปความหมาย 
ความส าคญัของภาษี 
และหน่วยงานท่ีจดัเก็บ
ภาษีลงใน Cluster 
Diagram 

นกัเรียนสามารถ  
1. อธิบายความหมาย 
ความส าคญัของภาษี และ
หน่วยงานท่ีจดัเก็บภาษี (การ
ตีความและการอธิบายความ) 
2. จ  าแนก/วเิคราะห์ประเภท
ของภาษี และหน่วยงานท่ี
จดัเก็บภาษี  
(การวเิคราะห์) 

9. สิทธิของ
ผูบ้ริโภค 

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของ
ผูบ้ริโภคตามกฎหมายแลว้น า
ขอ้มูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอ้งก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และการน าเสนอผล
การเรียนรู้ 

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปสิทธิของผูบ้ริโภค
ตามกฎหมายลงใน 
Cluster Diagram 

นกัเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายและ
ความส าคญัของสิทธิของ
ผูบ้ริโภค (การตีความและการ
อธิบายความ)  
2. จ  าแนก/วเิคราะห์สิทธิของ
ผูบ้ริโภคท่ีกฎหมายก าหนด 
(การวเิคราะห์) 
 

10. กลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่ม
แม่บา้น และ

นกัเรียนแต่ละกลุ่มสืบคน้
ขอ้มูลเก่ียวกบักลุ่มออมทรัพย ์
กลุ่มแม่บา้น และกองทุน

นกัเรียนแต่ละกลุ่ม
สรุปความหมาย 
ความส าคญั 

นกัเรียนสามารถ 
1.อธิบายความหมาย 
ความส าคญั จุดประสงค ์และ
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กองทุนหมู่บา้น หมู่บา้นแลว้น าขอ้มูลมา
ตรวจสอบความถูกตอ้งก่อน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ
การน าเสนอผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค ์และ
ประโยชน์ของการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในทอ้งถ่ินท่ี
ประกอบดว้ย กลุ่มออม
ทรัพย ์กลุ่มแม่บา้น 
และกองทุนหมู่บา้นลง
ใน Concept Wheel 

ประโยชน์ของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน 
(การตีความและการอธิบาย
ความ) 
2. จ  าแนก/วิเคราะห์ประเภท
ของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ภายในทอ้งถ่ิน (การวเิคราะห์) 
3. ยกตวัอยา่งการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจภายในทอ้งถ่ิน (การ
อธิบายความ) 

 
5. การเกบ็ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนต่างๆ ท่ีไดแ้สดงไวใ้นหน่วยการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึน  ดงัตวัอยา่ง
หน่วยการเรียนรู้เร่ืองบทบาทของผูผ้ลิตท่ีแสดงไวข้า้งล่างน้ี 
 5.1  ตวัช้ีวดั อธิบายบทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ และผลท่ีตามมาจากการเป็น
ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
 5.2 จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    5.2.1 เพื่ออธิบายความหมายของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ (การตีความ) 
    5.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ (การวเิคราะห์) 
   5.2.3 เพื่อประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ในการผลิตสินคา้
หรือไม่ (การประเมิน) 
   5.2.4 เพื่อคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
(การสรุปความ) 
 5.2.5 เพื่อใหเ้หตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่งประกอบในการอธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ (การอธิบายความ) 

5.3 ระยะเวลา ใชส้อนในหอ้งเรียน 2 ชัว่โมง และคน้ควา้นอกหอ้งเรียน 1 ชัว่โมง 
 5.4 สาระการเรียนรู้ 
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 5.4.1.  ความรู้ บทบาทของผู ้ผลิตท่ีมีคุณภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิตสินคา้ 
 5.4.2.  ทกัษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ไดแ้ก่    การตีความ การวิเคราะห์ การ
ประเมิน การสรุปความ และการอธิบายความ 
 5.4.3.  คุณลกัษณะท่ีคาดหวงั ไดแ้ก่ การท่ีผูเ้รียนสามารถ ท างานเป็นทีมและมีความร่วมมือเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายคือผลท่ีผูเ้รียนรู้จกัคิดอยา่งมีวจิารณญาณพร้อมดว้ยเหตุและผล  

5.5 การจดักิจกรรมการเรียนรู้  
                      1) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นั้น    ผูว้จิยัไดใ้ชส่ื้อการเรียนรู้ 3 ประเภท คือ (1) แถบประโยค
ค าถาม (2) รูปภาพ และ (3) รูปแบบผงักราฟิกประเภท Concept Comparing ซ่ึงใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ขอ้มูล และประเมินค่าในส่ิงท่ี เปรียบเทียบ 

     5.5.1 ขั้นน า  โดยการท่ีครูใหน้กัเรียนดูรูป แลว้ถามค าถามดงัต่อไปน้ี 
  รูปภาพท่ี 1 : การตรวจสอบคุณภาพสินคา้ 
  ค าถาม : ผูท่ี้อยูใ่นรูปภาพเป็นใคร ก าลงัท าอะไร ท่ีไหน และเพื่ออะไร   

รูปภาพท่ี 2 : ปุ๋ยปลอม 
ค าถาม : เป็นรูปเก่ียวกบัสินคา้อะไร สินคา้น้ีมีประโยชน์อยา่งไร ผูผ้ลิตสินคา้น้ีเป็น  

ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพหรือไม่  จากนั้นครูให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น เพื่อตอบค าถามของแต่ละรูปภาพ ครูสรุป
ค าตอบบนกระดาน แลว้น าเขา้สู่บทเรียนเร่ืองผูผ้ลิตท่ีมีความรับผดิชอบ  

   5.5.2 ขั้นการเรียนรู้ 
          ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มๆ ละ 3 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร ท่ีครูไดจ้ดัไว้
ตั้งแต่คาบ 
               เรียนท่ี 1 ร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนรู้ดงัน้ี 
 5.2.2.1. อธิบายลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
 5.2.2.2 เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพกับผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ  
 5.2.2.3 ประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ในการผลิต
สินคา้ 
                                   หรือไม่ 
 5.2.2.4 คาดการณ์หรือบอกผลของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ  
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 5.2.2.5 อธิบายการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยใชเ้หตุผลและยกตวัอยา่ง
ประกอบ 
 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 5 อย่างน้ี ครูเขียนหัวข้อท่ีจะศึกษาบนกระดานและใช้ค  าถามน า 
เพื่อใหน้กัเรียนแลกเปล่ียนความรู้ตามประสบการณ์/ความรู้เดิม ดงัน้ี  
  บทบาทของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  - ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพควรมีคุณธรรมและความรับผดิชอบในการผลิตสินคา้และบริการอยา่งไร 

บทบาทของผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
- ผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพจะมีพฤติกรรมในการผลิตสินคา้และบริการอยา่งไร 
พฤติกรรมการใชท้รัพยากรของผูผ้ลิต 
- นกัเรียนประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตดงัต่อไปน้ีวา่เป็นอยา่งไร 

   - การใชก้ระดาษถนอมสายตามาผลิตหนงัสือ  
   - การน าเศษไมท่ี้เหลือจากการผลิตโตะ๊หนงัสือมาผลิตแผน่ไมอ้ดั  
   - การบ าบดัน ้าเสียใหเ้ป็นน ้าดีก่อนปล่อยน ้าทิ้ง 

ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
  - นกัเรียนคิดวา่ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพเป็นอยา่งไร 
  - นกัเรียนคิดวา่ผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพเป็นอยา่งไร  

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
  - ใหน้กัเรียนอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ 
  - ใหน้กัเรียนอธิบายพร้อมยกตวัอยา่งการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
 2. ครูมอบหมายใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม คน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัหวัขอ้ขา้งตน้เพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ นอกห้องเรียน โดยแบ่งหน้าท่ีกนัไปคน้ควา้หาขอ้มูลแลว้กลบัมาแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในกลุ่มในคาบ
ต่อไป ดงัน้ี   
  * คนท่ี 1 วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างกนัของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ 
  * คนท่ี 2 สรุปผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ  
  * คนท่ี 3 สรุปผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ 
 3. สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้ง ดงัน้ี 
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  - สมาชิกคนท่ี 1 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความเหมือนและความแตกต่างกนั
ของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 1 
ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 2 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 2 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
      - สมาชิกคนท่ี 3 ของแต่ละครอบครัว น าขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีไม่มี
คุณภาพ ท่ีไดจ้ากการคน้ควา้มาตรวจสอบความถูกตอ้งกบัสมาชิกคนท่ี 3 ของครอบครัวอ่ืนทั้ง 9 ครอบครัว 
 4. หลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ สมาชิกคนท่ี 1, 2 และ 3 ของแต่ละครอบครัวน า
ความรู้มาแบ่งปันและเรียนรู้ภายในครอบครัวจนทุกคนมีความเขา้ใจตรงกนั    
5.5.3 ขั้นสรุป 
 ครูให้นกัเรียนอธิบายลกัษณะของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพกบัผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ ประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการ
เลือกใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม คุม้ค่า ในการผลิตสินคา้หรือไม่ คาดการณ์หรือบอกผลท่ีตามมาของการเป็นผูผ้ลิต
ท่ีมีคุณภาพและผู ้ผลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยสรุปค าตอบของแต่ละกลุ่มลงในผังกราฟิกประเภท Concept 
Comparing Diagram ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ดงัน้ี 
 5.5.3.1 ส่ิงท่ีเหมือนกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 5.5.3.2 ส่ิงท่ีต่างกนัของผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 5.5.5.3 ผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข เป็นผูผ้ลิตประเภทใด 
 5.5.5.4 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการเป็นผูผ้ลิต ก และผูผ้ลิต ข 
 
5.5.4 การประเมินทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 
                 ผูว้ิจยัด าเนินการประเมินทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนกัเรียนหลงัเรียนจบหน่วยการเรียนรู้
ดงัน้ี  
 5.5.4.1 การตีความ:   เม่ือนกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของ “ผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพ” และ “ผูผ้ลิตท่ี
ไม่มีคุณภาพ” โดยการแปลความหมายของขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดค้น้ควา้มา แล้วน ามาสรุปให้ชัดเจน แสดงว่า 
นกัเรียนมีความสามารถในการตีความ  
 5.5.4.2 การวเิคราะห์ :  เม่ือนกัเรียนสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพกบัผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการวเิคราะห์ 
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 5.5.4.3 การประเมิน :  เม่ือนกัเรียนสามารถประเมินพฤติกรรมของผูผ้ลิตในการเลือกใชท้รัพยากรท่ี
เหมาะสม คุม้ค่าในการผลิตสินคา้ได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการประเมิน 
 5.5.4.4 การสรุปความ :  เม่ือนกัเรียนสามารถคาดการณ์หรือบอกผลท่ีจะตามมาของการเป็นผูผ้ลิตท่ีมี
คุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพได ้แสดงวา่ นกัเรียนมีความสามารถในการสรุปความ  
 ในส่วนท่ีเป็นขั้นตอนของการอธิบาย (Explanation) ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดให้ใชผ้งักราฟิกแสดงผลของการ
คิดอยา่งมีวิจารณญาณ   วิธีการตรวจสอบขั้นตอนการอธิบายน้ี  ครูให้นกัเรียนจบัสลากออกมาน าเสนอผลงาน 
จ านวน 2 กลุ่ม โดยใหน้กัเรียนน าเสนอขอ้มูลทั้ง 4 ส่วนในผงักราฟิกประเภท Concept Comparing พร้อมอธิบาย
การเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ โดยให้เหตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอย่าง
ประกอบ แล้วให้นักเรียนกลุ่มอ่ืนอีก 7 กลุ่มเป็นผูซ้ักถามหากมีขอ้สงสัย ครูมีบทบาทในการเสนอแนะหรือ
เพิ่มเติมขอ้มูลเพื่อใหค้  าตอบมีความถูกตอ้งสมบูรณ์  

เม่ือผูว้จิยัไดด้ าเนินการใหน้กัเรียนอธิบายผงักราฟิกซ่ึงแสดงผลของการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ ในงานท่ี
ไดด้ าเนินการมาใน 4 ขั้นตอนขา้งตน้  เพื่ออธิบายวา่การเป็นผูผ้ลิตท่ีมีคุณภาพและผูผ้ลิตท่ีไม่มีคุณภาพ เป็นเช่น
ไร  พร้อมทั้งใหเ้หตุผลในการน าเสนอขอ้คิดเห็นและยกตวัอยา่งประกอบ  
  
6.ผลของการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดป้ระเมินผลของการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณโดยพิจารณาจากผลงานสุดทา้ยซ่ึงอยู่
ในรูปของกราฟิกและสรุปไดว้า่นกัเรียนกลุ่มท่ีพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณดว้ยวธีิการท่ีผูว้จิยัได้
ก าหนดข้ึนดงัท่ีแสดงไวใ้นขั้นตอนการเก็บขอ้มูล     สามารถพฒันาทกัษะดงักล่าวได ้      ปรากฏวา่ผงักราฟิกท่ี
นกัเรียนชอบมากท่ีสุด เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย คือ (1) Concept Wheel (2) Concept Comparing (3) New 
Word (4) Concept/Event Map/5W1H (5) Cycle (6) Cause and Effect และ (7) Cluster Diagram  
 
7.การอภิปรายผลการวจัิย 
 จะเห็นได้ว่าผลจากการวิจัยในการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณส าหรับนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้นผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดในระดบัน้ีได ้    นกัเรียนสามารถมีกระบวนการคิด
อยา่งรอบคอบ เพื่อใหไ้ดค้วามคิดหรือค าตอบท่ีดีท่ีสุด มีความสมเหตุสมผล    โดยการใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการใช้ผงักราฟิกเป้าหมายท่ีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
หรือเป็นขั้นตอนนั้นมีความส าคญัอยา่งยิง่ ดงัท่ีไดมี้การระบุไวใ้นงานของ  ทิศนา แขมมณี, (2554)  
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 ในการท ากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยผลงานสุดทา้ย คือ ผงักราฟิกซ่ึงสะทอ้นให้เห็นการคิดอยา่ง
มีวจิารณญาณนั้น ครูจ าเป็นตอ้งเขา้ใจความหมายของทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ลกัษณะการคิด  
ครูผูส้อนจ าตอ้งวิเคราะห์เน้ือหาท่ีจะสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เห็นขั้นตอนในการคิดอยา่งชดัเจน จากนั้น
จึงจะสามารถก าหนดการฝึกการพฒันาทกัษะ เป้าหมายท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนได ้   ซ่ึงประเด็นความส าคญัของ
หนา้ท่ีและบทบาทของครูก่อนด าเนินการกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวกบัการคิดอยา่งมีวิจารณญาณนั้นไดป้รากฏ
อยูใ่นงานของ  ทิศนา แขมมณีและคณะ (2549) 
  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณ  
ตามขั้นตอนของนกัวิจยั Facione (1990)  ใน Delphi Research Project โดย American Philosophical Association 
ซ่ึงก าหนดทกัษะทางปัญญา  5 ขั้นตอน ดงัท่ีแสดงไวใ้นกรอบความคิดของงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตาม
ขั้นตอนการพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีน าเสนอโดย Facione (1990)  และพบวา่เป็นกรอบความคิด
ท่ีมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาณไดแ้มใ้น
ระดบัประถมศึกษา ดงัท่ีแสดงไวใ้นงานวจิยัน้ี  
 
 8. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้วจัิย 

    ผูว้ิจยัใชแ้นวคิดในการจดัการเรียนรู้ 2 รูปแบบมาผสมผสานกนั คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการ
เรียนรู้โดยใช้ผงักราฟิก  พบว่าแนวคิดทั้งสองสามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตวั    นักเรียนสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์กนัมากข้ึนภายในกลุ่มของตน และในการท างานกลุ่มนกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกนัช่วยเหลือ
กนั  และขนาดของกลุ่ม 3 คน ในงานวิจยัน้ีเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการท างานกลุ่ม เพราะหากกลุ่มใหญ่
เกินไปอาจท าใหส้มาชิกบางคนไม่ท างาน และการท่ีสมาชิกของกลุ่มมีจ านวนเป็นเลขค่ีจะช่วยใหล้ดความขดัแยง้
ลงไดห้ากมีปัญหาในลกัษณะน้ี   ผูว้ิจยัสังเกตวา่นกัเรียนระดบัประถมศึกษาชอบท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมใน
บทเรียนมาก ดงันั้นครูจึงควรเป็นผูจ้ดัการเรียนรู้หรือผูอ้  านวยความสะดวกมากกว่าท่ีจะมีบทบาทเป็นเพียงผู ้
ถ่ายทอดความรู้และเน้ือหาเท่านั้น  
                     ผลของการใชผ้งักราฟิกนั้น  ผูว้ิจยัไดส้ังเกตวา่นกัเรียนสามารถสรุปบทเรียนไดใ้นแต่ละเร่ือง โดย
ไดส้ร้างช้ินงานร่วมกนัภายในกลุ่ม     สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีภาระหน้าท่ีหรือเป้าหมายอนัเดียวกนั หากขาด
ความร่วมมือของผูใ้ดผูห้น่ึง ก็จะมีผลกระทบต่องานท่ีสร้างดว้ยกนั      รูปภาพท่ีใชใ้นการจดัท าผงักราฟิกในแต่
ละเร่ืองนั้น เป็นการใช้เน้ือหาสาระของแต่ละเร่ืองส่ือออกมาเป็นภาพท่ีเช่ือมโยงกนัและเหมาะสมกบัวยั ของ
ผูเ้รียนซ่ึงแสดงออกความสนใจออกมาในผงักราฟิกนั้นๆ   
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 มีประเด็นท่ีส าคญัส าหรับการพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณคือ ครูตอ้งไม่ให้น ้ าหนักการ
ถ่ายทอดเน้ือหาความรู้มากไปกวา่กระบวนการเรียนรู้   ครูตอ้งมีความรู้ในหวัขอ้ท่ีตอ้งการจดักิจกรรมการเรียนรู้
เป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะไดส้ามารถสนบัสนุนผูเ้รียนไดใ้นประเด็นต่างๆ ท่ีผูเ้รียนตอ้งการทราบหรือสนบัสนุน    ครู
ควรพิจารณาการสอนท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยเร่ิมตน้จากเน้ือหาท่ีทา้ทายผูเ้รียนจาก
ระดับเน้ือหาง่ายไปหาเน้ือหายาก และจากการคิดแบบง่ายไปสู่ระดับการคิดท่ียากข้ึนและต้องหาเหตุผล
สนับสนุนมากข้ึน    และทา้ยท่ีสุดครูตอ้งก าหนดการประเมินผลทกัษะการคิดอย่างเป็นระบบ    โดยตอ้งให้
ผูเ้รียนไดท้ราบตวับ่งช้ีทกัษะการคิดหรือพฤติกรรมท่ีสามารถประเมินผลการคิดอยา่ง 
มีวจิารณญาณอยา่งเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
 
9.ผู้วจัิย 

สันติ  กิจลือเกียรติ จบศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ปริญญาโท
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) สาขาการเงิน จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และปริญญาตรีเศรษฐศาสตร
บณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ปัจจุบนัเป็นอาจารย์
ประจ าสาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต และมีความสนใจในการพฒันา
ทกัษะการคิดของนกัเรียนระดบัปฐมวยัและประถมศึกษา 
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การจัดกจิกรรมเสริมต่อการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น  

สกุณา นอ้ยมณีวรรณ์  

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา  จงัหวดัราชบุรี 
บทคัดย่อ 
           การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) จดักิจกรรมเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) โดยใชชุ้ดฝึก การอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 2) ประเมินผลสัมฤทธ์ิ หลงัจากการจดั
กิจกรรมเสริมต่อการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ระดบัชั้นประถมศึกษา ปี
ท่ี 3 เทอม 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวเิทศศึกษา เป็นผูท่ี้มีคะแนนสอบปลายภาควชิาภาษาองักฤษ
ตอนเรียนอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และประถมศึกษาปีท่ี 2 ไม่ผา่นคร่ึงหน่ึงของคะแนนเตม็ จ  านวน 6 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั มีทั้งหมด 8 เคร่ืองมือ คือ (1) เคร่ืองมือวิจยัท่ี 1 และ 2 ใหข้อ้มูลท่ีแสดงการทดสอบ
ขอ้จ ากดัของนกัเรียนดา้นความรู้ค าศพัทแ์ละการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (2) เคร่ืองมือวจิยัท่ี 3 ใหข้อ้มูล
การฝึกนกัเรียนดา้นความรู้ค าศพัท ์(3) เคร่ืองมือวจิยัท่ี 4 ใหข้อ้มูลการฝึกนกัเรียนดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ (4) เคร่ืองมือวจิยัท่ี 5 – 7 ใหข้อ้มูลพฤติกรรมการเรียนการสอน (5) เคร่ืองมือวจิยัท่ี 8 ใหข้อ้มูลทวน
สอบความคิดเห็นของครูผูส้อนและนกัเรียน  
           ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ 1) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนหลงัการใชชุ้ดฝึกความรู้ค าศพัท ์คือนกัเรียนจ านวน 
3 คน ท่ีไม่สามารถอ่านออกเสียงได ้จ านวน 2 คน ท่ีไม่สามารถเขียนความหมายค าศพัทเ์ป็นภาษาไทยได ้และมี
จ านวน 1 คนท่ีไม่รู้ความหมายของค าศพัทท่ี์ทดสอบเลย สามารถพฒันาระดบัคะแนนเพิ่มมากข้ึน 2) นกัเรียนทุก
คนมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึน หลงัการใชชุ้ดฝึกการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยมีนกัเรียน 4 คนท่ีมีขอ้จ ากดั
ค่อนขา้งมากในการตอบค าถามเน้ือเร่ือง การสรุปเร่ือง และการสะทอ้นความคิดเห็น สามารถพฒันาระดบั
คะแนนเป็น 3/ 3/ 5 จากคะแนนเตม็ 5 และเฉพาะการสรุปเร่ือง นกัเรียนทั้ง 6 คน สามารถพฒันาระดบัคะแนน 
เป็น 3 จาก คะแนนเตม็ 5  3) นกัเรียนทั้ง 6 คน สามารถเกิดการเรียนรู้ถึงระดบัท่ีสมบูรณ์โดยการเสริมต่อการ
เรียนรู้ ท่ีมีการฝึกซ ้ า 1-4 คร้ังส าหรับการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละ  2-4 คร้ังส าหรับการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
4) ผลของการสังเกตปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียน (Mean = 4.68, S.D. = 0.40) และนกัเรียนกบัครู (Mean = 
4.57, S.D. = 0.50) เป็นไปในเชิงบวก 5) ผลของการช่วยเหลือท่ีครูมีใหแ้ก่นกัเรียนและนกัเรียนมีให้แก่เพื่อน
เป็นไปในเชิงบวก (Mean = 4.84, S.D. = 0.22) 6) ผลของการทวนสอบความคิดเห็นของครู(Mean = 4.80, S.D. = 
0.22) และความคิดเห็นของนกัเรียน (Mean = 4.72, S.D. = 0.39) ท่ีมีต่อวธีิการใชก้ารเสริมต่อการเรียนรู้มีความ
สอดคลอ้ง ซ่ึงผลของการวจิยัทั้งหมดสนบัสนุนความมีประสิทธิภาพของการใชว้ธีิการเสริมต่อการเรียนรู้  
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Scaffolding Learning Activities for Reading Comprehension kills Development of  
Reading-at-risk Students at the Primary Level 

Sakuna Noimaneewan 
Darunaratchaburi Witaed Suksa School, Ratburi Province 

<tbassakuna@gmail.com> 
Abstract 

The research’s objectives were to (1) investigate the use of scaffolding learning activities to develop 
reading comprehension skills of Primary school students in Darunaratchaburi Witaed Suksa School who are 
prone to have difficulty in comprehending English texts,  (2) to develop  reading comprehension lessons 
though the scaffolding approach and (3) to assess the students’ achievement in reading skills development 
after using the treatment of the scaffolding approach. The subjects  of this research were 6 students in grade 3 
in academic year 2013. 

The eight instruments were (1) a questionnaire for English teachers, (2) classroom teacher reading 
comprehension lessons using the treatment of the scaffolding approach for vocabulary learning and reading 
comprehension, (3) an observation tool investigating the interactions between students and the teacher, (4) an 
observation tool investigating the behaviors of students and the teacher, (5) a questionnaire eliciting the 
teacher’s perception,  (6) a questionnaire eliciting students’ perception and (7) and (8) pre-test and post-test 
for testing  comprehension knowledge regarding vocabulary and reading contents.  

The research results were (1) all 6 students appeared to struggle with comprehending English texts on 
the ground on inadequate vocabulary repertoire; they were guided in the scaffolding-based lessons in spelling, 
pronunciation, word meaning, reading skills for factual information, summary, and reaction;  2) five 
vocabulary lessons  and five reading comprehension lessons were constructed with the use of the scaffolding 
approach; (3) the constructed lessons could serve as an effective tool in improving reading skills of the 
primary school students in the study. The subjects were able to show improvement in learning vocabulary and 
comprehension at the target level. Positive were observation results of teacher-student interactions (Mean = 
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4.68, S.D. = 0.40) and student-teacher interactions (Mean = 4.57, S.D. = 0.50).  The students responded 
positively to the scaffolding approach used by the teacher-researcher (Mean = 4.72, S.D. = 0.39). It was noted 
by the researcher that the students’ learning behaviors, peer-interactions and emotion had an impact on what 
and how the young students learned  in a formal classroom context. 
Keywords:  Scaffolding learning activities,  Scaffolding approach,  English comprehension,  At-risk students  
 
________________________________________________________________________________________ 

 
รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 
วมิล   จันทร์แก้ว  

มหาวทิยาลัยรัชตภาคย์ 
บทคัดย่อ      

 
การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตวัอยา่ง  
คือผูบ้ริหารสถานศึกษา 36 คน ครูผูส้อน 248 คน  และนกัเรียน 230 คน เคร่ืองมือวจิยัท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม 
 แบบสนทนากลุ่ม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ คู่มือและหน่วยการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์ 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า  t  
 ผลการวิจยัท่ีส าคญั พบวา่ 1) รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคส์ าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา     สุราษฎร์ธานี เขต 3 ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 1.1) การ
วเิคราะห์สังเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์ผูบ้ริหารตอ้งการพฒันา 1.2) การสร้างรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
เชิงสร้างสรรค์ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 1.3) การทดลองใช้รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา 1.4) การพฒันารูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคท่ี์สมบูรณ์ และ 1.5) การ
ประเมินรูปแบบการพฒันาภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค ์2) ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดใ้ชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบติังานทั้ง  4 กลุ่มงาน มีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  3) ผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรค์
ในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา หลงัการพฒันาสูงกว่าก่อนการพฒันาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ.01 และจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู พบว่า มีหลายโครงการท่ีส าคญัท่ีประสบ
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ความส าเร็จจากการใช้ภาวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหาร และ 4) ครูผูส้อนและนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การใชภ้าวะผูน้ าเชิงสร้างสรรคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษาในการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก  

  
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ รูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

A Creative Leadership Development Model for the School Directors of 
Surathani Primary Education Service Area Office 3 

Wimol Jankaew   
Ratchatapark University 
<wimolj93@gmail.com> 

Abstract 
  This study aimed to develop and evaluate a creative leadership development model for the school  
         directors of   Surathani Primary Education Service Area Office 3. The sample group consisted of 36 school  
         directors, 248 teachers  and  230 students.  The research instruments were questionnaire, focus group discussion,  
         interview, pre- and post-test, and  creative  leadership development manual and training units.  Frequency,  
         percentage, means, standard deviation, and t-test  were used for data analysis. 

 The main findings of this study revealed a creative leadership development model for the school directors 
of Surathani Primary Education Service Area Office 3 containing 5 stages: (1) analysis and synthesis of creative 
leadership characteristics needed by the school directors, (2) construction of a creative leadership model, (3) 
implementation of the model, 4) development of a complete model, and (5)  evaluation of the model.  From the 
teachers’ perspectives, the trained school directors used their creative leadership when performing four groups tasks 
at a high level. Moreover, the post-test average score of their performance on four group tasks was significantly 
higher than that of the pre-test average score at the level of .01.  The total average score of teachers and students’ 
satisfaction towards the school directors’ creative leadership was at a high level.  
 
Keywords: Creative leadership, Creative leadership development, School directors 

 
 



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

74 
 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาภูมิศาสตร์  เร่ือง การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่2 

สายธาร    คุ้มครอง 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  ฝ่ายมัธยมศึกษา 

 
บทคัดย่อ 

 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม รายวิชา
ภูมิศาสตร์ พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนขา้งต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน จึงท าใหก้ารเรียนการสอนไม่บรรลุตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้การวจิยัคร้ังน้ีจึงมีความมุ่งหมายท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเนน้กระบวนการ
เรียนท่ีมีระบบ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้สอดแทรกการเล่นเกมและการแข่งขนั 
น าเทคโนโลยีเขา้มาใช้ให้ประสิทธิภาพและให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์  เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์  โดยใชก้ารเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค TGT ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนคณะราษฎร์
บ ารุงปทุมธานี จ านวน 381 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 6 จ านวน 
43 คน เคร่ืองมือท่ีใช่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภูมิศาสตร์ 
เร่ือง การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ จ านวน 20 ขอ้ แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT เวลา 4 
ชัว่โมง สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test 
 ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี นกัเรียนท่ีเรียนวิชาภูมิศาสตร์ เร่ือง การใชเ้คร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนมากกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT สามารถน าไปปรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอนใน
สาระวชิาอ่ืนได ้เพราะท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน 
 
ค าส าคญั:  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิ,   วชิาภูมิศาสตร์, ระดบัมธัยมศึกษา      
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The Development  of Mathayom  Suksa 2 Students’ Learning Achievement in Using Geographical 
Instruments through Learning System and Cooperative Learning Techniques TGT 

 
In social studies courses such as social, religion and culture, we found that students achievement is 

lower than standard.  This study therefore aimed to develop students’ achievement by focusing on learning 

system and cooperative learning techniques TGT. The teaching strategies included games and competitions, 

which integrated some technology to provide an effective support for the understanding of the course contents 

and to compare the learning achievement in Geography Course in the Topic of Using Geography tools by 

using cooperative learning techniques TGT of Mathayom Suksa 2 students in second academic year of 2014.  

The purposive sample group was selected of 43 students in Mathayom Suksa 2 room 6 at 

Kanaratbamrungpathumthani School.  The instrument used in this research included an achievement test of 20 

items in geography course, using geography tools by using cooperative learning techniques TGT. 

The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test. The results of the research 

showed that the students had higher test scores in the post-test, statistically significant at the 0.05 level by 

using cooperative learning techniques TGT.  This research could be adapted in other subjects as the result 

showed that student seemed to learn faster.  

Keywords:  Learning  achievement  development,   Geography  subject, Secondary  level 
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การใช้แบบฝึกทกัษะเพือ่พฒันาการเขียนสะกดค าทีไ่ม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 

วนัวสิาข ์ โคตรชมพู 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

บทคัดย่อ 
 งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดภาษาไทยของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  โดยท าการวจิยักบันกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1  จ  านวน 20 คน  แบบฝึกทกัษะในการเขียนสะกดค ามี 2 ประเภท คือ แบบฝึกเติมตวัสะกด และ
แบบฝึกเขียนค าจากค าอ่านตวัสะกด  ผลของการวจิยัพบวา่ การใชแ้บบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าทั้งสอง
ประเภทสามารถท าใหน้กัเรียนมีการพฒันาทกัษะการสะกดค าไดถู้กตอ้ง  และมีความรู้ ความเขา้ใจการสะกดค า
ในภาษาไทยไดดี้ยิง่ข้ึน  

 
The Use of Spelling Skills Practice to Remedy Misspellings of Secondary 1 Students 

Wamwisa Kotrchompu 
Satit Bilingual School of Rangsit University 

<wanwisa.kot@hotmail.com> 
Abstract 

This study was to develop spelling skills in Thai  of Secondary 1 students at Satit Bilingual School of 
Rangsit University.  The students were to observe Thai word spelling regulations to be able to write words 
with correct spellings.  The subjects in the study were 20 Secondary 1 students.  The instruments were 
spelling practices  in two categories:  (1) Ending consonant completion and  (2) Word writing by spelling 
dictation.  The researcher found that the use of two types of spelling practices helped the subjects to gain a 
better understanding of Thai word spelling regulations as well as to improve their spelling performance in 
Thai.  
 

Keywords:  Spelling skills,    Thai word spelling regulations,  Secondary students 
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1.ความเป็นมา ความส าคัญของงานวจัิยและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
งานวจิยัเร่ือง การใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรตวัสะกด ของนกัเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต  มีท่ีมาจากความส าคญัของการใชภ้าษาไทยท่ีระบุ
ไวใ้นหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และขอ้จ ากดัหรือปัญหาของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ี
เขียนค าภาษาไทยท่ีใชต้วัสะกดไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงผูว้จิยัจะแสดงขอ้มูลเก่ียวกบั 2 ประเด็นน้ี ดงัน้ี   

1.1ความส าคญัของภาษาไทยในหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
การสอนภาษาไทยจึงเป็นเร่ืองส าคญัในการน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่ง

มีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2539-2550 เร่ืองหลกัสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนโดยมุ่งเนน้เป็นพิเศษในดา้นพื้นฐานภาษาไทย เพื่อรองรับการพฒันาความรู้และ
ทกัษะในระดบัสูงข้ึน  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในทั้ง 8 สาระวชิา คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา  การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี  มุ่งพฒันาเด็กไทยเป็นคนดี มีปัญญา  มีความสุขและรักษาความเป็นไทย มีศกัยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้  ใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ใฝ่รู้  
ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การเขียน  และรักการศึกษาคน้ควา้ใหมี้ความรู้เป็นสากล และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง
ทั้งชีวติ   

ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี้ความเป็นไทย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจ
และความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เพื่อพฒันาความรู้ พฒันากระบวนการคิดวเิคราะห์ วจิารณ์ และสร้างสรรคใ์หท้นัต่อ
การเปล่ียนแปลง  นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม  ประเพณี  และ
สุนทรียภาพ   เป็นสมบติัล ้าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ ์ และสืบสานใหค้งอยูคู่่ชาติไทยตลอดไป (กรมวชิาการ  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) ผูมี้ทกัษะภาษาไทยดีจะสามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือส่ือ
ความคิด  ความเขา้ใจ และแสวงหาความรู้ในการศึกษาวชิาสาขาต่าง ๆ ได ้การเรียนการสอนในระดบั
มธัยมศึกษาจะประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดส่วนหน่ึงยอ่มข้ึนอยูก่บัทกัษะทางภาษาของนกัเรียน  

การจดัการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยจึงควรปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่า  มีความรู้ ทกัษะและมีเจตคติ
ถูกตอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม (กรมวชิาการ, 2545) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบบัปรับปรุง 2545 ท่ีก าหนดการเรียนรู้ไวใ้น มาตรา 24 ซ่ึงสรุปไดว้่า สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ด าเนินการจดัเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รียน โดยค านึงถึงความ
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แตกต่างระหวา่งบุคคล   ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกปฏิบติัให้ท าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการ
อ่านและเขียนมีความใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 และ 2551 ใหผู้เ้รียนสามารถใชภ้าษาไทยเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้  เพื่อน าไปใช้
ติดต่อส่ือสารให้เกิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั  ไดมี้การก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ใน 5 สาระ คือ สาระการ
อ่าน  สาระการเขียน  สาระการฟัง - การพดู  สาระหลกัการใชภ้าษา  และสาระวรรณคดีและวรรณกรรม   ซ่ึง
หลกัสูตรในสาระภาษาไทยนั้นมุ่งหวงัใหน้กัเรียนมีพฒันาทกัษะการใชภ้าษา  โดยเนน้ความเขา้ใจและใช้
ภาษาไทยแสวงหาความรู้อยา่งมีเหตุผล  

ทักษะการเขียนภาษาไทยมีความส าคัญในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความเข้าใจ รวมทั้ ง 
ประสบการณ์ของบุคคล  เพื่อส่ือให้ผูอ่ื้นไดมี้ความเขา้ใจความหมายท่ีบุคคลนั้นตอ้งการส่ือสาร  การเขียนโดย
เรียบเรียงเร่ืองราวใหถู้กตอ้งตามลกัษณะตวัอกัษรและล าดบัของความคิดจะท าให้ผูอ่ื้นสามารถเขา้ใจความหมาย
ได้อย่างชัดเจน (วรรณี  โสมประยูร, 2537)  ดังนั้ นการเขียนจึงเป็นรากฐานในการเรียนสาระวิชาต่างๆ   
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความถูกตอ้งตามอกัขระวิธีมีความส าคญัยิ่งในการรักษาความหมายของค าท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ
ส่ือสาร  หากมีความบกพร่องหรือผิดพลาด  ขอ้ความท่ีส่ือสารจะไม่สามารถให้ความหมายตามท่ีผูเ้ขียนมีความ
ประสงคไ์ด ้ (ประทีป  แสงเป่ียมสุข, 2538)  

1.2 ปัญหาการเขียนค าผดิ 
ในปัจจุบนัผูว้จิยัในฐานะครูผูส้อนวิชาภาษาไทยในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดพ้บวา่ ปัญหาการเขียน

ผิดเป็นปัญหาส าคญัของนกัเรียนซ่ึงเร่ิมส่อเคา้ความวิกฤตในระดบัหน่ึง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนมีแนวโน้ม 
เขียนพยญัชนะไม่ถูกตอ้ง  เขียนตวัสะกดไม่ถูกตอ้ง  เขียนเสียงสระสั้น-ยาวไม่ถูกตอ้ง  เขียนวรรณยุกตผ์ิดท่ี  จาก
ตวัอยา่งงานเขียนของนกัเรียนท่ีผูว้จิยัไดมี้โอกาสตรวจและพบเห็นอยูเ่สมอ  นกัเรียนจะเขียนค าภาษาไทยผิดมาก
โดยใชต้วัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  นอกจากนั้นนกัวิจยัช่ือ พนัธณีย ์ วิหคโต (2546) ไดร้ายงานวา่ ค  าท่ี
สะกดผดินั้นส่วนใหญ่เป็นค าท่ีมีลกัษณะเฉพาะเช่น  มีหลายพยางค ์ มีตวัการันต ์  มีอกัษรควบกล ้า   มีวรรณยุกต์
ก ากบั  มีการประวสิรรชนีย ์ มีการใชส้ระ /ใ/ หรือ  /ไ/  มีการใช ้อกัษร /ห/ น า  มีการใชท้ณัฑฆาตก ากบัค า  

ผูว้ิจยัได้พบปัญหาการเขียนสะกดค าของนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวทิยาลยัรังสิต  ซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตราตวัสะกด  ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะแกไ้ขปัญหาการเขียนค าผิดท่ี
เกิดจากการใชม้าตราตวัสะกดท่ีไม่ถูกตอ้ง   โดยใช้แบบฝึกทกัษะการเขียนสะกดค าให้ถูกตอ้ง การใช้แบบฝึก
ทกัษะจะช่วยให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจในโครงสร้างของค าท่ีลงทา้ยดว้ยอกัษรตวัสะกด  วา่ค าบางค าซ่ึงมีท่ีมาของ
ค าจากภาษาอ่ืนก่อนท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงของภาษาไทยนั้นอาจมีตวัสะกดต่างกนัในมาตราเดียวกนั  ยกตวัอยา่งเช่น 
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แม่กด เช่นค า /กิจ/ /กิด/ /กิต/   ดงันั้นการสร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อให้ผูเ้รียนมีความเขา้ในและไดมี้โอกาสอ่าน
เร่ืองราวท่ีใชค้  าท่ีมีตวัสะกดต่างกนัในมาตราเดียวกนั  ก็จะเป็นโอกาสให้ผูเ้รียนไดแ้กไ้ขการเขียนค าของตนเอง
ใหถู้กตอ้ง  และลดขอ้ผิดพลาดดา้นตวัสะกดท่ีจะมีผลกระทบต่อความหมายในการส่ือสาร  

เป็นท่ีทราบกนัดีในหมู่นกัการศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัการเรียนการสอนภาษาไทยวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึน
ได้ดีก็ต่อเม่ือได้มีการฝึกฝนหรือท าซ ้ าในส่ิงนั้นบ่อย ๆ ดงันั้นในการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยถ้า
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะภาษาซ ้ าบ่อย ๆ ย่อมท าให้มีความช านาญ  (น้อมจิต เพชรวิเศษ, 2542)  ด้วยเหตุน้ีผูเ้รียนจึง
จ าตอ้งฝึกการเขียนใหถู้กตอ้งตามอกัขระวิธีของภาษา  ดงัท่ี วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์ (2545) ไดใ้ห้ความส าคญัต่อ
การฝึกทกัษะโดยใช้แบบฝึก  ในแง่ท่ีวา่การใชแ้บบฝึกเป็นเทคนิคการสอนสนุกอีกวิธีหน่ึง เม่ือนกัเรียนท าแบบ
ฝึกบ่อยคร้ัง  นกัเรียนจะสามารถพฒันาการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชาไดดี้ข้ึน นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีเรียนมาโดย
ผ่านการฝึกจนเกิดความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางและความช านาญในการใช้ทกัษะภาษานั้นๆ  อีกทั้งสามารถจดจ า
เร่ืองราวนั้นไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย  

 
2. บริบทของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 

ผูว้จิยัไดเ้ลือกโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นสถานท่ีใชท้  างานวจิยัเร่ือง การใชแ้บบฝึกทกัษะ
เพื่อพฒันาการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนน้ีไดมี้การ
จดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามเน้ือหาและแนวทางปฏิบติัดา้นการเรียนรู้ท่ีก าหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเป็นไปในกรอบของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2544 ซ่ึงได้
ก าหนดแนวทางในการจดัการศึกษาในลกัษณะการปฏิรูปการศึกษาโดยเนน้ความส าคญัของผูเ้รียนใหพ้ฒันาตาม
ความสามารถของตนเอง  และน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้นชีวิตประจ าวนั  (หมวด  4  แนวทางการจดัการศึกษา)   
โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลกัสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเนน้การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยไดดี้ เพราะหากขาดสองทกัษะหลกัทางภาษาไทยดงักล่าวแลว้  
ผูเ้รียนจะไม่สามารถส่ือสารหรือศึกษาหาความรู้ตามเป้าหมายของหลกัสูตร  ทั้งในกลุ่มสาระวชิาภาษาไทยและ
กลุ่มสาระวชิาอ่ืนๆ  

การจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัรังสิตไดใ้หค้วามส าคญัต่อเป้าหมายการใหผู้เ้รียนมีทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่ออ่านและเขียนใน
การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายดา้นการปฏิรูป
การศึกษา ซ่ึงภาครัฐไดก้ าหนดไว ้ ผูว้ิจยัไดมี้ขอ้สังเกตว่า นกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยเขียนค าภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค  าท่ีไม่ถูกตอ้งนั้นเกิดจากการใชต้วัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด ท าให้ส่งผลต่อการเรียน
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ในสาระวิชาอ่ืน ๆ ของนักเรียน  ผูว้ิจ ัยได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนภาษาไทยของนักเรียนในระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนตน้ และพบว่า  นกัเรียนมีแนวโน้มไม่ให้ความสนใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และมีจ านวน
หน่ึงท่ีมีความรู่สึกถึงขั้นเบ่ือหน่ายต่อการเรียน  นกัเรียนไม่สามารถจ าแนกตวัสะกดได ้จึงท าใหอ่้านค าไม่ถูกตอ้ง 
ซ่ึงหากนกัเรียนเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด ก็จะส่งผลให้เขียนค าภาษาไทยผิดซ ้ าซาก  ท าให้
สูญเสียความมัน่ใจในการเขียนภาษาไทย และอาจเป็นสาเหตุท่ีน าไปสู่ความรู้สึกเบ่ือหน่ายในท่ีสุด   

จากการติดตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  ของ
นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2557 ผูว้ิจยัพบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยต ่ากวา่เป้าหมายท่ีโรงเรียนฯ ก าหนด ปัญหาดงักล่าวเกิดจากการท่ีนกัเรียนมี
ความรู้พื้นฐานภาษาไทยแตกต่างกนั บางคนไดเ้ตรียมความพร้อมในระดบัประถมศึกษามาเป็นอย่างดี ไดรั้บ
ความสนใจและเอาใจใส่จากผูป้กครองช่วยฝึกฝนท่ีบา้น  แต่นักเรียนบางคนอาจไม่มีความพร้อมหรือการ
เตรียมการจากทางบา้นในการพฒันาทกัษะภาษาไทย  ผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีความพร้อมไม่ทากนกัในเร่ือง
การเรียนรู้ภาษาไทย  อาจคาดหวงัให้โรงเรียนเป็นผูส้ร้างทกัษะภาษาไทยให้แก่นกัเรียนตามกรอบการเรียนรู้
สาระวิชาภาษาไทย ซ่ึงก าหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ   ผูว้ิจยัไดท้ราบถึงขอ้จ ากดัดา้นการเรียนรู้และพฒันา
ทกัษะภาษาไทยของนกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต   
ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่หากครูผูส้อนภาษาไทยไดมี้โอกาสใชแ้บบฝึกทกัษะ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแบบฝึกทกัษะเร่ือง
การเขียนสะกดค าให้ตรงตามมาตราตวัสะกด  ก็อาจจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เร่ืองตวัสะกดใน
ภาษาไทย  และความเขา้ใจเร่ืองมาตราตวัสะกดในภาษาไทยน่าจะช่วยใหเ้ขียนค าภาษาไทยไดถู้กตอ้ง  หรืออยา่ง
นอ้ยท่ีสุด คงจะช่วยใหเ้ขียนค าภาษาไทยท่ีผดินอ้ยลง     
 
3.วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคคื์อ  
3.1 เพื่อศึกษาปัญหาเฉพาะเร่ืองการเขียนตวัสะกดของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวทิยาลยัรังสิต 
                3.2 เพื่อหาขอ้สรุปว่านกัเรียนสามารถใชแ้บบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ แบบฝึกเติม
ตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค าจากค าอ่านตวัสะกด  ในการแกไ้ขหรือลดปัญหาการสะกดค าของตนไดห้รือไม่  
                ผูว้จิยัคาดวา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากงานวจิยัน้ีคือ  แบบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ 
แบบฝึกเติมตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค าจากค าอ่านตวัสะกด  จะสามารถช่วยเหลือผูเ้รียนใหแ้กไ้ขหรือลด
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ปัญหาการสะกดค าภาษาไทยของตนลงไดอ้ยา่งนอ้ยในระดบัหน่ึง  และแบบฝึกทกัษะดงักล่าวสามารถเป็น
ตวัอยา่งของแนวทางปฏิบติัในการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนในวชิาภาษาไทย  
 
4. ระเบียบวธีิวจัิย 

4.1 ผูใ้หข้อ้มูลเร่ืองการเขียนตวัสะกด คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยั 
รังสิต จ านวน 20 คน 

4.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ  (1) ค  าถามท่ีใชส้ัมภาษณ์เร่ืองปัญหาตวัสะกดท่ีใชก้บัผูใ้หข้อ้มูล  (2)   
แบบฝึก ทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ แบบฝึกเติมตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค าจากค าอ่าน       
ตวัสะกด     
 
5. การเกบ็ข้อมูล 

ผูว้จิยัด าเนินการสัมภาษณ์นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต จ านวน 
20 คนและใชแ้บบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ แบบฝึกเติมตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค าจากค า
อ่านตวัสะกด ใหน้กัเรียนทั้ง 20 คน ใชฝึ้กทกัษะการเขียนตวัสะกดใหถู้กตอ้ง  ระยะเวลาการเก็บขอ้มูล คือ 1 
พฤศจิกายน 2557  –  28 กุมภาพนัธ์ 2558 
 
6. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูลค่าร้อยละ 
 
7. ผลของการวจัิย 

7.1 ผลการสัมภาษณ์ 
       ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 20 คน โดยใช้ค  าถามว่า 
“นกัเรียนมีปัญหาในการเขียนตวัสะกดอยา่งไร  โปรดอธิบาย”  ผูว้ิจยัไดพ้บวา่นกัเรียนจะมีปัญหาคลา้ยคลึงกนั 
เช่น พยญัชนะ สระ วรรณยกุต ์และตวัสะกด มีความซบัซอ้น  ยากต่อการจ า  นกัเรียนจะจดจ าไดดี้เฉพาะค าท่ีเคย
เห็นในการอ่านหรือเคยใชใ้นการเขียน  นอกจากนั้นนกัเรียนเห็นวา่วิชาภาษาไทยมีเน้ือหามาก น่าเบ่ือหน่าย  แต่
หากครูผูส้อนสามารถใชว้ธีิสอนท่ีน่าสนใจ นกัเรียนก็สนใจท่ีจะท ากิจกรรมเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  

       ผูว้จิยัขอแสดงตวัอยา่งขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ของนกัเรียนจ านวน 8 คน ดงัน้ี  



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

82 
 

1. นกัเรียนคนท่ี 1  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง A มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด นกัเรียนไม่
ชอบเรียนวิชาภาษาไทยตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 และไม่ชอบเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 เพราะ
การเรียนท่ีผ่านมาเกิดความเบ่ือหน่ายในการเขียน การสะกดค า  เขียนค ายาก และท าให้ยากต่อการจดจ าเร่ือง
ตวัสะกดในมาตราต่าง ๆ  

2. นกัเรียนคนท่ี 2  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง A มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด  นกัเรียนมี
สัญชาติเกาหลี  นกัเรียนสนใจวิชาภาษาไทย  ไดเ้ร่ิมเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลยัรังสิต  มีความเขา้ใจในเร่ือง พยญัชนะ  สระ  วรรณยุกต ์และตวัสะกด พอสมควร  ในเร่ืองมาตรา
ตวัสะกดไทยนั้น  การเขียนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตรา  จึงท าให้เขา้ใจยาก และไม่เขา้ใจความหมาย ตอ้งจดจ า
ค าศพัทจ์  านวนมาก  วชิาภาษาไทยเป็นเร่ืองยากท่ีจะเขา้ใจไดง่้าย 

3. นกัเรียนคนท่ี 3  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หอ้ง B มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกดเร่ืองการเขียน
สะกดค าไม่ตรงมาตราตวัสะกด  ซ่ึงพอเขา้ใจอยู่บา้ง แต่ไม่สามารถจดจ าพยญัชนะไทย 44 ตวั ไดค้รบทั้งหมด  
จึงท าใหเ้ขียนสะกดค าผดิ  นกัเรียนชอบวชิาภาษาไทยในระดบัปานกลาง  มีความเขา้ใจในเน้ือหาอยูบ่า้ง  

4. นกัเรียนคนท่ี 4  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง B มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด  นกัเรียน ยงั
ไม่สามารถเขา้ใจ จดจ า หรืออธิบายไดว้่าตวัสะกดคืออะไร ท าให้นกัเรียนมีปัญหาในการใช้ค  าในการส่ือสาร  
ภาษาไทยมีความยากในการเขียน  ยากในการจดจ าศพัท์  นกัเรียนไม่สามารถเขียนค าดว้ยตวัสะกดท่ีถูกตอ้งได ้ 
นักเรียนจดจ าได้เฉพาะค าท่ีเคยเรียนมาก่อนเท่านั้น  นอกจากนั้นนักเรียนไม่ค่อยเอาใจใส่ในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  ไม่มีความตอ้งการทบทวนบทเรียน  นกัเรียนจึงมีปัญหาเร่ือง การเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา
ตวัสะกด 

5. นกัเรียนคนท่ี 5  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง C มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด   นกัเรียน
ไม่ไดเ้รียนในวชิาภาษาไทยมากนกัในโรงเรียนนานาชาติ   เม่ือมาเรียนในโรงเรียนสองภาษา คือ โรงเรียนสาธิต
ฯ  ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งเรียนวิชาภาษาไทยตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  นักเรียนพบว่าเป็นเร่ืองยาก
เน่ืองจากมีเน้ือหาวิชามาก  และภาษาไทยมีความซับซ้อน ตอ้งการการศึกษาและฝึกอย่างจริงจงัจึงจะสามารถ
เขา้ใจไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในเน้ือหา  
 

6. นกัเรียนคนท่ี 6  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง C มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด  นกัเรียนมี
ปัญหาจากการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตราเพราะนกัเรียนค่อนขา้งไม่สนใจต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และ
ไม่ชอบวชิาภาษาไทย  นกัเรียนรู้สึกสับสนกบัลกัษณะของภาษาไทย  และไม่ชอบการท่องค าศพัทม์าก  นกัเรียน
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7. นกัเรียนคนท่ี 7  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง E มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด   นกัเรียนมี
ปัญหาการเขียนสะกดค าท่ีไม่ตรงตามมาตรา  นกัเรียนมีความเห็นวา่วิชาภาษาไทยเป็นวิชาท่ียาก นกัเรียนคิดว่า
เน้ือหาวชิาภาษาไทยมากเกินไป ไม่เขา้ใจเน้ือหาเท่าท่ีควร  

8. นกัเรียนคนท่ี 8  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง E มีปัญหาจากการเขียนตวัสะกด  นกัเรียนมี
ปัญหาเร่ืองการเขียนตวัสะกดไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด  ตั้งแต่เดิมเม่ือเร่ิมเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัอนุบาล  
นกัเรียนมีความชอบและสนใจเรียนวิชาภาษาไทย เพราะคุณครูสอนสนุก  แต่เม่ือเรียนวิชาภาษาไทยในระดบัท่ี
สูงข้ึน เน้ือหามีความยากข้ึน  นกัเรียนพบว่าตอ้งจดจ าเน้ือหาหรือท่องจ าค าศพัท์เพิ่มข้ึน จึงท าให้เกิดความเบ่ือ
หน่าย  และไม่ค่อยใส่ใจในความถูกตอ้งเร่ืองการเขียนสะกดค า 
  7.2 ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า  
       เม่ือผูว้จิยัไดด้ าเนินการสัมภาษณ์และสรุปประเด็นส าคญัในการสัมภาษณ์ดงัท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ 7.1 
ขา้งตน้  ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ แบบฝึกเติมตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค า
จากค าอ่านตวัสะกด  ซ่ึงผูว้จิยัขอแสดงตวัอยา่งแบบฝึกทกัษะทั้งสองแบบ ดงัน้ี 
 
ตวัอยา่ง แบบท่ี 1 แบบฝึกเติมตวัสะกด 
แบบฝึกการเขียน  
ช่ือ ………………………………………..ชั้น ………………เลขท่ี............................  
ค าช้ีแจง  จงเติมตัวสะกดของค าต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง  
(ส , จ , ช , ตร , ถ , ฒ , ษ , ศ , ฑ , รถ ,ท , ฐ) 
1. รังเกีย……….. ปีศา…………. ธุรกิ………….. กิ………จานุเบกษา 
2. อ…ั….ฌาสัย พุทธศกัรา……… ประโย………..น์ อา…….ญากรรม 
3. กายสิ………ธ์ิ อาวุ…………… ปฏิเส………. ศรั…………ธา 
4. สู………..คูณ อาฆา…………. มารยา………… เว……..นา  
5. อ…ั…..จนัทร์ สว…ั……..ดี ธนบ…ั……… ปรา………นา 
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ตวัอยา่ง แบบท่ี 2  แบบฝึกเขียนค าจากค าอ่านตวัสะกด 
แบบฝึกการเขียน 
ช่ือ ………………………………………..ชั้น ………………เลขท่ี............................  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
๑.  ประ - ดิด - สะ - ถาน   ....................................................................................  
๒.  ดุ - ริ - ยาง - คะ - สิน                ....................................................................................  
๓.  พระ - พิ - คะ - เนด   ....................................................................................  
๔.  มะ - หอ - ระ - สบ   ....................................................................................  
๕.  อดั - สะ - จนั   ....................................................................................  
๖.  ลิก - ขะ - สิด                 ....................................................................................  
๗.  สุน - ทะ - รี  - ยะ - พาบ  ....................................................................................  
๘.  นกั - ขดั - ตะ - เริก   ....................................................................................  
๙.  มน – สะ – กด   ....................................................................................  
๑๐. อดั – ถะ – รด                                        .................................................................................... 
 

ผูว้ิจยัไดเ้รียงล าดบัแบบฝึกจากง่ายไปยากและมีภาพประกอบแบบฝึกเพื่อให้เป็นท่ีสนใจของนกัเรียน  
แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนน้ีใชเ้ป็นส่วนส าคญัในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเร่ืองตวัสะกดซ่ึงนกัเรียนมกั
ประสบปัญหาในการเขียน  ก่อนการใชแ้บบฝึก  ผูว้จิยัหรือครูจะอธิบายเน้ือหาให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจก่อน  ทุกคร้ัง 
โดยผูว้ิจยัหรือครูเร่ิมจากการเขียนค าท่ีมีตวัสะกดท่ีง่าย   เพื่อให้นกัเรียนไดท้บทวนและฝึกความจ า  เน่ืองจาก
นกัเรียนบางคนมีสมาธินอ้ย มีขอ้จ ากดัในการจดจ า  ครูจึงจะให้ค  าง่ายก่อนและเพิ่มค าท่ียากข้ึนภายหลงั  ผูว้ิจยั
หรือครูจะใชแ้บบฝึกจนนกัเรียนสามารถเขียนค าในระดบัน ามาใชใ้นประโยคได ้ ท่ี เกณฑเ์ฉล่ีย 75 เปอร์เซ็นต ์  
 
8.สรุปผลการวจัิยและข้อเสนอแนะ 

 ผลการวจิยัไดช้ี้ใหเ้ห็นวา่นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต  
ไดพ้บปัญหาหรือขอ้จ ากดัจากการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดภาษาไทย  ซ่ึงนกัเรียนไดใ้ห้ขอ้มูลใน
การสัมภาษณ์ ยกตัวอย่างเช่น ความไม่เข้าใจเร่ืองมาตราตัวสะกด ความซับซ้อนของลักษณะภาษาไทย 
เน้ือหาวิชาภาษาไทยมีปริมาณมาก และนกัเรียนค่อนขา้งไม่เขา้ใจว่าเน้ือหาเหล่านั้นจะน าไปใชป้ระโยชน์ภาย
หน้าไดอ้ยา่งไร  นกัเรียนขาดแรงจูงใจหรือความสนใจ นกัเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายเม่ือตอ้งเรียนส่ิงท่ีซับซ้อน
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และตอ้งใชค้วามจ ามาก จึงไม่ใหค้วามใส่ใจเท่าท่ีควรจะเป็น ดงันั้น การสะกดท่ีไม่เป็นไปตามมาตราตวัสะกดจึง
เป็นหวัขอ้หน่ึงซ่ึงนกัเรียนไม่ไดพ้ยายามจะแกไ้ขใหต้นเองสามารถสะกดค าภาษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

จากผลของการสัมภาษณ์นกัเรียนในงานวจิยัน้ีท าใหเ้ห็นวา่นกัเรียนขาดทกัษะภาษาไทยโดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ การเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกดภาษาไทย  ซ่ึงหากปัญหาหรือขอ้จ ากดัในลกัษณะน้ีไม่ไดรั้บการ
แกไ้ขให้ทนัเวลาในระดบัชั้นท่ีนกัเรียนก าลงัศึกษาอยู่  จะมีผลกระทบต่อเน่ืองไปถึงการพฒันาทกัษะภาษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึนท่ีตอ้งการให้ผูส่ื้อสารสามารถอ่านหรือเขียนไดอ้ยา่งดี  และความหมายของสารของตนไม่มีความ
ผดิเพี้ยนไปจากจุดประสงคท่ี์ตนตั้งใจ  อน่ึง ผูส้อนสาระวิชาภาษาไทยตอ้งให้ความส าคญัต่อการพฒันาทศันคติ
หรือเจตคติของนกัเรียนในเชิงบวกต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวชิาภาษาไทย  
                จากการใช้แบบฝึกทกัษะ 2 แบบ ในการเขียนสะกดค า คือ แบบฝึกเติมตวัสะกด และแบบฝึกเขียนค า
จากค าอ่านตวัสะกดในงานวิจยัน้ี   ผูว้ิจยัได้พบว่าผูเ้รียนสามารถใช้แบบฝึกในการเขียนสะกดค าในระดับ
ประโยคไดท่ี้เกณฑเ์ฉล่ีย 75 เปอร์เซ็นต ์  ซ่ึงผลการใชแ้บบฝึกทกัษะทั้งสองแบบดงักล่าวแสดงให้เห็นวา่ การใช้
แบบฝึกทั้งสองแบบ  สามารถใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยแกไ้ขปัญหาการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด
ภาษาไทยของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ไดอ้ยา่งดีในระดบัหน่ึง   

งานวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ผูว้ิจยัหรือครูเห็นว่าการใชแ้บบฝึกการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตราตวัสะกด
ภาษาไทยสามารถสร้างความมัน่ใจให้แก่นักเรียนในการเขียนค าภาษาไทยท่ีมีตัวสะกดไม่ถูกต้องน้อยลง  
ขอ้เสนอแนะท่ีผูว้ิจยัสามารถมีให้แก่เพื่อครูผูส้อนวิชาภาษาไทยคือ ครูควรตอ้งสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจเสียก่อนท่ีจะน าเสนอหวัขอ้การเรียนรู้ท่ีอาจมีความยากหรือดูซบัซ้อน หรืออาจมีลกัษณะ
ค่อนขา้งสับสนในความคิดของผูเ้รียน  หากครูสามารถสร้างความสนใจในหัวขอ้การเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียนได ้ 
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ท่ีตั้งเป้าหมายไวก้็จะสามารถบรรลุไดต้ามเจตนารมณ์ของครู 

 
9.ผู้วจัิย 

วนัวสิาข ์ โคตรชมพู  จบการศึกษาในหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัรังสิต  และ
ปัจจุบนัก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาเอกดา้นการบริหารงานวชิาการ  ปัจจุบนัผูว้ิจยัท างานอยูท่ี่โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวทิยาลยัรังสิต ในฝ่ายมธัยมศึกษา  และมีงานสอนในกลุ่มสาระวชิาภาษาไทย 

 
10.บรรณานุกรม 
กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2551. เอกสารประกอบหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 
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กรมวชิาการ. 2544. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่ง 
                   สินคา้และพสัดุภณัฑ.์ 
__________. 2545. หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพอ์งคก์ารรับส่ง 
                    สินคา้และพสัดุภณัฑ.์ 
ประทีป  แสงเป่ียมสุข.2538.  “ แนวการสร้างแบบฝึกสะกดค ายาก ”  วารสารวชิาการ.  14(121) : 53-56; เมษายน  
                    มิถุนายน.   
พนัธณีย ์ วหิคโต. 2546. ผลการใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา. วารสารวชิาการ,6, 2. 
วมิลรัตน์  สุนทรโรจน์. 2545. พฒันาการเรียนการสอน.  มหาสารคาม : ภาควชิาหลกัสูตรและการสอนคณะ 
                     ศึกษาศาสตร์   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
นอ้มจิตร เพชรวิเศษ.2542.การพฒันาชุดแบบฝึกการเขียนสะกดค ายาก. ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2.  
                   การคน้ควา้อิสระกศ.ม,   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
11.ภาคผนวก 

 
 

 
แบบฝึกหัดการเขียน  

(ค าช้ีแจง)  ให้นักเรียนเขียนค าต่อไปนีโ้ดยเติมตัวอกัษรให้ถูกต้อง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ ุ…. คล 
รถจกั…ยาน 

อาณาจ…ั.. 

ความส ุ….. 

โช…..ลาภ 
ประโย….. 

สาม…ั..คี 
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แบบฝึกการเขียน 
 

(ค าช้ีแจง)  ให้นักเรียนเขียนค าจากค าอ่านตัวสะกด (10 คะแนน) 
 
1. วดั – ทะ – นะ – ท า   =  ___________________________ 
2. อดั – ชา – ไส    =   ___________________________ 
3. พิ – รุด    =   ___________________________ 
4. อา – คาด    =   ___________________________ 
5. ปราด – ถะ – หนา    =   ___________________________ 
6. อดั – ทะ – จนั    =   ___________________________ 
7. มา – ระ – ยาด   =   ___________________________ 
8. โท – ระ – ทดั   =   ___________________________ 
9. สะ – วดั – ดี   =   ___________________________ 
10. อิ – ริ ยา – บด   =   ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ ………………………………………..ชั้น ………………เลขท่ี............................ 
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แบบฝึกการเขียน  
 
(ค าช้ีแจง)  จงเติมตัวสะกดของค าต่อไปนีใ้ห้ถูกต้อง  
 

(ส , จ , ช , ตร , ถ , ฒ , ษ , ศ , ฑ , รถ ,ท , ฐ) 
 
 
 
6. รังเกีย……….. ปีศา…………. ธุรกิ………….. กิ………จานุเบกษา 
 
7. อ…ั….ฌาสัย พุทธศกัรา……… ประโย………..น์ อา…….ญากรรม 
 
8. กายสิ………ธ์ิ อาวุ…………… ปฏิเส………. ศรั…………ธา 
 
9. สู………..คูณ อาฆา…………. มารยา………… เว……..นา  
 
10. อ…ั…..จนัทร์ สว…ั……..ดี ธนบ…ั……… ปรา………นา 
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แบบฝึกการเขียน 

 
ช่ือ………………………..................…........………..เลขท่ี…..............  

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านตวัสะกดท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง 

ตวัอยา่ง         อุด-ทะ-ยาน          เขียนวา่               อุทยาน 
 

 
                                                                             เขียนว่า……………...................................……………. 

 
                                                                            เขียนว่า…………….................................…………….. 

 
                                                                            เขียนว่า……………..................................…………….. 

 
                                                                            เขียนว่า……………..................................…………….. 

 
                                                                           เขียนว่า………………....................................………….. 

 
                                                                           เขียนว่า………………....................................……………. 

 
                                                                             เขียนว่า…………………..............................……………. 

1. อะ– นุ - 

ยาด  

2.ส า - เหรด็ 

3. ปรกึ - สา 

4. สะ-มา-ชิก 

5.สะ–หนับ–สะ-

หนุน 

6. ประ -  กาด 

7. เชิน - ชวน 
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                                                                            เขียนว่า…………................................….…………………. 
 
 
                                                                         เขียนว่า…………..................................................…………. 
 

                         
                                                                        เขียนว่า………………....................................................……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. พ-ิ จา-ระ-นา  

10.ชุน-ละ-มนุ  

9. ปลา - นิน               
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แบบฝึกการเขียน 
ช่ือ ………………………………………..ชั้น ………………เลขท่ี............................ 

  
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเขียนค าจากค าอ่านท่ีก าหนดใหถู้กตอ้ง (10 คะแนน) 
 
๑.  ประ - ดิด - สะ - ถาน   ....................................................................................  
  
๒.  ดุ - ริ - ยาง - คะ - สิน                 .................................................................................... 
   
๓.  พระ - พ ิ- คะ - เนด   ....................................................................................  
  
๔.  มะ - หอ - ระ - สบ   ....................................................................................  
  
๕.  อดั - สะ - จนั   ....................................................................................  
 
๖.  ลิก - ขะ - สิด    .................................................................................... 
   
๗.  สุน - ทะ - รี  - ยะ - พาบ  ....................................................................................  
  
๘.  นกั - ขดั - ตะ - เริก   ....................................................................................  
 
๙.  มน – สะ – กด   ....................................................................................  
  
๑๐. อดั – ถะ – รด   ....................................................................................  
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การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโดยใช้     “ผงัมโนทศัน์”  
ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนเจริญวชิช์ จังหวดักระบี่ 

เจษฎาวฒิุ  พวัพนัสวสัด์ิ  
โรงเรียนเจริญวชิช์   จงัหวดักระบ่ี 

บทคัดย่อ      

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) บูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโน
ทศัน์” ในการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จงัหวดักระบ่ี และ 2) ประเมิน
ประสิทธิผลของการบูรณาการ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเจริญวิชช์ จงัหวดักระบ่ี 
จ านวน 60 คน โดยใชว้ิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ี มีดงัน้ี 1) แผนการ
จดัการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวดัความรู้ก่อนและหลงัเรียน 3) แบบประเมินพฤติกรรม/การปฏิบติัตนของ
นกัเรียนในกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4) แบบประเมินคุณลกัษณะ “อยู่
อยา่งพอเพียง” ของนกัเรียน และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการบูรณาการแนวคิดหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช ้“ผงัมโนทศัน์” สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test for dependent samples  
 ผลการวจิยัส าหรับท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี 1) การบูรณาการแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบวา่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเจริญวชิช์ 
สามารถวเิคราะห์ “ผงัมโนทศัน์” ซ่ึงประกอบดว้ย “ความมุ่งหมาย” “ความรู้” “คุณธรรม” “ประหยดั” 
“ประโยชน์” “ประสิทธิภาพ” และ “ปลอดภยั” อยา่งครบองคร์วม เพื่อใชใ้นการวางแผนและปฏิบติักิจกรรมการ
เรียนรู้ มีค่าเฉล่ียรวม ร้อยละ 82.50 2)  ค่าเฉล่ียของคะแนนรวม ดา้นความรู้หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 3) นกัเรียนมีการแสดงพฤติกรรม/การปฏิบติัในกระบวนการเรียนรู้ คะแนนเฉล่ียรวม 
เท่ากบั 12.96/15 อยูใ่นระดบัมาก 4) นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ดา้น “อยูอ่ยา่งพอเพียง” คะแนนเฉล่ีย
รวม เท่ากบั 8.05/10 อยูใ่นระดบัมาก และ 5) นกัเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการบูรณาการฯ    มีค่าเฉล่ียรวม อยู่
ในระดบัมาก ( = 4.23) 
 
ค าส าคัญ: การบูรณาการ แนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ผงัมโนทศัน์, การจดัการเรียนรู้ 
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The Integration of Sufficiency   Economy  Philosophy  Concepts through the “ Concept Map” into 
Learning Management for Primary School Level 6  Students at Chareonvich School in Krabi  Province 

Jessadavuth Puapansawad  

Chareonvich School,  Krabi Province 
<jessadavuth@gmail.com> 

Abstract 

The objectives of this study were to 1) integrate the sufficiency economy philosophy concepts 
through the “Concept Map” into learning management for grade 6 students of Chareonvich School in Krabi, 
and 2)   evaluate the effectiveness of the integration. The sample group was 60 purposively selected Grade 6 
students at the school.  The research instruments used in this study were 1) document analysis, 2) Thai 
language lesson plans, 3) pre- and post-test, 4) student behavior assessment form, (5) student attribute 
assessment form, and 6) satisfaction questionnaire.  Data were analyzed by using frequencies, percentages, 
means, standard deviations, and t-test for dependent samples.   
 The main findings of this study were as follows: 1) the integration of the sufficiency economy 
philosophy concepts into Thai language learning through the “Concept Map” showed that the students could 
holistically analyze the elements of the “Concept Map,” consisting of “Objective,” “Knowledge,” “Moral,” 
“Economy,” “Usefulness,” “Efficiency,” and “Safety” in planning their learning activities at the average 
percentage of 82.50,      2) the students’ average post-test score in Thai language learning was significantly 
higher than their pre-test score at the 0.05 level, 3) the students earned the total average score of their 
performance in the learning process at the high level of 12.96/15, 4) the students earned the total average 
score of their “Sufficiency” attribute at the high level of 8.05/10, and 5)  student satisfaction towards the 
integration was at a high level (= 4.23).   
 
KEYWORDS:  INTEGRATION, SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY CONCEPTS, CONCEPT 
MAP, LEARNING MANAGEMENT  
_______________________________________________________________________________________ 
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การศึกษาความพงึพอใจของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในโปรแกรมการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ทีต่่างกนั 
นฤมล    ฉิมงาม  โรงเรียนสายปัญญารังสิต 

บทคัดย่อ  
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1)  ศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการ
จดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ท่ีมีโปรแกรม
การเรียนต่างกนั กลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ภาคเรียนท่ี  2   
ปีการศึกษา  2557    จ  านวน   81  คน   2  ห้องเรียน   แบ่งเป็นโปรแกรมการเรียนปกติ  จ  านวน  1 ห้องเรียน   
จ  านวน   45  คน    และโปรแกรมการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน 1  ห้องเรียน   จ  านวน  36  
คน  คดัเลือกห้องเรียนดว้ยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  เป็น
แบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
โรงเรียนสายปัญญารังสิต   การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติค่าร้อยละ (Percentage)   ค่าเฉล่ีย ( ̅)  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  และใชว้ิธีการทางสถิติแบบ t–test independent sample ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระดบัความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
อยูใ่นระดบัมาก  และ2)  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั   
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ค าส าคัญ : โปรแกรมการเรียนปกติ โปรแกรมการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ความพึงพอใจ   

 
Abstract 

This research aimed to 1) study the extent of Saipanya Rangsit Mathayomsuka 2 students’ satisfaction 
towards science instruction, and 2) compare the extent of the satisfaction towards science instruction of those 
studying in the normal program vs. the gifted program. The sample was 81 Saipanya Rangsit Mathayomsuka 
2 students enrolling in the second semester of the academic year 2014. The sample, selected via Cluster 
Random Sampling, was divided into two groups: one consisting of 45 students of the normal program, another 
was 36 students of the gifted program.    The research instrument was a questionnaire assessing Saipanya 
Rangsit Mathayomsuka 2 students’ satisfaction towards science instruction.  Percentage, mean, standard 
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deviation, and t-test independent sample were used for data analysis.  The research findings were as follows: 
1) Saipanya Rangsit Mathayomsuka 2 students’ satisfaction towards science instruction was at a high level, 
and 2) there was a significant difference at the 0.05 level between the satisfaction towards science instruction 
of students in the normal program and that in the gifted program.  
Keywords:  Normal Program, Gifted Program, Satisfaction 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 
 การปฏิรูปการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณภาพบุคลากรตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549)  ซ่ึงมีแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด  ไดท้ดลอง
ปฏิบติัจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจ  สามารถแสวงหาและสร้างความรู้ดว้ยตนเอง
ท่ีน าไปสู่การรู้จกัคิด  วิเคราะห์  มีการปรับปรุงวิธีการสอบและการวดัผลให้สะทอ้นถึงความรู้  ความเขา้ใจและ
สติปัญญาของนกัเรียน   การศึกษาถือเป็นรากฐานส าคญัท่ีให้บุคคลไดศึ้กษาเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองและสร้าง
ความเจริญกา้วหนา้ใหแ้ก่ประเทศชาติ  ช่วยใหบุ้คลากรไดพ้ฒันาศกัยภาพและความสามารถดา้นต่างๆ ท่ีจะด ารง
ชีพไดอ้ยา่งมีความสุข   รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบนั  (สมคิด พรมจุย้. 
2547: 2)   

วทิยาศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่ง เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตประจ าวนั 
ทุกคนจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาให้รู้วิทยาศาสตร์   แต่ผลการเรียนการสอนในปัจจุบนัยงัไม่ไดป้ระสิทธิภาพ
สูงสุด   ท าใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวชิาวทิยาศาสตร์  และมีผลต่อการพฒันาบุคลากรท่ีจะเป็นก าลงัส าคญัใน
การพฒันาประเทศชาติในอนาคต  การท่ีจะพฒันาการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
นั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีจดัการเรียนการสอนใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน    

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2553  ไดก้ล่าวถึงปัจจยัหลกัท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน  คือ การส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูส้อน
สามารถจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้ม  ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้   ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  กระทรวงศึกษาธิการ (2554)   ท่ีกล่าววา่องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ 1) ผูเ้รียนตอ้งมีแรงจูงใจในการเรียน  2) ครูหรือผูส้อนท่ีตอ้งมีความรู้ดี มีความเขา้ใจในผูเ้รียนและมีกล
ยุทธ์ในการถ่ายทอดความรู้   3) ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การเรียนรู้ของผูเ้รียน   สภาพของห้องเรียนท่ีน่าเรียน  
อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบับทเรียน 4) อุปกรณ์การศึกษาหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้ระกอบการสอนช่วย
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ให้ครูสามารถถ่ายทอดขอ้เท็จจริง ทกัษะต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งดีและจะช่วยเร้าความสนใจของผูเ้รียน 5) วินยั เป็น
เคร่ืองมือช่วยให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัด้วยความเรียบร้อย และมีความสุข  และ 6) การวดัและการประเมินผล
การศึกษา ช่วยใหเ้ห็นความกา้วหนา้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งชดัเจน   ท าให้สามารถปรับปรุงผลการเรียนทั้งรายบุคคล
และส่วนรวมไดเ้ป็นอย่างดี   นอกจากปัจจยัหลกัท่ีกล่าวมาขา้งตน้แล้ว  ยงัพบว่าความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนของผูเ้รียน   ดงันั้นความพึงพอใจจึงเป็นปัจจยัส าคญัอีกประการ
หน่ึงท่ีท าใหผู้เ้รียนมีความตั้งใจศึกษาหาความรู้และเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ความสามารถ  ซ่ึงมีผูก้ล่าวความหมาย
ของความพึงพอใจไวด้งัน้ี 
 กู๊ด (Good, 1973 : 384) อธิบายวา่ ความพึงพอใจ หมายถึง คุณภาพหรือระดบัความพึงพอใจ ซ่ึงเป็นผล
จากความสนใจต่างๆ และทศันคติท่ีมีต่อกิจกรรม   และจากการศึกษาของ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
จงัหวดัตรัง (2555 : 14) ไดก้ล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกยินดี  ชอบใจ และเป็นสุข  ต่อการ
ตอบสนองเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายในระดบัหน่ึงดว้ยการแสดงพฤติกรรมออกมาทางสายตา  ค  าพดู  ระหวา่งบุคคล
กบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  และสอดคลอ้งกบัท่ี  สิริพร บ่อพิมาย (2550 : 2) ไดก้ล่าววา่  ความพึงพอใจ  เป็นความรู้สึกท่ีดี
หรือทศันคติท่ีดีของบุคคลซ่ึงมกัเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามท่ีตนตอ้งการ ก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิง
นั้น  ตรงกนัขา้มหากความตอ้งการไม่ไดรั้บการตอบสนอง  ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
การใชบ้ริการจะเกิดข้ึนหรือไม่นั้นจะตอ้งพิจารณาถึงลกัษณะของการให้บริการขององคก์ร    ประกอบกบัระดบั
ความรู้สึกของผูม้ารับบริการในมิติต่างๆ ของแต่ละบุคคลนั้น  รวมทั้ง  ส าราญ  จูช่วยและคณะ (2552 : 10) ได้
กล่าววา่  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ระดบัความรู้สึกหรือระดบัความพอใจของแต่ละบุคคล ท่ีส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกนึกคิดและปัจจยัสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีมากระตุน้ ซ่ึงระดบัความ
พึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกนัออกไป จึงกล่าวไดว้า่  ความพึงพอใจ  หมายถึง   ความรู้สึก
ชอบ  ความรู้สึกท่ีดีของแต่ละบุคคล  ท่ีเกิดจากการไดรั้บการตอบสนองตามความตอ้งการ  ท่ีส่งผลต่อการแสดง
พฤติกรรมต่างๆ ออกมา   

ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอนจึงจ าเป็นตอ้งสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ มีความตั้งใจ
ท่ีจะศึกษาหาความรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนประสบความส าเร็จตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  โดยมีความ
สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ จนัทิมา  เมยประโคน (2555) ท่ีพบว่า ความพึงพอใจต่อการเรียนศิลปะของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT ทั้ง 4 ด้าน คือด้านกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ ดา้นบรรยากาศการเรียนการสอน ดา้นการส่ือการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สิริพร  บ่อพิมาย (2550) ท่ีพบว่า นิสิตหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของวิทยาลยัการ
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บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับูรพา ปีการศึกษา 2549 ด้านเน้ือหา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านอาจารย์
ผูส้อน และดา้นหอ้งสมุดในระดบัมาก   
 นอกจากความพึงพอใจแลว้ในการจดัการเรียนการสอนยงัตอ้งค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลเป็น
ส าคญั เพราะบุคคลจะเรียนรู้ไดดี้ท่ีสุดเม่ือมีโอกาสเรียนในทางท่ีเหมาะสมกบัแรงจูงใจและความสามารถของตน 
ส าหรับการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษาจะมีการแบ่งโปรแกรมการเรียนและแผนการ
เรียนตามความต้องการและความสามารถของผูเ้รียน  โดยมีความสอดคล้องกับการผลการศึกษาวิจยัของ 
ทิพวรรณ  พลอยงาม (2554) ท่ีพบวา่ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยส่ือมลัติมีเดียโดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้ 
4 MAT เร่ืองการสร้างภาพเคล่ือนไหวของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 แผนการเรียนวิทย-์คณิต  แผนการเรียน
ภาษา-สังคม และแผนการเรียนอาชีพ นกัเรียนมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด   
 โรงเรียนสายปัญญารังสิต เป็นสถาบนัท่ีใหบ้ริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอ้งการท่ีจะพฒันาการ
จดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนให้ไดดี้มีมาตรฐาน   ส าหรับการจดัการเรียนการสอนใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  นั้น  นกัเรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนตามความตอ้งการของผูเ้รียน  นกัเรียน
ท่ีมีความตอ้งการส่งเสริมทางดา้นวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เป็นพิเศษจะเลือกเรียนในโปรแกรมการเรียนส าหรับ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  ส่วนนกัเรียนท่ีไม่ตอ้งการการส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์จะเลือกเรียน
โปรแกรมการเรียนปกติ  เม่ือนกัเรียนมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั  แต่ตอ้งเรียนรู้เน้ือหาวชิาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เดียวกนัให้ไดต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นอาจท าให้เกิดปัญหาได ้    การเรียนการสอนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสายปัญญารังสิต ในระยะท่ีผ่านมาพบว่า นกัเรียนขาดความสนใจ ไม่เอาใจใส่ในการเรียนการสอน
เท่าท่ีควร ซ่ึงปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้อาจมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหน่ึงท่ีส าคญัน่าจะเก่ียวกบัเร่ือง ความพึงพอใจ
ของนกัเรียนมีลดนอ้ยลง ท าอย่างไรจึงจะให้ผูเ้รียนเรียนไดอ้ย่างเต็มความสามารถและมีความพึงพอใจในการ
เรียนมากท่ีสุด ความส าเร็จในการเรียนของนกัเรียนจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดรั้บความรู้และมีความพึงพอใจ
จากการเรียนท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจท่ีจะศึกษาหาความรู้อย่างเต็มท่ี รวมถึงการจดัการเรียนการสอนของ
ครูผูส้อนด้วย    ดังนั้ น  หากครูผูส้อนสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผูเ้รียนได้ย่อมท าให้ผูเ้รียนเกิด
ความส าเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งข้ึน   จากความตอ้งการดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนสายปัญญา
รังสิต  ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั  ใน 4 ดา้น  คือ 1) ดา้นผูส้อน  2) ดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการ
สอน  3) ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน  และ 4) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน   ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดผล
ดีและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียนต่อไป 
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2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1.  เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั 
 
3. สมมติฐานการวจัิย  
 1.  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  
โรงเรียนสายปัญญารังสิต  อยูใ่นระดบัมาก  

2.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ต่างกนั 
 
4.กรอบแนวคิดการวจัิย  
 
 
 
 
 
 
 
5. ขอบเขตของการวจัิย 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 1.  ตวัแปรอิสระ คือ โปรแกรมการเรียนของนกัเรียน   ไดแ้ก่   โปรแกรมการเรียนปกติ และโปรแกรม
การเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
 2.  ตวัแปรตาม  คือ  ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ใน 4 ดา้น  ดงัน้ี 1)  ดา้นผูส้อน 2)  ดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน 3) ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน  4) ดา้นการวดัและประเมินผลการเรียน 
 

ตัวแปรอสิระ 
 

 

โปรแกรมการเรียนของนกัเรียน 

ตัวแปรตาม 
 

 

ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนวชิาวทิยาศาสตร์ 
 



                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

99 
 

ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ภาคเรียน
ท่ี  2   ปีการศึกษา  2557  จ านวน  410  คน  10  หอ้งเรียน 
 2.  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั  ไดแ้ก่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ภาค
เรียนท่ี  2   ปีการศึกษา  2557    จ  านวน   81  คน   2  หอ้งเรียน   แบ่งเป็นโปรแกรมการเรียนปกติ  จ  านวน 1 
หอ้งเรียน   จ  านวน  45 คน   และโปรแกรมการเรียน Gifted  จ านวน  1  หอ้งเรียน   จ  านวน  36  คน  คดัเลือก
หอ้งเรียนดว้ยวธีิการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  จากหอ้งเรียนทั้งหมด 10 หอ้งเรียน จ านวน 410 
คน ซ่ึงแบ่งเป็นโปรแกรมการเรียนปกติ จ านวน  6 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 267 คน โปรแกรมการเรียนส าหรับ
เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  จ านวน 2 หอ้งเรียน  จ  านวนนกัเรียน 73 คน  และโปรแกรมการเรียน  MEP  จ านวน  
2 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน  70  คน 
 
6. ระยะเวลาเกบ็ข้อมูล   ในช่วงเดือนพฤศจิกายน  2557  
 
7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  โปรแกรมการเรียนปกติ (Normal Program)    หมายถึง   โปรแกรมการเรียนท่ีจดัการเรียนการสอน
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.  โปรแกรมการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ (Gifted Program)  หมายถึง  โปรแกรมการ
เรียนท่ีจดัการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3.  ความพึงพอใจ    หมายถึง    ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของนกัเรียนท่ีมีต่อสภาพการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีครูผูส้อนจดัให้ โดยความรู้สึกน้ีเปรียบเทียบกบัความคาดหวงัของ
นกัเรียนเอง ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจท่ีจ าแนกระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดบั คือ 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด  
 4.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หมายถึง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ท่ี
ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
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8. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั   เป็นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการ

จดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยแบ่ง
ออกเป็น  2 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียน   ไดแ้ก่ เพศ  และโปรแกรมการเรียน (ปกติหรือ 
ส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ)  และตอนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ จ านวน 30 ขอ้  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามวธีิของลิเคอร์ท 
(Likert, 1970)  
 
9. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   โรงเรียนสายปัญญารังสิตมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษานิยาม  ทฤษฎี  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจของนกัเรียน  นิสิต  นกัศึกษาท่ี
มีต่อการจดัการเรียนการสอน   
 2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคอร์ท และศึกษา
แบบสอบถามของสิริพร บ่อพิมาย (2550 : 91–94) และจนัทิมา  เมยประโคน (2555 : 159–160) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม 
 3. ผูว้จิยัน าทฤษฎีและแนวคิดจากขอ้มูลต่างๆทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัความ        พึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ให้
ครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 4. น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา
สาระของแบบสอบถาม 
 5. น าขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญมาใชป้รับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้น าไปใชใ้น
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาต่อไป 
 
10. วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถาม  มีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1. ขอหนงัสือจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนสายปัญญารังสิต  
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิจยั 
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 2. น าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล   ประสานงานกบัผูอ้  านวยการโรงเรียนสาย
ปัญญารังสิต  เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันักเรียน  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง  โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลและรับคืนด้วย
ตนเอง 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้ง  เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
11. การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์  โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  ดงัน้ี 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   โดยใชค้่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต เสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นค่าเฉล่ีย ( ̅) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางควบคู่กบัการบรรยาย  และสรุปผลการด าเนินการวิจยัซ่ึง
ก าหนดการให้คะแนนค าตอบของแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียดงัน้ี  (บุญชม  ศรี
สะอาด, 2545) 

 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  มากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  มาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  นอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบั  นอ้ยท่ีสุด 

 3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั โดยใชส้ถิติ      t–test 
independent samples 
 
12. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.   การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  โดยจ าแนกตามเพศ    และ 
โปรแกรมการเรียน  ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลปรากฏดงัตารางท่ี 1   
 
ตารางท่ี 1   แสดงความถ่ี  ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ  และโปรแกรมการเรียน 
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ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน 
(n = 81) 

ร้อยละ 

      เพศ   
ชาย 34 42.00 
หญิง 47 58.00 

   
      โปรแกรมการเรียน   

ปกติ 45 55.60 
Gifted 36 44.40 
รวม 81 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งส้ิน 81 คน(ร้อยละ 
100) จ าแนกตามเพศและโปรแกรมการเรียน ไดด้งัน้ี 

1) เพศ :  เป็นเพศหญิง  จ  านวน 47 คน  คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเพศชาย จ านวน  34  คน  คิดเป็นร้อย
ละ 42.00  

2) โปรแกรมการเรียน : โปรแกรมการเรียนปกติมีนกัเรียนจ านวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.60 และ
โปรแกรมการเรียนส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีนกัเรียนจ านวน  36  คน  คิดเป็นร้อยละ  44.40   

2. การวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  ของนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   โรงเรียนสายปัญญารังสิต 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต   จากแบบสอบถามวดัความพึงพอใจต่อการจดัการ
เรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ฯ  มีผลปรากฏดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางท่ี  2    แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย   และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน      
                 การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต   

การจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

ด้านผู้สอน    
1.  ผูส้อนแจง้ตวัช้ีวดั  เน้ือหา  การวดัและประเมินผลรายวิชาแก่    
    ผูเ้รียนอยา่งชดัเจน 

4.00 0.73 มาก 
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2.  ความรู้  ความสามารถของผูส้อน 4.37 0.60 มาก 
3.  ความตั้งใจและความกระตือรือร้นในการสอน 4.30 0.64 มาก 
4.  ความมีคุณธรรม  จริยธรรมของผูส้อน 4.32 0.76 มาก 
5.  การเตรียมความพร้อมในการสอน 4.23 0.78 มาก 
6.  ความตรงต่อเวลา  และความสม ่าเสมอในการสอน 3.85 0.78 มาก 
7.  ความเอาใจใส่และใหค้วามสนใจต่อผูเ้รียนในหอ้งเรียน 4.04 0.87 มาก 
8.  การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนซกัถามและแสดงความคิดเห็น 4.32 0.83 มาก 
9.  การรับฟังความคิดเห็นและขอ้วจิารณ์จากนกัเรียน 4.17 0.86 มาก 
10. การมอบหมายงานเหมาะสมทั้งปริมาณและระยะเวลา 3.88 0.86 มาก 

รวม 4.15 0.47 มาก 
 
 
ดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 

 
 
 

 

 

   
11. เน้ือหาท่ีสอนมีความน่าสนใจ  ทนัสมยั 3.98 0.87 มาก 
12. เน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัของหลกัสูตร 4.21 0.82 มาก 
13. เน้ือหามีความเหมาะสมกบัระดบัความรู้ความสามารถของ 
     ผูเ้รียน 

4.15 0.79 มาก 

14. การจดัล าดบัเน้ือหาและกิจกรรมสอดคลอ้งกบัความสนใจ 
     และความถนดัของผูเ้รียน 

3.83 0.80 มาก 

15. รูปแบบการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัและมี 
     การจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย 

3.80 0.93 มาก 

16. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้กคน้ควา้ รวบรวมขอ้มูล คิดวเิคราะห์  
     สังเคราะห์และคิดสร้างสรรคด์ว้ยตนเอง   พร้อมแนะน าแหล่ง 
     ความรู้เพิ่มเติม 
 
 
 

4.05 0.71 มาก 
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ตารางท่ี  2 (ต่อ) แสดงค่าคะแนนเฉล่ีย  และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการจดัการเรียน  
                       การสอนวชิาวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต   

การจัดการเรียนการสอน  ̅ S.D. 
ระดับความ
พงึพอใจ 

17. บรรยากาศในห้องเรียนดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้ 
     ก่อใหเ้กิดความสุขแก่ผูเ้รียน 

3.33 1.00 ปานกลาง 

18. กิจกรรมการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น 
     และสนุกสนานในการเรียน 

3.56 0.92 มาก 

รวม 3.86 0.59 มาก 

ด้านส่ือและส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน    
19. เอกสารประกอบการเรียนมีความถูกตอ้งเหมาะสม   เน้ือหา 
     ครบถว้น 

4.23 0.71 มาก 

20. เอกสารและส่ือประกอบในการจดัการเรียนรู้มีความ 
หลากหลาย 

4.01 0.92 มาก 

21. ส่ือท่ีใชส้ามารถเช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีสอนใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ ท่ีดีข้ึน 

4.02 0.81 มาก 

22. มีการน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน 3.90 0.96 มาก 
23. มีความพร้อมของอุปกรณ์และสารเคมีท่ีใชใ้นการทดลอง 4.14 0.85 มาก 
24. มีความพร้อมของห้องเรียนและหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 4.15 0.81 มาก 

รวม 4.08 0.56 มาก 

ด้านการวดัและประเมินผลการเรียน    
25. มีการแจง้วธีิการประเมินผลล่วงหนา้อยา่งชดัเจน 4.02 0.84 มาก 
26. วธีิการวดัผลมีความหลากหลาย 3.81 0.87 มาก 
27. วธีิการวดัผลสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.09 0.81 มาก 
28. ขอ้สอบครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัและเน้ือหา 4.15 0.84 มาก 
29. ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 3.85 0.88 มาก 
30. เกณฑก์ารประเมินผลมีความชดัเจน เท่ียงธรรม   โปร่งใส 4.20 0.95 มาก 
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รวม 4.02 0.65 มาก 

โดยรวม 4.03 0.49 มาก 

 
 จากตารางท่ี  2  พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅ =  4.03 , S.D. =  0.49)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี  นกัเรียนมีความพึง
พอใจดา้นผูส้อนมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.15, S.D. = 0.47)  รองลงมาคือดา้นส่ือ
และส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =  4.08 , S.D. =  0.56)  ดา้นการวดัและ
ประเมินผลการเรียน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ =  4.02 , S.D. =  0.65) และดา้นเน้ือหาและกิจกรรม
การเรียนการสอน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ =  3.86 , S.D. =  0.59)  ตามล าดบั 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต    ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั จากการหาค่า t–test 
independent samples  มีผลปรากฏดงัแสดงในตารางท่ี 3 
  
ตารางท่ี  3    ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ ของนกัเรียน       
                ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสายปัญญารังสิต  ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั    
 

โปรแกรมการเรียน n  ̅ S.D. t Sig. 
Gifted 36 4.16 0.46 

2.184** .032 
ปกติ 45 3.93 0.50 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 
t (0.05 , df 79) = 1.9905 
 
 จากตารางท่ี 3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั  มี
ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ      ท่ีระดบั  0.05 
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13. อภิปรายผล 
         จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสายปัญญารังสิต โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเรียง
ตามล าดบัไดด้งัน้ี นกัเรียนมีความพึงพอใจดา้นผูส้อนมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  รองลงมา
คือดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   ดา้นการวดัและประเมินผลการ
เรียน    มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก      และดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน      มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากตามล าดบั สอดคล้องกบังานวิจยัของสิริพร  บ่อพิมาย (2550) เร่ืองความพึงพอใจของนิสิต
หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารทัว่ไปท่ีมีต่อการเรียนการสอนของวิทยาลัย การ
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549 ท่ีพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของ
วทิยาลยัการบริหารธุรกิจ อยูใ่นระดบัมาก  และนฤมล    กิจไพศาลรัตนา (2546) ไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจของ
นิสิตชั้นปีท่ี 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีมีต่อการเรียนการสอน วิชาทกัษะการคน้ควา้ทาง
สังคมศาสตร์ พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์
ผูส้อน ดา้นเน้ือหาวชิา ดา้นวธีิการสอน ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผล  

 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   โรงเรียน      
สายปัญญารังสิต  ท่ีมีโปรแกรมการเรียนต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ต่างกนั   อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 ทั้งน้ีอาจสามารถอธิบายไดว้า่นกัเรียนในโปรแกรมการเรียน
ส าหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์
ตอบสนองความสามารถและความตอ้งการของนกัเรียน ท าให้มีความตั้งใจ และเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มความ
ศกัยภาพ จึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดบัสูง 
(Good, 1973; สิริพร บ่อพิมาย, 2550) ส าหรับนกัเรียนในโปรแกรมการเรียนปกติ ท่ีจดัการเรียนการสอนตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจไม่ตอ้งการการส่งเสริมดา้นวิทยาศาสตร์ ดงันั้นเม่ือนกัเรียนมีความ
ตอ้งการต่างกนัก็อาจท าให้ความสนใจต่างกนัและอาจส่งผลต่อความพึงพอใจสอดคลอ้งกบังานวิจยัของส าราญ 
จูช่วยและคณะ (2553) ไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาวิทยาลยัราชพฤกษ ์ ท่ีมีต่อการเรียนการสอนต่อ
ภาษาจีนของครูอาสาชาวจีน ปีการศึกษา 2552 พบวา่นกัศึกษาท่ีเรียนวิชาภาษาจีนท่ีมีกลุ่มอายุต่างกนั มีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาจีนของครูอาสาชาวจีนต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
อานนท ์ ไชยสุริยา (2553) ไดว้จิยัเร่ืองการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา 222102 (English 
II) ของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพา วิทยาเขตบางแสน ตามขนาดของกลุ่มเรียน พบว่านิสิตท่ีเรียนในกลุ่มขนาด
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แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา 222102 (English II) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
 
14. ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้ 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัขอเสนอแนะดงัน้ี 
 1. ด้านผูส้อน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควรท่ีจะรักษาความพึงพอใจในด้านน้ีไว ้โดยจดั
ครูผูส้อนท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์มาสอนเพื่อให้ความรู้แก่นกัเรียน
ต่อไป 
 2. ดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  ครูผูส้อนควรจดัเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน    การสอน
ให้เหมาะสมตามโปรแกรมการเรียนของผูเ้รียน ครูผูส้อนควรจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้       มีความ
หลากหลาย  และควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 3. ดา้นส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน  ครูผูส้อนควรจดัหาส่ือและส่ิงสนบัสนุนการเรียน  การ
สอนใหมี้ความหลากหลาย  เหมาะสมกบัเน้ือหา ควรเนน้ส่ือท่ีเป็นของจริง 
 4. การวดัและประเมินผลการเรียน  ครูผูส้อนควรมีการวดัและประเมินผลการเรียนท่ีชดัเจน  โปร่งใส  
เท่ียงธรรม  และมีวธีิการท่ีหลากหลาย 
 5. การวดัความพึงพอใจของผูเ้รียนควรวดัหลงัจากท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 1-2 คร้ัง เพื่อน าผลความ
พึงพอใจของนกัเรียนไปปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนในคร้ังต่อไป  แลว้ท าการวดัหลงัจากท่ี   เสร็จส้ินการ
จดัการเรียนการสอนอีกคร้ัง เพื่อเปรียบเทียบการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 
   
15. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. ผลการวิจยัพบว่าดา้นเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูส้อนมีคะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ดา้น
อ่ืน สมควรท าการวิจยัเก่ียวกบัปัจจยัและปัญหาดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีมีอิทธิพลต่อความ     พึงพอใจ
ของนกัเรียน 
 2. ควรมีการวจิยัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนกบัรายวิชาอ่ืนๆ ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
1 และระดบัชั้นอ่ืนๆ 
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16. กติติกรรมประกาศ 
รายงานว ิจ ยัฉบบั น้ีส า เร็จได ้ด ้วยความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหลายท่าน ผู ว้ ิจ ยั

ขอขอบพระคุณผูบ้ริหาร คณะครู โรงเรียนสายปัญญารังสิต สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
4  ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บขอ้มูลการวจิยั  

ขอขอบพระคุณ ดร.ธัญญภรณ์   เลาหะเพ็ญแสง    อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ท่ีให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหาสาระของ
แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 

ขอขอบคุณ คุณภรณ์ภสัสรณ์  จ่าชยัภูมิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีช่วยเก็บขอ้มูลการวิจยั  
รวมทั้งขอขอบคุณนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 (ม.2/6 และ ม.2/8) โรงเรียนสายปัญญารังสิต     ท่ีช่วยท า
แบบสอบถามการวจิยั 
 สุดทา้ยน้ี หากรายงานวิจยัฉบบัน้ี มีคุณค่าท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมคณะผูว้ิจยัขอ
มอบคุณความดีน้ีใหแ้ก่ บิดา มารดา ผูมี้พระคุณในชีวิต คณาจารยทุ์กท่านและครอบครัว     ซ่ึงให้ก าลงัใจ ให้รับ
ความส าเร็จ มุ่งมัน่ สมดงัความตั้งใจทุกประการ  
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การสอนวชิาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โดยใชก้ระบวนการ Four Pillars 
ลาวณัย ์สมิธ   

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวทิยาลยัรังสิต 
บทคัดย่อ 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาการจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโดย
ใชก้ระบวนการ Four Pillars of Education และ 2)  ประเมินประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนสังคมศึกษา
ศาสนาและวฒันธรรมโดยใชก้ระบวนการ Four Pillars of Education ประชากร คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยัน้ี คือ 
แผนการเรียนรู้กลุ่มสังคมศึกษาฯ วิชาหนา้ท่ีผลเมืองโดยใชก้ระบวนการ Four Pillars of Education แบบสังเกต
พฤติกรรมของผูเ้รียน แบบสอบสัมภาษณ์ผูเ้รียน ครู และผูป้กครอง และการวิเคราะห์เอกสาร ผูว้ิจยัใชค้่าความถ่ี 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ผลการวิจยัท่ีส าคญัคือ 1) การจดัการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโดยใช้กระบวนการ  
Four Pillars of Education ประกอบดว้ย 1.1) จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.2) กระบวนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการของ Four Pillars of Education 1.3) การประเมิน และ 1.4 ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  และ 2) 
ประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการ Four Pillars of Education ครอบคลุม 2.1) การลงมือ
ปฏิบติัโดยเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2) การมีความสุขในการเรียน 2.3) การมีทกัษะในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 
และ 2.4 การมีทกัษะ ICT ในการอ่านคน้ควา้หาความรู้และขอ้มูลใน I book ในระดบัสูง 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนการสอน กระบวนการส่ีเสาหลกัของการการศึกษา 
 

http://proceedings.bu.ac.th/?download=49:222102-%20english-%20ii&start=40
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Instruction of Social Studies, Religion, and Culture with the Use of 
Process of Four Pillars of Education 

Lawan  Smith 
Satit Bilingual School of Rangsit University 

ABSTRACT 

This research aimed to 1) study social studies, religion, and culture instruction through the Process of 
Four Pillars of Education, and 2) to evaluate the effectiveness of the instruction.  Population was 20 grade 1 
students of the academic year 2014 at Satit Bilingual School of Rangsit University.  The research instruments 
used in this research were lesson plan, student behavior observation form, interview questions, and document 
analysis. Frequency, Percentage, and content analysis were used for data analysis.  The main findings were as 
follows:  1) the social study, religion, and culture instruction through the Process of  Four Pillars of Education 
consisted of 1.1) learning objectives, 1.2) teaching and learning process, 1.3) assessment, and 1.4) learning 
outcomes; and 2) the effectiveness of the instruction covered high-level of student participation in learning 
activities, happiness in learning, interpersonal skill, and ICT skills. 

Keywords: Instruction, Process of Four Pillars of Education 

________________________________________________________________________________________ 

การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภูมิศาสตร์ เร่ืองภัยพบิัติทางธรรมชาติ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6 ที่เรียนโดยใช้ส่ือประสม 

นางชนานันท์  โสภา 
โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาบทเรียนส่ือประสมวิชาสังคมศึกษาเร่ือง ภยัพิบติัทางธรรมชาติ  ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง
ปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานีท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนส่ือประสมวิชาสังคมศึกษาเร่ือง ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติกลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2557  นกัเรียน จ านวน 
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40  คน ไดม้าโดยวิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)  โดยการจบัฉลากแบบห้องจาก
จ านวน  9 หอ้ง 

       เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี มี  4  ประเภท  คือ 1) บทเรียนส่ือประสมเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ  2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือกจ านวน  20  ขอ้ และ 3)  แบบวดัความพึง
พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยตนเองแลว้น าผลขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์ โดยวธีิการทางสถิติใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปโดยหาค่า
ร้อยละ (%)  ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่าสถิติที  (t-dependent) 

ผลการวจิยั  พบวา่ 
              1. ประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสมมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 คือมีประสิทธิภาพ
เท่ากบั 82.20 / 81.10 
             2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยหาค่าสถิติที(t-dependent) พบว่า  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05   
             3. การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนส่ือ
ประสมเร่ืองภยัพิบติัทางธรรมชาติ พบวา่โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  (X= 4.06,  S.D.=0.77) 
ค าส าคญั: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, ส่ือประสม, วชิาภูมิศาสตร์ 

Abstract 
The purpose of this research was to develop multimedia lessons in social studies subject on the 

natural disasters, 80/80 for performance criteria to compare the learning achievement of students before and 
after learning, and also to find out the satisfaction of Mathayom Suksa 6 students at 
Kanaratbamrungpathumthani School on learning using multimedia lessons in social studies subject, the 
natural disasters.  The sample 40 students were selected by cluster sampling method of students in second 
academic year of 2014.        
  The instruments used in this study are 4 categories: 1) multimedia lessons about the natural disasters 
2) 20 multiple questions achievement test, and 3) 10 questions of a satisfaction in a rating scale (5 levels).  
The data were analyzed by applying the percentage (%), mean (X) and standard deviation (SD) and statistical 
(T-dependent). 
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The results showed that 
              1. The performance of multimedia lessons as effective as standard 80/80. 
The efficiency of 82.20 / 81.10. 
               2. The achievement of students by using statistical (t-dependent) found that students' learning 
achievement test at the higher level of statistical significance 0.05. 
               3. The satisfaction of the students towards learning using multimedia lessons about the natural 
disasters found that overall satisfaction was high. 
 (X = 4.06, S.D. = 0.77). 
 
Keywords: students’ learning achievement,  multimedia lessons,  geography 
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เยาวชนไทยจะพชิิตโรคอ้วนได้อย่างไร 

ดวงพร  ส าราญรมณ์  
ฝ่ายการศึกษา โรงพยาบาลยันฮี 

บทคัดย่อ 

ปัจจุบนัพบวา่โรคอว้นในเยาวชนไทยเป็นความทา้ทายในปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงในศตวรรษท่ี 21  โรค
อว้นเป็นโรคท่ีแพร่ระบาดในทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองน่าวิตก   โรคอว้น
ถือวา่เป็นปัญหาสุขภาพส าคญั  สถานการณ์โรคอว้นเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วทัว่โลก ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลกถือเป็น
ปัญหาสุขภาพของหลายประเทศตอ้งรีบแกไ้ขโดยเร่งด่วน แมว้่าประเทศไทยจะพบปัญหาโรคอว้นดว้ยอตัรา
ความชุกนอ้ยกวา่ประเทศในแถบยุโรป แต่หากเม่ือเทียบประเทศไทยกบัประเทศในอาเซียน พบวา่ประเทศไทย
อยูใ่นอนัดบัท่ี 2 รองจากประเทศมาเลเซีย  และปัญหาน้ีแสดงแนวโนม้การเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  การศึกษาโดย
การสังเคราะห์งานวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ภาวะโรคอว้นของเยาวชนไทยอย่างเป็น
รูปธรรม ใช้วิธีการทบทวนเอกสาร(Documentary Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิจากรายงานผลการ
ส ารวจท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผลการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   
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ผลการศึกษาพบว่า โรคอ้วนในเยาวชนไทยสามารถแก้ไขได้หากมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
บริโภค ใช้บทบาทของครอบครัวและระบบการศึกษาในโรงเรียนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้เร่ืองสุขภาพและ
โภชนาการเพื่อป้องกนัมิใหเ้ยาวชนมีน ้าหนกัเกินและประสบกบัโรคอว้นในท่ีสุด  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะให้บูรณา
การความรู้โรคอว้นเขา้ไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในสาระวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้มี
ความครอบคลุมทุกระดบัช่วงชั้นเรียน 

ค าส าคัญ:  เยาวชน,โรคอว้น, การใหค้วามรู้สุขภาพ 

How Can the Young in Thailand Beat Obesity? 
Doungporn Samranrom  

Education Division, Yanhee Hostipal 
< jum477455@gmail.com> 

Abstract 

Obesity has been recognized as a critical and challenging world health issue of the twenty-first 
century.  This threatening issue among the young of Thailand has now prompted action from all parties 
concerned in health organizations and health education.  Despite the fact that obesity statistical figures in 
Thailand  appear less critical than those in European countries, Thailand is now standing as rank  2 in obesity 
problems among ASEAN countries.  The trend as such in Thailand has continued to rise in number.  In this 
regard, the researcher would like to explore obesity as reported in literature and research from local and 
international sources to identify the current conditions of obesity among the young, especially school-aged 
children from Kindergarten 1 to Secondary 6. 

The results of this documentary research point to causes of this health problem: (1) unhealthy eating 
behaviors, (2) lack of knowledge in nutrition and diets, and (3) family and social environment.  The researcher 
recommended possible solutions to this problem on the ground of health education.  Obesity as a preventive 
health issue should be integrated into the Health Curriculum of the Ministry Education Thailand; this is  to 
educate the young about their eating behaviors, diets, and lifestyle to maintain their physical well-being in the 
long run. 

Keywords: The Young, Obesity, Health Education 

mailto:jum477455@gmail.com
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 
จากการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วฒันธรรมและความเจริญก้าวหน้าทาง

เทคโนโลย ีขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยั ทั้งจากปัจจยัภายนอกและภายในประเทศ โดยเฉพาะกระแสโลกาภิวตัน์ท า
ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในวถีิชีวติของคนไทยเป็นอยา่งมากทั้งดา้นพฤติกรรมการบริโภค การท างานและการใช้
ชีวติในครอบครัว ท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยจากสังคมชนบทเป็นสังคมเมืองมากข้ึน โดยเฉพาะในสังคมเมือง ท า
ให้ประชาชนปัจจุบนัมีการปรับเปล่ียนวิถีชีวิตของตนเองและครอบครัว แต่ละครอบครัวตอ้งต่อสู้กบัชีวิต และ
ความเป็นอยูใ่นครอบครัวใหมี้ความเป็นอยูท่ี่ดี ท าใหไ้ม่มีเวลาดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพประจ า
วนัท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สมดุลยก์นั เป็นปัจจยัเส่ียงซ่ึงท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรังหรือท่ีเรียกว่าโรคเอ็นซีดี 
(Non Communicable Disease:NCD) ได ้ 

(พชัรา พรหมอารักษ,์ 2554) จากรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2557 ของสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า คนไทยมีอายุยืนยาวข้ึน ปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บบางอย่างนอ้ยลง เน่ืองจากปัจจุบนัคน
ไทย มีหลกัประกนัสุขภาพ สามารถเขา้ถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพไดม้ากข้ึน แต่ปัญหาสุขภาพบางอยา่งกลบั
สูงข้ึน เช่นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่างๆท่ีสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง และจากรายงานยุทธศาสตร์ ตวัช้ีวดัและแนวทางการ
จดัเก็บขอ้มูล กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา่ สาเหตุการตายของคนไทยส่วนใหญ่มาจาก
โรคท่ีป้องกนัได ้และการสูญเสียปีสุขภาวะ(Disability-Adjusted Life Years  (DALYs)  เปล่ียนจากโรคติดเช้ือ
ไปเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมากข้ึนโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจ ความดนัโลหิตสูง มะเร็ง และเบาหวาน ซ่ึงเป็น
ปัญหาส าคญัท่ีท าให้คนไทยเสียชีวิตเพิ่มข้ึนใน2ทศวรรษท่ีผ่านมา  ปัจจยัเส่ียงส าคญั ท่ีท าให้เกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง คือพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่เหมาะสม บริโภคอาหารมากเกินไป  และขาดการออกก าลงักาย 
ส่งผลท าให้เกิดปัญหาภาวะน ้ าหนักเกิน และภาวะโรคอว้น ในบทความน้ีจะกล่าวถึงโรคอว้นในเด็กไทย ใน
ความหมายของโรคอว้นในเยาวชนไทย 
 
2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศึกษางานวจิยัและวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรคอว้นและภาวะโรคอว้น  โดยมุ่งเนน้
ใน 4 ประเด็นคือ (1) สถานการณ์ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในต่างประเทศ (2) สถานการณ์ภาวะน ้ าหนกัเกิน
และโรคอว้นในประเทศไทย (3) สถานการณ์ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในเด็ก (4) ปัจจยัท่ีท าให้เกิดโรคอว้น 
และ (5) ผลกระทบของโรคอว้นหรือภาวะน ้าหนกัเกิน  ดงัน้ี 
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2.1 สถานการณ์ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในต่างประเทศ 
 ปัญหาภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้น เป็นปัญหาส าคญัและก าลงัเพิ่มข้ึนทัว่โลกทั้งในประเทศท่ีพฒันา
แลว้และประเทศท่ีก าลงัพฒันา  องค์การอนามยัโลก ถือเป็นปัญหาสุขภาพส าคญัของหลายประเทศ ท่ีจะตอ้ง
ไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน จากรายงานขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก ระบุวา่ ปัญหาภาวะน ้ าหนกัเกินและโรค
อว้น มี มีความชุก เพิ่มมากข้ึน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005  โดยมีประชากรโลกมากถึง 1,600 ลา้นคน ท่ีจดัอยูใ่นภาวะ
น ้าหนกัเกิน และ 400 ลา้นคน จดัอยูใ่นภาวะอว้น (WHO,2006) และล่าสุดในปี ค.ศ. 2014 พบวา่ มีประชากรโลก 
ท่ีมีน ้าหนกัเกิน เพิ่มข้ึน เป็น 1,900 ลา้นคน และมีคนอว้น 600 ลา้นคน พบในประชากรผูใ้หญ่อายุ 18 ปีข้ึนไป ท่ี
มีน ้ าหนกัเกิน โดยภาพรวม คิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 39 ( ผูช้ายคิดเป็นร้อยละ38 และผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ40)  คน
อว้นคิดเฉล่ียเป็นร้อยละ 13 (ชายคิด เป็นร้อยละ11 และผูห้ญิงคิดเป็นร้อยละ15)  (WHO,2014)  

โรคอว้น มีความชุกทั้งในทวปียโุรป อเมริกา แอฟริกา  ออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิก  จากรายงานของ
องคก์ารเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา หรือ OECD ( Organisation for Economic Co-operation 
and Development )  เป็นองค์กรระหวา่งประเทศของกลุ่มประเทศท่ีพฒันาแลว้ ระบุวา่ความชุกของโรคอว้นได้
แพร่กระจายและมีอตัราการเพิ่มข้ึนในหลายประเทศอย่างต่อเน่ือง ในช่วง20 ปีท่ีผ่านมา  พบอตัราโรคอว้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด ร้อยละ 23, 31, 36 ในปี ค.ศ. 1990 ,2000  และ 2010 ตามล าดบั (Figure 
1)   

Figure1.  Obesity rate 

 

                                                         Figure 2.  Obesity and Overweight Rate           

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.slideshare.net/OECD_Washington/us-health&ei=pdziVLCpJI6MuATt_IHwBA&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNFdME4SZxs_AJ8eUVRSejrPqXOInw&ust=1424239836298790
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              Source : OECD Health Data 2010  http://www.hivehealthmedia.com/world-obesity-stats-2010/ 
 

จากขอ้มูล OECD Health Data 2010  ระบุวา่ ในหลายประเทศกลุ่ม OECD  ยงัพบความชุกของภาวะ
น ้ าหนักเกินเกณฑ์ และโรคอ้วน ในอตัราท่ีต ่ากว่าร้อยละ 5  ในประเทศ แถบเอเชียเช่น เกาหลี จีน ญ่ีปุ่น 
อินโดนีเซีย อินเดีย จนกระทัง่ พบอตัราสูงกวา่ร้อยละ 30 ในโรคอว้น และกวา่ร้อยละ 60 ในน ้ าหนกัเกินเกณฑ ์
ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกา และแมก็ซิโก มีประชากรท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินเกณฑแ์ละโรคอว้นมากท่ีสุด  (Figure 2)   
จะเห็นไดว้า่สถานการณ์โรคอว้น ในประเทศต่างๆ ยงัคงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน จากขอ้มูล Obesity Update OECD  
2014  (Figure 3 ) พบวา่ตั้งแต่ปีค.ศ. 1990 -2012  ประเทศ ออสเตรเลีย ,องักฤษ และ สหรัฐอเมริกา มีอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
โรคอว้นอย่างรวดเร็ว  ในขณะท่ีบางประเทศมีอตัราการเพ่ิมอย่างชา้ๆ แต่โดยรวมยงัคงมีการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง (OECD 
2014) และคาดการณ์ ในอีก 10 ปีขา้งหนา้จนถึง  ค.ศ. 2020   ปัญหาภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์จะ เพิ่มข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 1 ทุกปี  ในบางประเทศ  (Figure 4)  และจะพบคนท่ีมีน ้าหนกัเกินเกณฑ ์ 1 ใน 2 คน  และพบคนอว้น 1 ใน 
6 คนของประชากรผูใ้หญ่   

Figure 3. Trend of Obesity 1972-2012 

http://www.hivehealthmedia.com/world-obesity-stats-2010/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.hivehealthmedia.com/world-obesity-stats-2010/&ei=5dHiVPK5NJOQuASdnICoAQ&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNGYp_cs18W9xhqrZXW0dntib5PhFQ&ust=1424236651875007
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Source : Obesity Update OECD  2014         

                 Figure 4.   Past and project future overweight rate in selected OECD countries 

        

                              Source : World Obesity Stats – 2010 and Beyond  http://www.hivehealthmedia.com/world-

obesity-stats-2010/ 

นอกจากน้ี โรคอว้นถือเป็นสาเหตุท าให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวนัอนัควร จาก โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 
(Non-communicable Diseases : NCDs) เช่น  เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหวัใจและหลอดเลือด 
โรคเก่ียวกบัถุงน ้าดี โรคซึมเศร้า ภาวะหายใจล าบากและหยุดหายใจขณะหลบั และโรคขอ้เข่าเส่ือม เป็นตน้ โดย
คนอว้นมีโอกาสเป็นโรคเหล่าน้ีมากกวา่ปกติ 2-3 เท่า ขอ้มูลจาก ขอ้มูลจากองค์การอนามยัโลกในปี ค.ศ. 2012 
พบวา่ มีผูเ้สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  38 ลา้นคน คิดเป็น ร้อยละ 68  และ 16ลา้นคน ประมาณ ร้อยละ 40  
ของการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อ เกิดในผูป่้วยอายุน้อยกว่า 70ปี โดยสัดส่วนการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.oecd.org/newsroom/more-efforts-needed-to-tackle-rising-obesity.htm&ei=79viVJXLMtaSuASC4oK4Ag&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNFdME4SZxs_AJ8eUVRSejrPqXOInw&ust=1424239836298790
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://imgarcade.com/1/obesity-statistics-by-year/&ei=-Z_iVMz6E4OcuQT8goCoBA&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNGNPFFE5v6eFfova-YMETT86lpo_g&ust=1424224623714310
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หลอดเลือด เป็น 17.5 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 46.2  โรคมะเร็ง 8.2ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ21.7 โรคระบบทางเดิน
หายใจ เป็น 4 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ร้อยละ 7 และโรคเบาหวาน เป็น 1.5 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 4  ซ่ึง
จ านวนผูเ้สียชีวติจากโรคดงักล่าว มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน และส่งผลกระทบต่อภาระค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาทั้ง
ในระดบับุคคล ครอบครัว และระดบัประเทศ ( Global status report on noncommunicable diseases 2014) จาก
สถิติท าให้องค์การอนามยัโลก ก าหนดยุทธศาสตร์โลกด้านอาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพ ซ่ึงมีผลให้
รัฐบาลของประเทศต่างๆเกิดความต่ืนตวั และให้ความส าคญักบัการด าเนินนโยบายท่ีมีความสอดคล้องกับ
องคก์ารอนามยัโลก คือการป้องกนัโรคอว้น ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายของการด าเนินการถูกกวา่นโยบายการรักษาโรคอว้น 

 

2.2 สถานการณ์ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในประเทศไทย 
ส าหรับสถิติในประเทศไทย แมว้า่ความชุกโรคอว้นยงัไม่เทียบเท่าคนในแถบตะวนัออกกลาง ยุโรปและ

อเมริกา  แต่แนวโนม้ความชุกของโรคอว้นมีเพิ่มข้ึนตามล าดบั  และความชุกไม่นอ้ยกวา่ในบางประเทศในเอเชีย  
ซ่ึงประเทศไทยอยู่ในอนัดับท่ี 5 รองจาก ออสเตรเลีย มองโกเลีย วานูอาตู และฮ่องกง ตามล าดับ  หาก
เปรียบเทียบในระดบัภูมิภาค อาเซียน พบวา่ ปัจจุบนัคนไทยอว้นมากเป็นอนัดบั 2  ใน 10 ประเทศอาเซียน รอง
จากมาเลเซีย  ( Figure 5 ) (Bruce Bickerstaff 2014)   

                 Figure 5 : Overweight prevalence (%) in Southeast Asia for adults of both sexes (BMI of 
>25kg/m2) 
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                   Source: Unknown, data drawn from WHO Non-Communicable Diseases Country 
Profiles, 2011 

แนวโน้มความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นในประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน การประเมิน
น ้าหนกัเกิน ไม่เกิน อว้น หรือไม่อว้น ประเมินไดจ้ากค่าดชันีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) ซ่ึงค านวณ 
จากน ้ าหนกัตวั (กก.)หารดว้ยส่วนสูงยกก าลงัสอง (เมตร2)หากมีค่าตั้งแต่ 25 กก./เมตร2 ข้ึนไปตามเกณฑ์สากล 
นัน่คือ “น ้ าหนกัเกิน” และตั้งแต่ 30 กก./เมตร2  ข้ึนไป คือ “อว้น” หรือหากวดัดว้ยความยาวเส้นรอบเอว ผูช้าย
ตั้งแต่ 90 ซม.  และผูห้ญิงตั้งแต่ 80 ซม. ข้ึนไป ถือวา่ “อว้นลงพุง” (วชิยั เอกพลากร,2553) 

จากผลการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 1-4  (พ.ศ.2534-2552) โดยใช้
เกณฑ์ BMI ≥25 กก./ม.2 และ BMI ≥30 กก./ม.2 ตามล าดบั ความชุกของภาวะอว้นท่ี BMI ≥25 กก./ม.2 ใน
ประชากรอาย ุ18 ปีข้ึนไป เพิ่มจากร้อยละ 18.2 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 24.1 ในปี 2540 และเพิ่มเป็นร้อยละ 
28.1 และร้อยละ 36.5 ในปี พ.ศ. 2547 และ 2552 ตามล าดบั ส าหรับความ ชุกของภาวะอว้นท่ี BMI ≥30 กก./ม.2 
เพิ่มจากร้อยละ 3.5 ในปี พ.ศ. 2534 เป็นร้อยละ 5.8, ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 9.0 ตามล าดบั ในช่วงปีดงักล่าว 
(ตารางท่ี 1 )  ความชุกของโรคอว้นจ าแนกตามเพศ พบในเพศหญิงมากกวา่เพศชาย จากผลการส ารวจสุขภาพ
โดยการตรวจร่างกายคร้ังล่าสุด ปี2552 โรคอว้นพบในเพศชายร้อยละ 30.8 เพศหญิง ร้อยละ 43.5 (Figure 6.) 
นอกจากน้ีความชุกเพิ่มข้ึนตามอายุท่ีเพิ่มข้ึน จนมีความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ 45- 54 ปี (รายงานการส ารวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 ปี 2551-2552 ) 
     ตารางท่ี  1   แสดงความชุก(ร้อยละ)ของภาวะอว้นในประชากรไทยอาย ุ18ปีข้ึนไปในช่วงเวลาต่างๆ 

    พ.ศ. 2534     พ.ศ. 2540     พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2552 
   BMI  > 25กก./ม.2 18.2 24.1 28.1 36.5 
   BMI  >30 กก./ม.2 3.5 5.8 6.9 9.0 

   
   ท่ีมา: รายงานการส ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังท่ี 4 ปี 2551-2552. 

                             Figure 6. ความชุกโรคอว้นในคนไทยจ าแนกตามเพศ 
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จากขอ้มูลรายงาน สุขภาพคนไทย 2557 ของสถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล พบวา่ 

คนไทยมากกวา่ 1 ใน 3 มีภาวะ “น ้ าหนกัเกิน” และ 1 ใน 10 “เป็นโรคอว้น” ในระยะ 2 ทศวรรษ (ปี2534-2552)  
คนไทยอายุ15 ปีข้ึนไป มีอตัราของภาวะน ้ าหนักเกินเพิ่มข้ึน 2 เท่า (จาก 17.2% เป็น 34.7%) และภาวะอว้น
เพิ่มข้ึนเกือบ 3 เท่า (จาก 3.2% เป็น 9.1%)   

สถานการณ์ “โรคอว้น” ของคนไทยมีความรุนแรงแตกต่างกนัไปในแต่ละภูมิภาค โดยทิศทาง ความ
รุนแรงมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามระดบัการพฒันา และฐานะทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นท่ี ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป 
ท่ีมีภาวะน ้าหนกัเกินและอว้น เม่ือพิจารณาตามภาค พบคนในกรุงเทพมหานคร ทั้งหญิงและชายมีอตัราสูงท่ีสุด 
(โดยเฉพาะในผูห้ญิง  สูงเกือบ 50%) และต ่าท่ีสุดในภาคเหนือ   หากจ าแนกตามเขตปกครอง พบว่าในเขต
เทศบาลหรือเขตเมือง มีความชุกโรคอว้นมากกว่าคนนอกเขตเทศบาลหรือชนบท เม่ือพิจารณาความชุกของ
ความอว้นจ าแนกตามเขตปกครองและตามระดบัการศึกษา แมว้า่ความชุกของโรคอว้นของผูท่ี้อาศยัในเขตเมือง
มีมากกวา่ชนบท  

ขอ้มูลการส ารวจสุขภาพคนไทยพบวา่ สัดส่วนการเพิ่มข้ึนของโรคอว้นในชนบทก าลงัเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
คนในประเทศ ท่ีมีรายได้สูง จะมีการกินดี อยู่ดี ท  าให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งข้ึน แต่กลุ่มเส่ียงต่อโรคอ้วนจะ
กลายเป็นกลุ่มรายไดน้อ้ย ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมีทางเลือก ในการบริโภคอาหารท่ีดีต่อสุขภาพน้อยกวา่  อาหาร ฟาสต์
ฟู้ ด จานด่วนซ่ึงมีแนวโนม้ราคาถูกลง  และ อาหารขยะท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการต ่าแต่ให้พลงังานสูงและราคาถูก  
จึงกลายเป็นปัจจยัเส่ียงอว้นในกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย เม่ือพิจารณาแนวโนม้ความแตกต่างในความชุกของโรคอว้น
ระหวา่งระดบัการศึกษามีความแตกต่างกนัลดลง โดยพบว่าความชุกของภาวะอว้นมีความแตกต่างระหว่างเพศ 
โดยในเพศชายความชุกเพิ่มข้ึนตามระดบัการศึกษาท่ีเพิ่มข้ึน  ในขณะท่ีเพศหญิงความชุกของภาวะอว้นมี
แนวโนม้ลดลงเม่ือระดบัการศึกษาเพิ่มข้ึน (วิชยั เอกพลากร,2553)  จากรายงานสุขภาพคนไทย ปี ๒๕๕๗ ระบุ
วา่ โรคอว้นเป็นสาเหตุส าคญัท าให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวนัอนัควร จากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  อาทิ เบาหวาน 
ความดนัโลหิตสูง โรคหวัใจและหลอดเลือด โรคตบั โรคมะเร็ง โรคเก่ียวกบัถุงน ้ าดี โรคซึมเศร้า ภาวะหายใจ

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thaihealth.or.th/node/18780&ei=Vo_iVKD6JMytuQTj5oCwDA&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNFPVh_Vb9HfKoWLLT6PqOo9f1Bi_A&ust=1424219326603441
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ล าบากและหยดุหายใจขณะหลบั และโรคขอ้เข่าเส่ือม เป็นตน้ โดยคนอว้นมีโอกาสเป็นโรคเหล่าน้ีมากกวา่ปกติ 
๒-๓ เท่า   

ดงันั้นความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นท่ีพบทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ถือว่าเป็น
ปัญหาส าคญัทั้งระดบัโลกและระดบัประเทศ ท่ีตอ้งรีบแกไ้ข  เพราะก่อให้เกิดผลกระทบดา้นสุขภาพ โดยเพิ่ม
โอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคร้ายแรง ซ่ึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาลทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล
เศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพชีวติ  จากสถานการณ์ในประเทศไทย ระยะ ๑๐ ปีท่ีผา่นมา พบวา่ ความชุกของ
ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในประเทศไทย มีแนวโนม้จะขยายตวัเพิ่มข้ึนอีกในอนาคต  ภาวะน ้ าหนกัเกินและ
โรคอว้นไม่ไดเ้ป็นปัญหาเฉพาะผูใ้หญ่เท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบและเร่ิมลุกลามเขา้สู่เด็กและเยาวชนไทยมาก
ข้ึนเช่นกนั 

2.3 สถานการณ์ภาวะน ้าหนกัเกินและโรคอว้นในเด็ก 
ปัจจุบนัโรคอว้นในเด็กเป็นความทา้ทายในปัญหาสุขภาพท่ีรุนแรงในศตวรรษท่ี 21 เป็นโรคท่ีแพร่

ระบาดในนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทย  มีแนวโนม้มากข้ึนทัว่โลก  รายงานขององคก์ารอนามยัโลก ในปี
ค.ศ. 2013 ระบุว่า  เด็กท่ีอายุน้อยกว่า 5ปี  ทัว่โลกมีอุบติัการณ์ของภาวะน ้ าหนักเกินและอว้น 42ล้านคน 
(WHO,2014)  องคก์ารควบคุมและป้องกนัโรคเร้ือรัง (CDC) พบวา่ ในปี ค.ศ.2012  เด็กอเมริกนัอายุ 6-11ปี และ
วยัรุ่นอเมริกนั อายุ 12-19ปี เป็นโรคอว้นร้อยละ 18 และ ร้อยละ 21 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7 และ ร้อยละ 5 ในปี 
ค.ศ. 1980  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวช้ีให้เห็นว่า การเกิดโรคอว้นในเด็กและวยัรุ่นอเมริกนัเพิ่มข้ึนมากกวา่สองเท่าตวั 
และจากการศึกษาระยะยาวในเด็กอเมริกนัท่ีพบวา่ ร้อยละ 32 ของเด็กอว้น มี ร้อยละ 40 ท่ียงัอว้นเม่ือเป็นวยัรุ่น 
และร้อยละ 75 ถึง 80 ท่ีวยัรุ่นอว้นจะยงัคงเป็น ผูใ้หญ่ท่ีอว้นอยู ่ (กระทรวงสาธารณสุข ,2557)  และจากรายงาน 
ขององค์กรระหว่างประเทศดา้นการจดัการน ้ าหนกัตวั (International Obesity Taskforce -IOTF) ซ่ึงท างาน
ร่วมกบัองคก์ารอนามยัโลก (2009) ระบุวา่ สถิติเด็กทัว่โลกท่ีมีปัญหาเร่ืองน ้ าหนกัเกินมีสูงถึง 155ลา้นคน และ
ในจ านวนดงักล่าวมีเด็ก 30 – 45ลา้นคนท่ีเป็นโรคอว้น โดยเฉพาะยุโรปมีเด็กท่ีป่วยเป็นโรคอว้นเพิ่มข้ึนถึงปีละ 
400,000 คน และเด็กผูห้ญิงมีแนวโนม้ท่ีจะน ้ าหนกัตวัมากกว่าเด็กผูช้าย(ส านกักองทุน สนบัสนุนการส่งเสริม
สุขภาพ,2552) 
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                        Figure 7 Rate of overweight or obese of children in United States  2011 

 
 
 จากรายงานความชุกโรคอว้นในเด็ก ขององคก์รความร่วมมือนานาชาติส าหรับศึกษาโรคอว้น ( The 

International Association for the Study of Obesity :IASO) ปี ค.ศ. 2011 พบวา่ มากกวา่  1ใน 3 ของเด็กอาย ุ5-
17 ปี ประเทศกรีกทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีน ้าหนกัเกินและโรคอว้นมากท่ีสุด ของกลุ่มประเทศOECD คิดเป็น
ร้อยละ 45 และ 37 ตามล าดบั รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 35.9 และร้อยละ 35 ตามล าดบั (Figure 
7)  (Jason Kane,2011)  

ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทย  ความชุกของโรคอว้นและน ้ าหนกัเกินของเด็กไทยต ่ากวา่ประเทศ
ในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใตแ้ละทวีปอเมริกาเหนือ(International Obesity Task Force, 2009) ส าหรับในเอเชีย
ความชุกของภาวะอว้นและน ้าหนกัเกินของเด็กไทย มีความใกลเ้คียงกบัประเทศญ่ีปุ่นเกาหลีและสูงกวา่ประเทศ
ศรีลงักา ( ลดัดาเหมาะสุวรรณ, 2551)  

 ผลการส ารวจภาวะโภชนาการของเด็กวยัเรียนไทยปีพ.ศ.2538-2552 พบวา่มีเด็กอว้นและน ้ าหนกั เกิน
ทัว่ประเทศร้อยละ 5.81 และจากการส ารวจคร้ังล่าสุดปีพ.ศ.2551-2552 เป็นการ ส ารวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกายคร้ังท่ี 4 ในกลุ่มอาย ุ6-14 ปีพบวา่มี ภาวะอว้นซ่ึงขนาดเอวท่ีเพิ่มข้ึนทุกๆ 5 เซนติเมตร โดย
มีเด็กอว้นและน ้ าหนกัเกินทัว่ประเทศร้อยละ 9.7 ซ่ึงสูงกว่าทุกการส ารวจท่ีผ่านมา และผลการส ารวจภาวะ
โภชนาการของเด็กไทยในวยัเรียน จากสถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล ปี 2552 พบว่า ภาพรวมเด็กช่วง
ชั้นอนุบาลอาย0ุ-5 ปี มีภาวะอว้นร้อยละ 4  ช่วงชั้นประถมศึกษาอาย ุ6-14 ปี ในเขตเมืองพบภาวะอว้นร้อยละ 9.5  
เยาวชนในเขตเมืองอายุ 15-18 ปี พบภาวะอว้นร้อยละ 17.7 (สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล อา้งถึงใน 
ณัฐกา  กุลรินทร์,2555)  และจากการส ารวจของกรมอนามยั (2552) พบวา่ ในอีก6 ปี ขา้งหน้า จ านวนของเด็ก

http://www.pbs.org/newshour/rundown/author/jason-kane/
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.meposchools.org/wp-content/files/2013/08/Health-Costs-2013.docx&ei=lV7jVL6zFpaLuATLxYHQDA&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNEYklXZiUp8leXCgWPa2xYRp40pKA&ust=1424270894461070


                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

124 
 

อว้นจะเพิ่มสูงข้ึนถึง 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวยัเรียน และ 1 ใน 10 ของเด็กในวยัเรียนหรือกล่าวไดว้า่จะมีเด็กอว้น
ในประเทศไทยจ านวนสูงข้ึนถึงร้อยละ 20 หากไม่จดัการกบัการกินเกินความจ าเป็น (กระทรวงสาธารณสุข 
2557) 

ผลการศึกษาของศูนยอ์นามยัท่ี 3 จงัหวดัชลบุรีปีพ.ศ.2555 พบวา่เด็กวยัเรียนมีภาวะทว้มเร่ิมอว้นและ
อว้นร้อยละ 17.72 (วชิยั เอกพลากร, 2553) เช่นเดียวกบั ผลภาวะโภชนาการของเด็กไทย ภายใตโ้ครงการส ารวจ
ภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน (The South East Asia Nutrition Survey; SEANUTS)โดยท า
การส ารวจเด็ก 3,100 คนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ลพบุรี เชียงใหม่ พงังา ศรีสะเกษ และกาฬสินธ์ุ ในช่วง
เดือนมกราคม 2554 ถึงกรกฎาคม 2555 และร่วมศึกษากบั 4 ประเทศในอาเซียนพบวา่ เดก็ไทยก าลังเผชิญกับ
ภาวะน า้หนักเกินคือ ส่วนใหญ่จะเป็นโรคอ้วนซ่ึงคล้ายกับเด็กมาเลเซีย ร้อยละ 19 มีน า้หนัก เกินมาตรฐาน 
(กระทรวงสาธารณสุข 2557)   

ในการศึกษาของอรพินท ์ภาคภูมิ และกนัยารัตน์ สมบติัธีระ (2554) ไดส้ ารวจสภาวะสุขภาพเด็กวยัเรียน
ใน 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัเลย หนองคาย หนองบวัล าภู อุดรธานี ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและกาฬสินธ์ุ 
ปีพ.ศ.2554 พบวา่ นักเรียนช้ันประถมศึกษามีน า้หนักตามเกณฑ์เทียบส่วนสูงโดยมีภาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน ร้อย
ละ 5.93   ข้อมูลของกรมอนามัย ปีพ.ศ. 2555 พบว่า เดก็วัยเรียนเป็นโรคอ้วน ร้อยละ 17 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 
13.6 ในปีพ.ศ. 2546   เด็กท่ีเป็นโรคอว้น 1 ใน 3 จะเป็นผูใ้หญ่อว้น และหากอว้นในวยัรุ่นจะมีโอกาสเส่ียงสูงถึง 
2 ใน 3    จากการส ารวจสภาวะสุขภาพและโภชนาการของเด็กระดบัประเทศใน 3 เดือนแรกของปี 2556 พบเด็ก
วยัเรียนท่ีอาย ุ6-12 ปีมีภาวะอว้นร้อยละ 8.7 (ฐานขอ้มูล 43 แฟ้ม, ส านกันโยบายและยุทธศาสตร์)  ทั้งน้ีจากแผน
ยทุธศาสตร์สุขภาพดีวถีิไทยพ.ศ.2554-2563 พบวา่ แนวโนม้ความชุกของภาวะน ้ าหนกัเกินและอว้นของคนไทย
เพิ่มข้ึนกวา่ร้อยละ 20 ในช่วง 6 ปีท่ีผา่นมา (ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2554) 

การศึกษาทางดา้นโภชนาการของหลายสถาบนัระบุวา่เดก็ท่ีอ้วนเม่ืออายุ 6 ขวบขึน้ไปจะมีโอกาสเป็น
ผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ 25 ส่วนเดก็ท่ีอ้วนเม่ืออายุ 12 ปีจะมีโอกาสเป็นผู้ ใหญ่อ้วนมากถึงร้อยละ 75 ขึน้ไปโดยเดก็
เหล่านีจ้ะเส่ียงต่อปัญหาสุขภาพหลายระบบโดยเฉพาะเบาหวานชนิดท่ี 2 ซ่ึงพบสูงมากในช่วง 20 ปีนี ้และจะ
เป็นผูใ้หญ่อว้นท่ีเส่ียงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงซ่ึงประมาณไดว้่าโรค
อว้นจะเป็นภาระกบัผลผลิตมวลรวมของประเทศท่ีก าลงั พฒันาสูงถึงร้อยละ 1.1-1.2 หากไม่รีบเร่งแกไ้ขภาระ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากโรคอว้นน้ีอาจ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศก าลงัพฒันาหยุดชะงกัได ้(ลดัดาเหมาะสุวรรณ, 
2551: 51) และจากขอ้มูลของโรงพยาบาลศิริราชปี พ.ศ. 2550 เด็กอว้นอายุ 6-18 ปี จ  านวน 125 ราย พบวา่1 ใน 5 
ราย เร่ิมมีระดบัน ้าตาลใน เลือดผดิปกติ และ 100 ราย เป็นเบาหวาน3 ราย ซ่ึงถือวา่เพิ่มข้ึนถึง 3 เท่า เม่ือเทียบ กบั
เด็กและวยัรุ่นทัว่ไป (ส านกักองทุน สนบัสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2552)   และการส ารวจของโครงการพฒันา
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ตน้แบบโรงเรียนเด็กไทยดูดี มีพลานามัย สนับสนุนโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) พบวา่ นกัเรียนในเขต กทม.มีสัดส่วนโรคอว้นมากท่ีสุด โดยปี 2555 ผลการส ารวจในเครือข่ายโรงเรียน
ภาครัฐ 4 โรงเรียน ป.1-ป.6 มีอตัราการเกิดโรคอว้น 21 % ไขมนัในเลือด 66 % ใกลเ้คียงกบัการส ารวจใน
ระยะแรกเม่ือปี 2547-2549 ท่ีพบวา่ เด็กไทยเกิดโรคอว้น  20 % มีไขมนัในเลือดสูง 78%  และ 1 ใน 3 ของเด็ก
อว้น มีป้ืนด าท่ีคอเป็นสัญญาณเตือนถึงความเส่ียงในการเป็นโรคเบาหวาน การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 
สะสมตั้งแต่วยัเด็ก หากเด็กยงัคงความอว้นต่อเน่ืองไปจนถึงวยัผูใ้หญ่ยอ่มส่งผลต่อคุณภาพชีวติในอนาคต  

                        Figure 8 สัดส่วนการเกิดโรคอว้นในเด็กไทย 

 
 
ท่ีมา: ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) http://www.thaihealth.or.th/Content/20166.html 
 
  โดยสรุปจากสถานการณ์การเกิดโรคอว้นในเด็กทั้งในต่างประเทศและในประเทศ และแนวโน้มท่ี

เพิ่มข้ึนของปัญหาเด็กอว้นทัว่โลก อนัจะส่งผลท าให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว เน่ืองจากเด็กอว้นมีโอกาส
เส่ียงสูงต่อการเป็นผูใ้หญ่อว้นในอนาคต และผลท่ีเกิดจากภาวะอว้น คือความเส่ียงส าคญัต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เร้ือรัง เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง  ท าให้เกิดการสูญเสียและถึงแก่ชีวิตก่อนวยัอนัควรได ้การ
จดัการปัญหาน้ีเป็นวาระทางสุขภาพและความทา้ทายท่ีนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยตอ้งเร่งจดัการแกไ้ข 
เน่ืองจากภาวะโภชนาการของเด็กเป็นดชันีบ่งช้ีท่ีดีของภาวะสุขภาพโดยรวมของเด็ก และภาวะโภชนาการท่ีดี
เป็นตน้ทุนส าคญัท่ีส่งเสริมเด็กใหเ้จริญเติบโตไดเ้ตม็ศกัยภาพ หากเด็กมีสุขภาพดีก็จะเป็นพื้นฐานส าคญัของการ
พฒันาสังคมไทย  

 
 

http://www.thaihealth.or.th/Content/20166.html
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thaihealth.or.th/Content/20166-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1 66  %E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87 20 %E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%99.html&ei=OxTjVPmwMcu9uATPkoLgBQ&bvm=bv.85970519,d.c2E&psig=AFQjCNFBz92PPMsot2BmE4j8DErncMfWMQ&ust=1424254338925314
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โรคอว้นในเด็กคืออะไร 
 โรคอว้น คือ ภาวะท่ีร่างกายมีการสะสมของไขมนัมากกวา่ปกติ การท่ีมีการสะสมของ ไขมนัมากข้ึนน้ี
อาจเน่ืองมาจากร่างกายไดรั้บพลงังานเกินกวา่ท่ีร่างกายตอ้งการจึงมีการสะสมพลงังาน ท่ีเหลือเอาไวใ้นรูปของ
ไขมนัตามอวยัวะต่างๆ และน ามาซ่ึงสาเหตุของโรคเร้ือรังต่างๆซ่ึงเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง (พชัรา  พรหมอารักษ์
,2554) 
  การประเมินโรคอว้นในเด็ก  ท าไดห้ลายวธีิ ไดแ้ก่  
 1.การชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูงเพื่อน ามาเทียบ กบัเกณฑ์อา้งอิงการเจริญเติบโตของเพศชายหญิงอายุ5 - 18 
ปี ของกรมอนามยั (2542)  
 2. การหาค่าBMIโดยการชัง่น ้าหนกัหน่วยเป็นกิโลกรัม วดัส่วนสูงหน่วยเป็นเมตรและน ามาเขา้สูตรโดย
ใช้น ้ าหนกัตวั (กก.)หารดว้ยส่วนสูงยกก าลงัสอง (เมตร2) ใชเ้กณฑ์ตั้งแต่ 25 กก./เมตร2 ข้ึนไปถือวา่เด็กมีภาวะ
อว้น (วชิยั เอกพลากร,2553) 
 3.การใชเ้กณฑอ์า้งอิงน ้าหนกั ส่วนสูงและ เคร่ืองช้ีวดัภาวะโภชนาการของประชาชนไทยอายุ1 วนั - 19 
ปี (กรมอนามยั 2542) โดยการชัง่น ้าหนกัวดัส่วนสูงน ามาเปรียบ เทียบเกณฑแ์ปลผล 
 4. การวดัเส้นรอบเอวโดยใชว้ธีิการอยูใ่นท่ายนืใชส้ายวดั 
 5. การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กและ วยัรุ่นอายุ 2 - 20 ปี ตามแบบขององคก์ร Center of Disease 
Control (CDC) ของประเทศสหรัฐอเมริกา การประเมินวา่ เด็กมีภาวะอว้นใชเ้กณฑ์มากกวา่ 85 เปอร์เซ็นตไ์ทล์
ข้ึนไป (Paul A. Estabrooks, 2009 อา้งถึงใน จนัทิรา ไชยศรี,2557) 
 จากการสังเคราะห์งานวิจยัของ จนัทิรา ไชยศรี(2557) พบว่า การประเมินท่ีถือว่าดีท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้
ประเมินเด็กไทยท่ีมีภาวะอว้นจึงควรใช้เกณฑ์อา้งอิงการ เจริญเติบโตของเพศชายหญิงอายุ 5 - 18 ปีของกรม
อนามยั (2542) เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ท่ีเกิดจากผลการศึกษาจากเด็กในแต่ละช่วงอายุในประเทศไทยซ่ึงมีชาติพนัธ์
เดียวกนั ลกัษณะการคลา้ยคลึงกนั และใช้ประเมินไดง่้าย ซ่ึงจะสะทอ้นระดบั ภาวะอว้นของเด็กไทยไดต้รงกบั
สภาพความเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.4 ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดโรคอว้น  
จากการสังเคราะห์งานวจิยัของ จนัทิรา ไชยศรี (2557) ผูว้จิยัพบวา่ ปัจจยัท่ีท าใหเ้ด็กอว้น ไดแ้ก่  

 1.ปัจจัยจากตัวเดก็เอง ได้แก่ สุขภาพ ความสามารถในการรับรส และอารมณ์จิตใจ  
2.ปัจจัยจากครอบครัว ไดแ้ก่ พนัธุกรรม การถ่ายทอดความรู้ ผลการศึกษาของ ศิวพร  เจริญสุข (2555) 

พบว่าปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านการให้ความรู้เร่ืองอาหารและโภชนาการมีความสัมพนัธ์กับภาวะ
โภชนาการเกินของเด็กนกัเรียน   
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3. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ร้านขายอาหารในโรงเรียนและชุมชน  พฤติกรรมการบริโภคของ
ครอบครัว วฒันธรรมการบริโภคในทอ้งถ่ิน  การเลียนแบบ  พฤติกรรมการบริโภคแบบตะวนัตก ส่ือต่างๆผล
การศึกษาของ อรทัย ติง้ฉ่ิน (2552) สังวาลย ์ ชมพูจา(2552) วดีรัตน์ ศรีวงศว์รรณ (2553) และณัฐกา กุลรินทร์( 
2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ย พฤติกรรมการ
บริโภค เช่นการรับประทานอาหารมนั ,ขนมกรุบกรอบ,บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป, อาหารฟาสตฟ์ู้ ด,ไอศกรีม, การใช้
เวลาในการดูโทรทศัน์และกินขนม พฤติกรรมการออกก าลงักาย และพฤติกรรมของกิจวตัรประจ าวนั จ านวน
แหล่งจ าหน่ายอาหารนอกโรงเรียน อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรม และ อิทธิพลของการส่ือสารและ
สารสนเทศ ส่ือท่ีเก่ียวกบัอาหาร และโภชนาการ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต พบวา่ 
ลว้นเป็นปัจจยัมีอิทธิพลต่อภาวะโภชนาการเกินของเด็กนกัเรียน 

จากผลการวิจยัต่างๆ สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม 
สอดคล้องกับรายงานยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวดั และแนวทางการจดัเก็บข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557  ระบุวา่ กลุ่มเด็กวยัเรียน (5-14 ปี) มีเด็กอว้นเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกินอาหารมากเกินไป และ
กินไม่ถูกสัดส่วนรวมทั้งค่านิยมกินอาหารตามวฒันธรรมตะวนัตก คือ อาหารขยะ อาหารจานด่วน น ้ าอดัลม 
ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ  อิทธิพลของส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ อินเตอร์เน็ต พฤติกรรม
การออกก าลังกาย พฤติกรรมของกิจวตัรประจ าวนั รวมถึงส่ิงแวดล้อมแหล่งจ าหน่ายอาหารนอกโรงเรียน 
อิทธิพลทางสังคมและวฒันธรรมต่างๆ ลว้นมีอิทธิพลส าคญัต่อพฤติกรรมการบริโภค อนัมีผลต่อการเกิดโรค
อว้นของเด็ก อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัจากครอบครัวในดา้นการให้ความรู้  ถือวา่เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีส าคญั ซ่ึงพ่อแม่
ผูป้กครอง และครูมีบทบาทส าคญั ในการให้ความรู้กบัเด็ก เพื่อให้เด็กมีความรู้และน าไปปฏิบติัให้มีพฤติกรรม
การบริโภคท่ีถูกตอ้งได ้ ดงันั้นปัจจยัต่างๆดงักล่าวผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถศึกษาเพื่อหาแนวทางแกไ้ขตามปัจจยั
ต่างๆใหไ้ดผ้ลอยา่งเป็นรูปธรรม 

2.5 ผลกระทบโรคอว้นหรือภาวะน ้าหนกัเกิน 
 โรคอว้นหรือภาวะน ้ าหนกัเกิน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งดา้นร่างกายและจิตใจดา้นร่างกายมีโอกาส
เส่ียงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเร้ือรังต่างๆ ท่ีส าคญั คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยั (2552) ส ารวจพบวา่เด็ก
อายุระหว่าง 8-12 ปี จ  านวนมากเป็นโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 และอายุเฉล่ียของผูท่ี้เร่ิมตน้เป็นโรคเบาหวานจะ 
นอ้ยลงเร่ือยๆ และคนอว้นมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงกวา่คนไม่อว้น 7 เท่า อนาคตเด็กท่ีอว้น ส่วนใหญ่จะโต
เป็นผูใ้หญ่ท่ีอว้น โดยเฉพาะเด็กในช่วงวยัรุ่นมีโอกาสโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีอว้นไดถึ้งร้อยละ75  เด็กท่ีอว้นร้อยละ 30-
80  เม่ือเติบโตข้ึนมกัป่วยด้วย โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดนัโลหิตสูง กลายเป็น
อนาคตของชาติท่ีมีโรคเร้ือรังรุมเร้า (ณัฐกา  กุลรินทร์,2555) จากรายงานสุขภาพคนไทย 2557 ของสถาบนัวิจยั
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ประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล ระบุวา่ โรคอว้นและภาวะน ้ าหนกัเกิน เป็นปัจจยัเส่ียงท่ีท าให้เกิดการ
เจบ็ป่วย พิการ หรือเสียชีวติ เป็นอนัดบัตน้ๆ  นอกจากน้ีโรคอว้นยงัส่งผลกระทบดา้นจิตใจ ท าให้เด็กเกิดปมดอ้ย 
หงุดหงิด เครียด วติกกงัวล และยงัส่งผลต่อการเรียนดว้ย  (จิตลาวรรณ รัตนธรรมดา, 2555)  

โรคอว้นท่ีเพิ่มข้ึนเป็นภยัคุกคามต่อสุขภาพและเป็น ภาระค่าใชจ่้ายดา้นสุขภาพอยา่งยิ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ  องคก์ารอนามยัโลกรายงานวา่ ค่าใชจ่้ายใน การรักษาโรคอว้นคิดเป็นร้อยละ0.2-1.2 ของ
ผลผลิตมวลรวมของประเทศท่ีพฒันาแล้ว มีการประมาณว่าโรคอ้วนจะเป็นภาระกับผลผลิตมวลรวมของ
ประเทศท่ีก าลงัพฒันาสูงถึงร้อยละ 1.1-2.1(ณัฐกา  กุลรินทร์,2555) จากรายงานสุขภาพคนไทย 2557 ระบุวา่ ใน
ปี 2552 ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ จากโรคอ้วนทั้งส้ินอยู่ท่ี 12,142 ล้านบาท โดยเฉพาะต้นทุนท่ีใช้ในการ
รักษาพยาบาลความเจ็บป่วยดว้ยโรคอว้น คิดเป็น เงิน 5 ,584 ลา้นบาทจะเห็นไดว้่า  จากอตัราความชุกของโรค
อว้นและการมีน ้าหนกัเกินของเด็กไทย ยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสูง  และคาดวา่จะมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี และ
เป็นปัญหาท่ี ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัหลายดา้นท่ีลว้นมีผลต่อพฤติกรรมส่งผลให้เกิดภาวะน ้ าหนกัเกินและโรค
อว้น ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาวได ้ ดงันั้นการด าเนินการ จดัการควบคุมและป้องกนัเด็กไทยไม่ให้
มี น ้าหนกัเกิน และโรคอว้น จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ 
 
การจัดการภาวะโรคอ้วนและภาวะน า้หนักเกินของเดก็ไทย 

จุดมุ่งหมายในการป้องกนัและรักษาโรคอว้นในเด็ก ไม่ใช่การลดน ้ าหนักแต่เป็นการท าให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตอย่างเหมาะสมตามวยั โดยการดูแลให้มีอตัราการเพิ่มน ้ าหนักและความสูงท่ีสมดุลกนั เพื่อท่ีจะ
เติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีสุขภาพแขง็แรง และมีสุขภาพจิตท่ีดีต่อไป     

จากสถานการณ์ปัญหาภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นของเด็กไทย เป็นปัญหาสุขภาพท่ีส่งผลกระทบ
เป็นวงกวา้งทั้งต่อเด็กไทยและ ประเทศไทย  ดา้นสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ดงันั้นการมีส่วนร่วมในการ
ควบคุมป้องกนัจดัการโรคอว้นในเด็ก  ได้แก่ บทบาทองค์กรต่างๆ  บทบาทของโรงเรียน ครู และบทบาท
ครอบครัวไดแ้ก่พอ่แม่และผูป้กครอง 

 
3. ขอ้เสนอแนะจากผลการสังเคราะห์งานวจิยั 

จากการท่ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัโรคอว้น ภาวะน ้ าหนกัเกิน และผลกระทบ
ของโรคอ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทท่ีเป็นเด็กอายุน้อยและเยาวชน  ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะซ่ึงควรเป็น
บทบาทขององคก์รหรือบุคคลหลายฝ่ายดว้ยกนัเพื่อให้ความรู้และด าเนินวิธีการป้องกนัทั้งในระดบัสังคม ระดบั
โรงเรียน และระดบัครอบครัว  ดงัน้ี 
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3.1 บทบาทองคก์รต่างๆ  
 มีหลายหน่วยงาน รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์จดักิจกรรม โครงการต่างๆเก่ียวกบัการส่งเสริมสุขภาพเพื่อลด

ปัญหาโรคอว้นในเด็ก ไดแ้ก่ 
 “โครงการเด็กไทยสุขภาพดี” คือโครงการความร่วมมือระหวา่งกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กบั 

บริษทั เนสทเ์ล่ (ไทย) จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการประสานงานอยา่งดีจากกระทรวงศึกษาธิการ ในการเผยแพร่ให้ความรู้ 
และปูพื้นฐานความเขา้ใจดา้นอาหาร โภชนาการ และสุขอนามยัใหก้บัครูและนกัเรียน ผา่นส่ือการเรียนการสอน
ท่ีทนัสมยั และกิจกรรมต่างๆ ท่ีให้ทั้งสาระและบนัเทิง มีการคดัเลือกโรงเรียนตน้แบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
นอกจากน้ียงัให้ความรู้ดา้นสุขอนามยักบัผูป้ระกอบการร้านอาหารภายในโรงเรียนอีกดว้ย   มีการจดักิจกรรม
ตน้แบบในการพฒันาสุขภาพอนามยั ท่ีเกิดจากโครงงานของนกัเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา และมธัยมศึกษา
ในสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรคต่์อยอดต่อการ
เรียนรู้ อนัจะท าใหเ้ด็กไทยทุกคนมีสุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์ทั้ง กาย ใจ อยา่งถว้นทัว่กนั 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ไดพ้ฒันาส่ือนวตักรรมดา้นการสร้างเสริมสุขภาพใหก้บัโรงเรียน
ต่างๆทัว่ประเทศ โดยจดัท าชุดเรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพ เพื่อใชเ้ป็นคู่มือหรือแนวทางส าหรับครูใชใ้นการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนเชิงบูรณาการดา้นพฤติกรรมสุขภาพทั้งในและนอกหอ้งเรียนครอบคลุม 8 กลุ่มสาระ
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี1-6  
            ศูนยเ์ฝ้าระวงัและเตือนภยัพฤติกรรมสุขภาพ กองสุขศึกษา กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ จดังาน “สุข
บญัญติั ขจดัโรคเร้ือรัง”  โดยจดักิจกรรมต่างๆเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ รวมทั้ง ไดจ้ดัท าส่ือการ์ตูนแอนนิเมชัน่ 
3D ส าหรับเด็กและเยาวชน อาย ุ6 ปีข้ึนไปในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ผา่นแทป็แล็ต พฒันา
คลงัความรู้และส่ือสุขภาพส าหรับเด็กในลกัษณะของเวบ็ไซด ์หรือหอ้งสมุดสุขภาพเด็ก ใหเ้ป็นช่องทางหน่ึงใน
การ บูรณาการและสอดแทรกเน้ือหาความรู้ดา้นสุขภาพในหลกัสูตร รวมทั้ง ยงัจดักิจกรรมการประกวด เตน้
ประกอบเพลงรณรงคก์ารออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ ในกลุ่มเด็กชั้นประถมศึกษา และมธัยมศึกษา ชิงรางวลัเงิน
สดพร้อมเกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้จดัท า แผนปฏิบติัการเพื่อการจดัการปัญหาภาวะ
น ้ าหนกัเกินและโรค อว้น พ.ศ. 2554-2558 โดยมีเป้าหมายระยะยาว ให้ประชากรไทยกลุ่มอายุต ่ากวา่ 15 ปี มี
อตัราความชุกของภาวะน ้ าหนกัตวั เกินและโรคอว้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2562 ประชากรไทยกลุ่ม
อายุตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีอตัราความชุกของภาวะน ้ าหนกั ตวัเกินและโรคอว้นนอ้ยกวา่ร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 
2562 เป็นตน้ 
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3.2 บทบาทของโรงเรียน ครู 
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครู โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดแผนประจ าปีในการรณรงค์

เก่ียวกบัปัญหาโรคอว้นของเด็กในวยัเรียน โดยมีมาตรการให้นักเรียนท ากิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ ดงัน้ี การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค ดว้ยความรู้ความเขา้ใจและฝึกทกัษะปฏิบติัให้เขา้ใจคุณค่าและประโยชน์ของ
อาหารและโภชนาการท่ีถูกตอ้ง การเคล่ือนไหวและการออกก าลงักายอย่างน้อย 60 นาทีต่อวนั การรณรงค์
บริโภคผกั ผลไม ้สร้างค่านิยมด่ืมน ้ าสมุนไพร การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ประสานสัมพนัธ์กบัผูป้กครอง 
สนบัสนุนโครงงานรณรงคแ์กปั้ญหาโรคอว้น   อยา่งไรก็ตาม เด็กท่ีประสบปัญหาโรคอว้นจะตอ้งไดรั้บการดูแล
เอาใจใส่ควบคุมน ้ าหนกั การออกก าลงักาย ซ่ึงโรงเรียนและผูป้กครองตอ้งร่วมมือกนัอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคเป็นส่ิงท่ีเด็กจะตอ้งฝึกกระบวนการทกัษะจนสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได ้

การจดัโปรแกรมต่างๆในโรงเรียน เพื่อควบคุมป้องกนัโรคอว้น ภาวะน ้ าหนกัเกิน  ตวัอยา่งผลการศึกษา 
เช่นผลการศึกษาของ ส่องหลา้ ภกัดีวงศ ์2547 ศึกษา การควบคุมภาวะโภชนาการโดยใชก้ระบวนการเอไอซี ใน
นักเรียนท่ีมีน ้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวดัล าปาง  ผลการศึกษาพบว่า การใช้
กระบวนการเอไอซี เป็นกระบวนการท่ีช่วยให้นกัเรียน ครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหา ก าหนด
เป้าหมายร่วมกนัคิดคน้วิธีการแก้ปัญหา และการด าเนินการควบคุมภาวะโภชนาการร่วมกนั ได้ มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการและด าเนินโครงการต่างๆ  ผลการศึกษาของ ดุษฎี พงษพ์ิทกัษ ์(2549) เร่ือง การน าเสนอรูปแบบ
การควบคุมภาวะโภชนาการเกินของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ผลการศึกษา พบวา่นกัเรียนท่ีมี
ภาวะโภชนาการเปล่ียนแปลงดีข้ึน  รูปแบบฯท่ีน าเสนอสามารถน ามาใช้ได้ผล ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 4
กิจกรรม คือ1) การประชุมเชิงปฏิบติัการ แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูท่ีเก่ียวขอ้ง ผูป้ระกอบอาหารของโรงเรียน 
ผูป้กครองและเด็กนกัเรียน 2) ผูป้กครองและครูจดัอาหารท่ีครบถว้นมีปริมาณพอดีทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน 3) 
ผูป้กครองและครูจดักิจกรรมการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้งทั้งท่ีบา้นและโรงเรียน 4) เด็กนกัเรียนลงมือปฏิบติัและ
บนัทึกทุกวนัดา้นการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายทั้งท่ีบา้นและโรงเรียนทุกวนัและส่งสมุดบนัทึกฯให้
ผูป้กครองและครูประจ าชั้นเพื่อการตรวจสอบ 

ผลการศึกษาของนริศรา  พนัธ์พานิช 2551 ศึกษาเร่ืองรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมใน
การควบคุมน ้ าหนักตวัของนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกินในโรงเรียนอนุชนวฒันา จงัหวดันครสวรรค ์  
รูปแบบท่ีใชไ้ดแ้ก่ การใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรคอว้น ความรู้ดา้นโภชนาการ การบริหารจิต การปรับสภาพแวดลอ้ม 
การออกก าลงักาย กายบริหาร การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการควบคุมน ้ าหนกั นกัเรียน ผูป้กครองไดมี้ส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางปฏิบติัในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออก
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ก าลงักาย ผลการวิจยัพบว่า หลงัใช้รูปแบบนกัเรียนท่ีมีภาวะอว้นลดลงจากร้อยละ71.05เป็นร้อยละ57.89   ผล
การศึกษาของ จนัทิมา บุญศรี  , 2552 การจดัการภาวะโภชนาการเกินในเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียน
อนุบาลหว้ยทบัทนั อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ  ผลการศึกษาพบวา่ มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้งดา้น
การบริโภคอาหารและการออกก าลงักายและมีน ้าหนกัลดลง1กิโลกรัมจ านวน7คนและลดลง0.5กิโลกรัมจ านวน
2คน 
  3.3 บทบาทครอบครัว พ่อแม่และผูป้กครอง 

พ่อแม่หรือผูป้กครอง ควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม,อุปนิสัยการรับประทานอาหาร,กิจกรรมการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัท่ีเหมาะสม หรือ เรียกวา่ ปรับเปล่ียน “ Lifestyle Modification”รวมทั้งเฝ้าระวงัภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆให้กบัเด็ก เช่น  การควบคุมอาหาร วิธีการควบคุมอาหารนั้นควรให้ เด็กไดรั้บอาหารท่ีมีความหลากหลาย 
เพื่อใหไ้ดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น อีกทั้งประเภทของอาหารควรเพิ่มเติมประเภทผกัใบเขียว หลีกเล่ียงผลไมท่ี้มี
รสหวาน รวมไปถึงประเภทของอาหารหวานต่างๆ   การเพิ่มการเคล่ือนไหวของร่างกาย  โดยเฉพาะการ
เคล่ือนไหว ร่างกายท่ีมีการใช้กล้ามเน้ือส่งผลให้เกิดการใช้พลงังานของร่างกาย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
กิจกรรมท่ีท าในขณะปฏิบติังาน  การท างานบา้น และกิจกรรมท่ีท าเวลาวา่ง ซ่ึงไดแ้ก่ การออกก าลงักาย การเล่น
กีฬา และกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ การเพิ่มกิจกรรมเหล่าน้ีจะเป็นการเพิ่มการใช้พลงังานของร่างกาย ซ่ึงมี
ประโยชน์ในการควบคุมน ้าหนกัของร่างกาย 

ตวัอย่างผลการศึกษา ของ รัชดาภรณ์  แสงภกัด์ิ.  2555. เร่ือง การพฒันาแนวทางการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารและ การออกก าลงักายในนกัเรียนประถมศึกษาท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน  โดยการมี
ส่วนร่วมของ นกัเรียนและครอบครัว.  ผลการศึกษาพบวา่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการ
ออกก าลงักาย  โดยการมีส่วนร่วม ของนักเรียนและครอบครัว ด้วยการวางแผนปฏิบติัการแก้ปัญหาภาวะ
โภชนาการเกินร่วมกนั ระหวา่งนกัเรียนและผูป้กครอง   การประเมินผลในภาพรวม  พบวา่  นกัเรียนทั้งหมด 14  
คนและครอบครัวมีความรู้ความ เขา้ใจในเร่ืองโภชนาการท่ีเหมาะสมกบัวยั  ท าใหส้ามารถวางแผนและตดัสินใจ
เลือกวธีิปฏิบติั     เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกก าลงักายดว้ยตนเอง โดยครอบครัวมี 
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้นกัเรียนสามารถลดน ้ าหนักได้ และครอบครัวสามารถ 
จดัการดา้นอาหาร การออกก าลงักายไดเ้หมาะสมมากยิง่ข้ึน  
4. ข้อสรุปของผู้วจัิย 

ปัจจุบนัโรคอว้นถือว่าเป็นปัญหาส าคญัระดบัโลก ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาประเทศ  และสุขภาพของ
ประชาชนทุกเพศทุกวยั  จากสถานการณ์การเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วของภาวะน ้ าหนกัเกินและโรคอว้นในประเทศ
ต่างๆทัว่โลก  องคก์ารอนามยัโลกถือเป็นปัญหาสุขภาพส าคญัของหลายประเทศ จึงก าหนดยุทธศาสตร์โลกดา้น
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อาหาร กิจกรรมทางกาย และสุขภาพท าให้รัฐบาลประเทศต่างๆต่ืนตวัและให้ความส าคญัในการป้องกนัและ
ควบคุมโรคอว้น  ส าหรับสถานการณ์โรคอว้นในประเทศไทยแมพ้บว่ามีอตัราความชุกน้อยกว่าประเทศแถบ
ยุโรป แต่เม่ือเทียบกบัประเทศในอาเซียนก็พบวา่อยู่ในอนัดบัท่ี 2 รองจากมาเลเซีย และปัจจุบนัมีแนวโนม้การ
เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดยเฉพาะโรคอว้นในเด็กมีอตัราเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  

โรคอว้นในเด็กเป็นสาเหตุส าคญัของการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวานชนิดท่ี 2 ท่ีพบ
มากในเด็กท่ีมีน ้าหนกัเกินเกณฑแ์ละโรคอว้น และโรคไม่ติดต่อเร้ือรังเป็นสาเหตุท าให้พิการ เสียชีวิตก่อนวยัอนั
ควร ซ่ึงปัจจยัเส่ียงส าคญัท่ีท าให้เกิดโรคอว้นในเด็กไดแ้ก่พฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เหมาะสม ขาดการ
เคล่ือนไหวออกก าลังกาย การแก้ไขป้องกันและควบคุมโรคอ้วนในเด็กต้องอาศยัความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน โดยเฉพาะการศึกษาในโรงเรียน ครูซ่ึงมีบทบาทส าคญัต่อการให้ความรู้แก่เด็กเพื่อสร้างทศันคติท่ีดี
ต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร การจดักิจกรรมศึกษาพฒันาโปรแกรมรูปแบบเคร่ืองมือต่างๆใน
การควบคุมภาวะน ้ าหนกัเกินเกณฑ์และโรคอว้นในเด็ก จึงเป็นส่ิงส าคญั รวมถึงการให้ความร่วมมือการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชนส่ิงแวดลอ้มในและนอกโรงเรียน  นอกจากน้ีวิธีการท่ีส าคญัคือการจดบนัทึก, การ
ควบคุมส่ิงแวดลอ้มท่ีกระตุน้ให้เด็กอยากกินมากเกินไป, การให้ก าลงัใจเม่ือเด็กท าไดดี้, การเป็นตวัอยา่งท่ีดี
ให้กบัเด็ก, และการจดักิจกรรมกลุ่มปรับเปล่ียนพฤติกรรม ทั้งน้ีตอ้งมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง  
เพื่อใหก้ารด าเนินงานตามโครงการต่างๆประสบความส าเร็จ  

อยา่งไรก็ตาม แมมี้การรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ จดักิจกรรมต่างๆ จากผลส ารวจและรายงานสถานการณ์
ของโรคอว้นในเด็กไทย ปัจจุบนัยงัพบว่าโรคอว้นในเด็กยงัคงมีอตัราการเพิ่มข้ึน ตามกระแสบริโภคนิยมท่ี
นบัวนัยิ่งรุดหน้า ตามกระแสนโยบายกระตุน้การใช้จ่าย กระตุน้การบริโภค นัน่หมายถึงการกระตุน้ให้เด็กมี
ความเส่ียงมากข้ึนดว้ย  จะเห็นว่าการจะแกปั้ญหาโรคอว้นในเด็กไทยให้เป็นเชิงระบบมากข้ึน ส่วนหน่ึงควรมี
การพิจารณาและทบทวนในการก าหนดเร่ืองโรคอว้น เขา้ไปในตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้หมวดวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค  ตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้ชดัเจนข้ึนในแต่ละระดบัชั้นของการศึกษา โดย
ผา่นการสอนของครูเพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กไทยมีความรู้ มีทศันคติท่ีดีต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค 
การป้องกนัโรคอว้นอนัเกิดจากพฤติกรรมการบริโภค เพราะเด็กไทยวนัน้ีคือผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้ หากเด็กเป็น
โรคอว้น อนาคตมีโอกาสเส่ียงสูงเป็นผูใ้หญ่อว้น และมีปัญหาสุขภาพและโรคภยัต่างๆ ตามมาซ่ึงจะเป็นปัญหา
ต่อระบบสาธารณสุขท่ีดูแลทรัพยากรมนุษยข์องสังคมโดยรวม 
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5.ผู้วจัิย 
  ดวงพร  ส าราญรมณ์  จบการศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการคุณภาพ  จาก
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  ปัจจุบนัเป็นนกัศึกษาปริญญาเอกในหลกัสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต ท่ี
มหาวทิยาลยัรังสิต  ขณะน้ีผูว้ิจยัท างานสังกดัฝ่ายการศึกษา โรงพยาบาลยนัฮี  และมีความรับผดิชอบต่อการ
พฒันาโครงการดา้นการศึกษาสุขศึกษา  โภชนาการ  และการป้องกนัภาวะโรคท่ีเกิดจากการด าเนินชีวติ 
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สถาบันอุดมศึกษาไทยรับผดิชอบต่อสังคมอย่างไร 
วลัลภา เฉลมิวงศาเวช  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
บทคัดย่อ 

บทความน้ีรายงานเ ก่ียวกับประเด็นเ ร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมในปัจจุบัน ซ่ึง เป็นส่ิง ท่ี
สถาบนัอุดมศึกษาทัว่โลกไดน้ ามาปรับใชเ้ป็นนโยบายหลกัและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา 
รวมถึงการวางแผน และการจดัท าโครงการต่างๆ ในหลากหลายดา้นเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงท่ีให้
ไวใ้นนโยบายการด าเนินงานต่างๆ ของสถาบนั โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพิจารณาถึงผลประโยชน์ของ
สังคมดว้ยการรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดลอ้มในทุกแง่ทุกมุมของการด าเนินงาน บทความน้ีให้ขอ้มูล
ของสถาบนัอุดมศึกษาในแง่บทบาทในในการสร้างกลไกช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างสันติภาพ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาและสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม ทั้งน้ีเพื่อจรรโลงไวซ่ึ้งสังคมท่ีดีและน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร สถาบันอุดมศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนัอุดมศึกษา 

Corporate Social Responsibility in Thai Higher Education Institutions 
Wallapa  Chalermvongsavej 

Faculty of Education, Rangsit University 
<wallapa.c@gmail.com> 

Abstract 
In this article, it revealed that corporate social responsibility in higher education institutions had been 

considered salient in that it was to adopt as a part of the policy and strategy.  This means that when planning 
any projects and activities, a concept of corporate social responsibility must be integrated into a plan so that 
the institutions could respond to the interests of the society by taking responsibility in every aspect of their 
activities. Thus, the finding in this study was to confirm the importance of the concept of corporate social 
responsibility in higher education institutions in a role of building peace and stability so that everybody 
involved would be in a healthy state of mind. 

Keywords: corporate social responsibility, higher education institution, corporate social responsibility in 
higher education institution 
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1. ทีม่าของการสังเคราะห์วรรณกรรมและงานวจัิยเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประเด็นท่ีองค์กรหรือสถาบันทางการศึกษาจะต้องให้ความส าคัญ

เน่ืองจาก  สังคมโดยรวมเป็นบริบทท่ีองคก์รหรือสถาบนัศึกษานั้นมีความเป็นอยูห่รือด าเนินการกิจกรรมของตน
ไปสู่เป้าหมาย  ซ่ึงหากเป็นองค์กรธุรกิจจะมุ่งไปท่ีก าไรหรือผลประโยชน์สูงสุด  หากเป็นองค์กรหรือ
สถาบนัการศึกษาจะมุ่งไปสู่การผลิตบุคคลเพื่อไปร่วมกนัพฒันาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า  เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของการพฒันาประเทศ  ซ่ึงบุคคลท่ีองค์กรหรือสถาบนัศึกษาด าเนินการผลิตนั้นจะเป็นเสมือนตวั
บ่งช้ีของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือสถาบนัศึกษานั้นๆ  นอกจากภารกิจหลกัในเร่ืองการพฒันา
บุคคลให้มีความรู้ความสามารถในการรับใช้ต่อสังคม  องคก์รหรือสถาบนัศึกษายงัมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในมิติอ่ืนๆ เช่น  การท าวิจยัในระดบัสถาบนัหรือท าให้แก่ภาครัฐหรือเอกชนเพื่อการตดัสินใจในเชิงนโยบาย  
การบริการสังคมทางวิชาการ  และการท ากิจกรรมอ่ืนๆ เชิงสังคม  วฒันธรรม  และนวตักรรมท่ีองค์กรหรือ
สถาบนัการศึกษามีศกัยภาพในระดบัสูงท่ีจะสามารถเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่สังคมโดยรวม 

เม่ือพิจารณาความส าคญัของการรับผิดชอบขององคก์รหรือสถาบนัศึกษาท่ีตอ้งมีต่อสังคมท่ีตนนั้นเป็น
ส่วนหน่ึงในบริบท  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษามิติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะ
ความรับผดิชอบท่ีองคก์รหรือสถาบนัศึกษาควรตอ้งมีให้ต่อบริบทเฉพาะของตน  ผูว้ิจยัจึงด าเนินการสังเคราะห์
เอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัของนกัวิชาการและนกัการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาใน 3 หัว ประเด็นหลัก คือ (1) ความ
รับผิดชอบต่อสังคมและองคก์ร (2) ความเป็นมาของแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร และ (3) 
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้ งน้ีเพื่อให้บุคลากรทางวิชาการใน
ระดับอุดมศึกษา  นักการศึกษา และนักวิชาการหรือนักวิจยัทางการศึกษา  ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในบริบทการ
อุดมศึกษา  ไดเ้ห็นภาพรวมวา่สถาบนัอุดมศึกษาไดมี้พฤติกรรมองค์กรหรือสถาบนัต่อสังคม  อยา่งไร และมาก
นอ้ยเพียงใด 

2. การสังเคราะห์งานวจัิย 

2.1 ความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (Corporate Social Responsibility) คืออะไร 
ในช่วงไม่ก่ีทศวรรษท่ีผ่านมาแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือบรรษทับริบาล 

(Corporate Social Responsibility: CSR) ไดรั้บความสนใจอยา่งมีนยัส าคญัจากนกัวิจยั และผูป้ฏิบติังานทัว่โลก 
จึงมีการให้ค  าจ  ากดัความต่างๆ ของความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รไวม้ากมาย แต่หน่ึงในความหมายท่ีใช้
กนัอย่างแพร่หลายมากท่ีสุด คือค าจ ากดัความท่ีน าเสนอโดยสภาธุรกิจโลกท่ีมีการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (World 
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Business Council for Sustainable Development: WBCSD) กล่าวคือความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รเป็น
ความมุ่งมัน่ของธุรกิจ เป็นกิจกรรมท่ีองค์กรจะให้การสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีเต็มก าลงั อนัจะน าไปสู่การพฒันา
อย่างย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจ การพฒันาการท างาน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนกังานและครอบครัว ชุมชน 
ทอ้งถ่ิน สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนสังคมโดยรวม (Mishra, 2013; and World Business Council for Sustainable 
Development, 2002)  

ซ่ึงรวมไปถึงการประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ โดยมีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากบัให้การด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เป็นไปดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และยุติธรรม มีความตระหนกัถึงผลกระทบทางลบต่อ
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และพร้อมจะแกไ้ขเพื่อลดผลกระทบดงักล่าว ให้เกิดการด าเนินกิจการดว้ยการ
สร้างความส าเร็จและประโยชน์สุข อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทุกเวทีการคา้ ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อ
ความย ัง่ยืนของกิจการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอยา่งแทจ้ริง (คณะกรรมการกลุ่ม
ความร่วมมือทางวชิาการเพื่อพฒันามาตรฐาน การเรียนการสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 
2555; รมณียฉตัร แกว้กิริยา, ม.ร.ว., แปล, 2551; สถาบนัไทยพฒัน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถมัภ,์ 2555 พฤศจิกายน; Kotler & Lee, 2005)  

2.2 ความเป็นมาของแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร 
แนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมมีประวติัศาสตร์อันยาวนาน และมีความหลากหลายใน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ถึงแมว้่าจะมีการอา้งอิงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหลายคร้ัง ในช่วงก่อนทศวรรษท่ี 
1950 ซ่ึงน าไปสู่การเป็นยุคท่ีเรียกวา่ยุคใหม่ของการให้ความส าคญัของความรับผิดชอบต่อสังคม โดย Howard 
Bowen เป็นบุคคลแรกๆ ของโลกท่ีริเร่ิมเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร เร่ิมจากการตีพิมพห์นงัสือ
เร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัธุรกิจ (Social responsibilities of businessman) ในปี ค.ศ. 1953 จนไดรั้บ
การยกยอ่งวา่เป็นบิดาของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (Carroll, 1999) ทั้งน้ี Bowen (1953) ไดใ้ห้ค  า
นิยามของความรับผิดชอบต่อสังคมของนกัธุรกิจไวว้่า คือพนัธกิจของนกัธุรกิจในการท่ีจะด าเนินกิจการตาม
นโยบายในการท่ีจะตดัสินใจหรือกระท าในส่ิงต่างๆ ตามวตัถุประสงค์และการสร้างคุณค่าให้สังคมเป็นหลกั 
จากนั้น Carroll (1991) จึงไดเ้สนอแนวคิดปีรามิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร ท่ีแสดงให้เห็นถึงระดบั
ความรับผดิชอบต่อสังคมท่ีองคก์รพึงกระท า 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

1. ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ (Economic responsibility) เป็นฐานความรับผิดชอบขององคก์รท่ี
องคก์รทุกแห่งพึงมีในฐานะเป็นสถาบนัทางเศรษฐกิจท่ีเน้นเร่ืองสถานะทางการเงินขององคก์ร เพื่อให้องค์กร
สามารถด ารงอยูไ่ดแ้ละมีผลก าไรคืนกลบัไปยงัผูป้ระกอบกิจการ  
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2. ความรับผดิชอบทางกฎหมาย  (Legal responsibility) เพือ่เป็นการควบคุมไม่ใหอ้งคก์รธุรกิจมุ่งเนน้
ก าไรเพียงประการเดียว องค์กรจะตอ้งบริหารงานภายใตก้รอบของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีประกาศโดย
รัฐบาลกลาง รัฐ และรัฐบาลทอ้งถ่ินซ่ึงถือเป็นกฎพื้นฐานท่ีองค์กรพึงปฏิบติั ซ่ึงรวมถึงการประกอบกิจการท่ี
สอดคลอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัของสังคม  

3. ความรับผิดชอบทางจริยธรรม (Ethical responsibility) องค์กรมีภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งท าในส่ิงท่ี
ถูกตอ้ง เป็นการพิจารณาตามหลกัปรัชญาทางศีลธรรม ความยติุธรรม สิทธิ และผลประโยชน์ให้เป็นไปตามหลกั
คุณธรรม จริยธรรม  

4. ความรับผิดชอบทางการบริจาคเพื่อสังคม  (Philanthropy responsibility) เป็นความรับผิดชอบท่ี
มุ่งเน้นในเร่ืองของความตอ้งการเป็นพลเมืองดีของสังคมซ่ึงสังคมตอ้งการการบริจาคเพื่อสังคมเป็นอย่างมาก 
และใช้งบประมาณสูง ซ่ึงรวมถึงการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมสวสัดิการ มิตรภาพอนัดีงามของเพื่อน
มนุษย ์และการพฒันาคุณภาพชีวติของชุมชน 

รายละเอียดดงัภาพประกอบท่ี 1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบท่ี 1 ปีรามิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร (Carroll’ s pyramid of Corporate Social 

Responsibility) (Carroll & Buchholtz, 2009)  
จวบจนในปี ค.ศ. 1992 ในการประชุมสุดยอดระดบัโลกดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Earth summit) ท่ีจดัโดย

องคก์ารสหประชาชาติ (United Nations) ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ไดมี้การประกาศทิศทางการพฒันาของโลกให้

ความรับผิดชอบทาง 
การบริจาคเพื่อสงัคม 

Philanthropy responsibility 

ความรับผิดชอบทางจริยธรรม 
Ethical responsibility 

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
Legal responsibility 

ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ 
Economic responsibility 
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เป็นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable development) เพื่อใชเ้ป็นค าสรุปรวมในมิติของการพฒันาดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
สังคม และเศรษฐกิจของโลก (United Nations, 2012)  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1995 จึงไดมี้การก่อตั้งสภาธุรกิจโลกเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (World Business Council 
for Sustainable Development: WBCSD) เพื่อการจดัการกบัความทา้ทายและโอกาสของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน
บนสามเสาหลกัพื้นฐาน ไดแ้ก่ ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ การปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
แมว้า่ส่ิงเหล่าน้ีจะปรากฏอยูใ่นแผนนโยบายระดบันานาชาติอยูแ่ลว้ก็ตาม และในปี ค.ศ. 1998 สภาธุรกิจโลกเพื่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดริ้เร่ิมแผนการรณรงคใ์ห้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดยใหค้วามส าคญัในเร่ืองวธีิการและแนวทางในการปฏิบติัการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรทัว่โลก เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีดีข้ึน มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกนัและ
สามารถก าหนดขอบเขตของการปฏิบติัท่ีดี ซ่ึงจะช่วยใหบ้ริษทัตระหนกัวา่ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
นั้นมีความส าคญัในเชิงกลยุทธ์ มีการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั ตอ้งการความมุ่งมัน่ในร่วมกนั และมีความ
ชดัเจนในสายตาคนทัว่โลกในการท่ีจะแสดงความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์ร (Holme & Watts, 2000) 

2.3 บทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาในเร่ืองความรับผดิชอบต่อสังคม 
ระบบเศรษฐกิจของโลกก าลงัพฒันาไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กบัเศรษฐกิจ สถาบนัอุดมศึกษาจึงถูกจดัวางบทบาทและไดรั้บการสนบัสนุนให้เช่ือมโยงกบัภาค
ธุรกิจและสังคมมากข้ึน ความรู้คู่คุณธรรมจึงทวคีวามส าคญัอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้ง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการปลูกจิตส านึกส่วนดีของนกัศึกษา การสร้างบรรยากาศท่ีโอบเอ้ือให้มีความ
ผูกพนักับสังคม และบูรณาการเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมให้อยู่ในจิตใจ (ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาพลัง
แผน่ดินเชิงคุณธรรม ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน), 2552) 

ประเด็นเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษานั้นเกิดข้ึนคร้ังแรกในการประชุมระดบั
โลกดา้นการอุดมศึกษา (World Conference on Higher Education – WCHE) เม่ือวนัท่ี 5 - 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 
ณ ส านกังานใหญ่องคก์ารยเูนสโก กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส โดยเป็นการประชุมเร่ือง The new dynamics of 
higher education and research for societal change and development ท่ีกล่าวถึงบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษาใน
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสรุปเป็นประเด็นไดว้่าจากการท่ีสถาบนัอุดมศึกษามีลกัษณะพลวตัใน
ระดบัสูง สังคมมีความคาดหวงัสูงต่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สถาบนัอุดมศึกษาจึงไม่ควรท าหน้าท่ีแต่เพียง
การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการต่อสังคมแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้ น แต่ต้องแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมอีกดว้ย การอุดมศึกษาจะตอ้งเร่งสร้างกลไกช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสร้างสันติภาพ 
โดยมุ่งหวงัใหก้ารอุดมศึกษาเขา้มามีบทบาทส าคญัในการพฒันาและสร้างการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
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ประเด็นท่ีมีความส าคญัยิ่งคือ การอุดมศึกษาถูกพิจารณาวา่สินคา้ของสาธารณะ (Public goods) ท่ีมี
ความส าคญัอยา่งยิง่ต่อการสร้างพื้นฐานทางดา้นการวิจยัและนวตักรรม การอุดมศึกษาจึงไม่เป็นแค่เพียงสถาบนั
ในการผลิตคนเขา้สู่ตลาดแรงงานในโลกปัจจุบนัและอนาคตเท่านั้น แต่ยงัตอ้งสร้างและผลิตพลเมืองของโลกท่ีมี
ความรับผดิชอบต่อสังคมและมีจริยธรรม โดยท่ีสถาบนัอุดมศึกษาตอ้งมีบทบาทในการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตอบสนองความตอ้งการของสังคม ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งความคิด (Think tank) ให้แก่สังคม และส่ือสารกบั
สังคมในประเด็นต่างๆ ไม่ใช่มีบทบาทเป็นเพียงนกัวิชาการท่ีสังคมจบัตอ้งไม่ไดแ้ละเป็นเฉพาะผูเ้ช่ียวชาญใน
สังกดัขององคก์รธุรกิจ ควรมีการจดัอนัดบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการให้รางวลั
กบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีการด าเนินงานดีเด่นในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งการจดัการเรียนการ
สอนใหน้กัศึกษาตระหนกัถึงการมีส่วนร่วมรับผดิชอบต่อสังคม ทั้งน้ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งใส่ใจกบัประเด็น
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและช่วยลดปัญหาการเสียเปรียบทางสังคม (ส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2552; Global University Network for Innovation,2009; และ United Nation, 2009, 5 – 8 July) 

จะเห็นไดว้่ากวา่ทศวรรษท่ีผ่านมาองค์กรธุรกิจเอกชนจ านวนมากและองคก์รท่ีไม่แสวงหาผลก าไรได้
เขา้ร่วมโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์รและมีแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัจนกลายเป็นขอ้ตกลง
ของโลกในการท่ีจะด าเนินการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานเพื่อสร้างส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่สังคมและ
โลก ซ่ึงรวมไปถึงสถาบนัการศึกษาท่ีจะตอ้งค านึงถึงคณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า และผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนั ดงันั้นส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) จึงได้
ให้ขอ้เสนอแนะส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา
เป็นเร่ืองใหม่และเป็นเร่ืองใหญ่ ท่ีควรจะเร่ิมจากการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกั  

ขอ้เสนอแนะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอท่ีจะยกระดบัการหารือเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมหาวิทยาลยัในการสร้างสังคมความรู้ ในการประชุมสุดยอดเอเชีย - ยุโรป (ASEM) ของกลุ่มความร่วมมือ
เอเชีย - ยุโรปทางดา้นการศึกษา (ASEM education hub) ในปี ค.ศ. 2010 ซ่ึงเป็นการขยายความคิดจากการ
ประชุมคร้ังแรกเม่ือ ปี ค.ศ. 2009 โดยศึกษาหวัใจส าคญัของสถาบนัอุดมศึกษา ท่ีจะตอ้งมาจากความคิดและการ
คน้พบร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคประชาสังคมและผูมี้อ  านาจตดัสินใจทางการเมืองเหมือนกนั ในการ
ประชุมเพิ่มเติมเน้ือหาท่ีอาเซมคร้ังท่ี 2 น้ี เป็นการประชุมอธิการบดี โดยยึดแนวคิดของมหาวิทยาลยัรับผิดชอบ
ต่อสังคมเป็นหลกั การตีความแบ่งออกเป็นสองดา้นคือ บทบาทดา้นหน่ึงของมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัซ่ึงมีหลาย
แง่มุม เช่น การวิจยั การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ส่วนบทบาทอีกดา้นหน่ึง คือ การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ชุมชน และสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้มหาวิทยาลยัไดเ้ขา้ใจบทบาทของมหาวิทยาลยัในปัจจุบนัและภารกิจทาง
สังคม และรักษาบทบาทหนา้ท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ตลอดจนการจดัอบรมเชิง
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ปฏิบติัการทางการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยความตระหนกัในความเป็นมหาวทิยาลยัท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมิอาจ
ปฏิเสธได ้(Asia – Europe foundation, 2011; และมหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2554) 

ในปี 2012 องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดข้อตกลงของโลกแห่งองค์การสหประชาชาติส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาข้ึน (United Nations Global Compact for Higher Education Institutions) (United Nations, 
2012) เพื่อส่งเสริมการยอมรับและการด าเนินกิจการของสถาบนัอุดมศึกษาจากทัว่โลกแบบองค์รวม ทั้งน้ี
องคก์ารสหประชาชาติไดส้ร้างและเผยแพร่เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินกิจการของสถาบนัอุดมศึกษา
ทัว่โลกในการแสดงความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษา (Corporate Social 
Responsibility in Higher Education Institutions) โดยท่ีความรับผิดชอบร่วมกนัระดบัแรกท่ีทุกสถาบนัจะตอ้ง
ค านึงถึงนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัขอบเขตต่างๆ 3 ดา้นไดแ้ก่ ขอบเขตทางสังคม ขอบเขตทางส่ิงแวดลอ้ม และขอบเขต
ทางดา้นเศรษฐกิจ ส่วนความรับผิดชอบของสถาบนัอุดมศึกษาในระดบัต่อมาคือ ความรับผิดชอบในการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคม ต่อประชาชน รวมถึงการตดัสินใจ การบริหารจดัการอยา่งมืออาชีพ การมีส่วนร่วมใน
การพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม เพื่อเป็นการสร้างทกัษะและพฤติกรรมท่ีดีเพื่อช่วย
พฒันานกัศึกษาในโลกอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต 

สถาบนัอุดมศึกษาจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใตห้ลกัสากล 10 ประการ ในรูปของวงกลมท่ี
มีอิทธิพล กล่าวคือ การก าหนดกิจกรรมในแง่ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีมหาวิทยาลยัพึงปฏิบติัและด าเนินงาน
ในฐานะสถาบนัอุดมศึกษาท่ีครอบคลุมพนัธกิจทางการศึกษาจนถึงอิทธิพลท่ีมีต่อสังคม สภาพแวดลอ้ม และ
เศรษฐกิจ  

ดงัภาพประกอบท่ี 2 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

ข้อตกลงของโลก
ส าหรับสถาบนั 
อดุมศกึษา 

การก ากบัดแูลและ 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลยั 

พนัธกิจทางการศกึษา 

ข้อตกลงในประเทศและทัว่โลก 
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ภาพประกอบท่ี 2 วงกลมท่ีมีอิทธิพลต่อการด าเนินกิจการของสถาบนัอุดมศึกษา (The Global Compact’ s ten  
                             principles with sphere of influence) ปรับปรุงจาก United Nations (2012) 

แนวคิดหลกัของขอ้ตกลงของโลกแห่งองคก์ารสหประชาชาติท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บัสถาบนัอุดมศึกษา
นั้นเป็นขั้นตอนการปฏิบัติท่ีสถาบันอุดมศึกษาใช้ในการด าเนินกิจการซ่ึงครอบคลุมขอบเขตด้านสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ โดยหลกัการความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษาดงักล่าวจะมีขอ้มูลท่ี
ครอบคลุมมากข้ึน ภายใตพ้ื้นฐานของหลกัสากล 10 ประการส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา (The Ten Principles in 
Higher Education) ใน 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ 

1. เร่ืองสิทธิมนุษยชน (Human rights) (หลกัสากลประการท่ี 1 – 2) 
      หลกัสากลประการท่ี 1 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งให้การสนบัสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิ

มนุษยชนในระดบัสากล ตามขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 
      หลกัสากลประการท่ี 2 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งตรวจตราดูแลมิให้องค์กรของตนเขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
2. เร่ืองมาตรฐานแรงงานสากล (Labor force) (หลกัสากลประการท่ี 3 – 6) 
      หลกัสากลประการท่ี 3 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการเขา้ร่วมหรือการ

เป็นสมาชิกของสหภาพและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง 
      หลกัสากลประการท่ี 4 ตอ้งไม่กดข่ีและใชแ้รงงานแบบบงัคบัในทุกรูปแบบ 
      หลกัสากลประการท่ี 5 ตอ้งไม่มีการใชแ้รงงานเด็กโดยส้ินเชิง 
      หลกัสากลประการท่ี 6 ตอ้งขจดัความเหล่ือมล ้า งดการเลือกปฏิบติัเร่ืองการว่าจา้งแรงงานและการ

ประกอบอาชีพ 
3. เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม (Environment) (หลกัสากลประการท่ี 7 – 9) 
      หลกัสากลประการท่ี 7 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งสนบัสนุนแนวทางในการป้องกนั การระแวดระวงั

เก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีอาจจะส่งผลกระทบหรือท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
       หลักสากลประการท่ี 8 อาสาในการจัดท ากิจกรรมท่ีสร้างสรรค์ท่ีจะสนับสนุนในเร่ืองความ

รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
       หลกัสากลประการท่ี 9 ส่งเสริมการพฒันาและเผยแพร่นวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม 
4. เร่ืองการต่อตา้นการทุจริต (Anti - corruption) (หลกัสากลประการท่ี 10) 
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      หลกัสากลประการท่ี 10 สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งต่อตา้นการทุจริต คอรัปชัน่ในทุกรูปแบบ รวมไป
ถึงการคุกคาม ขู่เขญ็ กรรโชก และการติดสินบนในทุกรูปแบบ 

3. ผลของการสังเคราะห์งานวจัิย 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัของนกัวิชาการและนกัการ

ศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีและแนวคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนัอุดมศึกษา  ดงัท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ 2.1, 2.2 และ 2.3  จากการสังเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว ผูว้ิจยัพบประเด็น
ในการน าเสนอความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษาในปัจจุบนั ในประเด็นท่ีวา่สถาบันอุดมศึกษาท่ัว
โลกได้ให้ความส าคัญการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาจะไม่สามารถอยูร่อดไดห้ากขาด
การบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ การขาดการเช่ือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ ในสังคม การขาดความรู้และ
นวตักรรมท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นแรงผลกัดนัส าคญัของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาทางสังคม 
ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างงาน การถ่ายทอดความรู้ท่ีไดก้  าหนดเป็นนโยบายสาธารณะ รวมไปถึงความเขา้ใจ
เร่ืองความแตกต่างกนัทางวฒันธรรม ความรู้ ตลอดจนรูปแบบของการถ่ายโอนในเร่ืองของภูมิปัญญาดั้งเดิมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่ได้รับการเหลียวแล ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของสถาบนัอุดมศึกษาท่ีจะเป็น
สถาบันท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีแสดงจุดยืนในความจริงใจท่ีจะจดัท าโครงการดูแลและตอบสนองสังคม ชุมชนและ
พนัธมิตรในการด าเนินการท่ีมีความหมาย ดว้ยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน จะส่งผลต่อการ
เพิ่มข้ึนของภาพลกัษณ์ สร้างความภาคภูมิใจขององค์กรจากภายใน และช่วยสร้างความนิยมให้กบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย กลุ่มผลประโยชน์ และคนอ่ืนๆ ภายนอก บนพื้นฐานของแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน (Nejati, Shafael, Salamzadeh & Yashar, 2011; Thöni & Schneller, 2011; & Valdez, 
2012)  

ส าหรับประเทศต่างๆ ปัจจัยของความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษานั้นจะแตกต่างกัน
เร่ืององค์ประกอบ ขึน้อยู่กับบริบทของแต่ละประเทศเป็นหลัก  (Kashyap, Mir & Mir, 2004) อาทิ ในประเทศ
ปากีสถาน (Nadeem & Kakakhel, 2013) ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลยัและสถาบนัอุดมศึกษาของ
รัฐ จะให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
ผูบ้ริหารจะต้องให้ความส าคญักับความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณากลยุทธ์ความ
รับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รเป็นส าคญั เพื่อให้มหาวิทยาลยัทนัสมยัและมีแรงขบัเคล่ือนซ่ึงจุดมุ่งหมายสูงสุด 
คือสามารถช่ือเสียงให้เป็นท่ียอมรับได ้มหาวิทยาลยัจะตอ้งใส่ใจต่อประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
มากข้ึน โดยเฉพาะผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเป็นบุคคลท่ีมีช่ือเสียง นักแสดง หรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
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มหาวทิยาลยัโดยตรงหรือโดยออ้ม ถา้มหาวิทยาลยัสามารถจดัการกบัความกงัวลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ก็จะช่วยในการรักษาต าแหน่งทางตลาดของมหาวิทยาลยัและจะช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถ
วางแผนและจดัสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสมกบัความกงัวลของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของมหาวทิยาลยั 

ในประเทศฟิลิปปินส์ (Valdez, 2012) การประกอบธุรกิจสถาบนัการศึกษาของเอกชน จะเนน้ความ
เป็นสถาบนัท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหลกั โดยก าหนดความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
สถาบนัการศึกษาจะแสดงจุดยนืในความจริงใจท่ีจะจดัท าโครงการดูแลและตอบสนองสังคมชุมชนพนัธมิตรใน
การด าเนินการท่ีมีความหมายดว้ยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างย ัง่ยืน ซ่ึงมีผลต่อการเพิ่มภาพลกัษณ์
มากข้ึน สร้างความภาคภูมิใจขององค์กรจากภายใน และช่วยสร้างความนิยมให้กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กลุ่ม
ผลประโยชน์ และคนอ่ืนๆ  

ในประเทศอินเดีย (Chopra & Marriya, 2013) มีการปรับโครงสร้างทางการศึกษาในทุกระดบั ไม่วา่จะ
เป็นระดบัประถม ระดบัมธัยม ตลอดจนระดบัอุดมศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้งกบัธุรกิจในสังคมขนาดใหญ่ จะตอ้ง
ค านึงถึงผูบ้ริโภคคือนกัศึกษาเป็นหลกั โดยการจดัอบรมและฝึกทกัษะให้อยา่งสม ่าเสมอ โดยบทบาทของความ
รับผดิชอบต่อสังคมในดา้นการศึกษาจะช่วยลดช่องวา่งของทกัษะดว้ยการทดลอง และการเรียนรู้จากการปฏิบติั
จริงไปพร้อมกนั และจะท าให้บุคคล บริษทั และสังคมวงกวา้งไดรั้บประโยชน์ ซ่ึงถือเป็นกระบวนการแสดง
ความรับผดิชอบต่อสังคมของสถาบนัการศึกษา 

ส าหรับประเทศโรมาเนีย (Burcea & Marinescu, 2011) ความรับผิดชอบต่อสังคมของ
สถาบนัอุดมศึกษาจะไม่แตกต่างไปจากความรับผิดชอบต่อสังคมขององคก์ร โดยท่ีทั้งมหาวิทยาลยัและองคก์ร
จะตอ้งตอบสนองความเป็นจริงในเร่ืองของสภาพแวดล้อมและสังคม บทบาทหลกัของมหาวิทยาลัยคือการ
ใหบ้ริการสังคม ซ่ึงปัจจยัหลกัของความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั คือการมีส่วนร่วมในเร่ือง
ของการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม การติดตั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดหรือการน าขยะกลบัมาใช้ใหม่โดยไม่ผ่าน
กระบวนการแปรสภาพใดๆ ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความมีคุณภาพ ตลอดจนการให้บริการ สร้างความสัมพนัธ์
และการมีส่วนร่วมกบัชุมชน  

ส าหรับประเทศญ่ีปุ่น (Karima, Oshima & Yamamoto, 2006) มหาวิทยาลยัในโตเกียว จะแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้นให้บุคลากรและผูส้ าเร็จการศึกษาตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจท่ีเพียงพอ มีทศันคติท่ีดี
ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ปัจจยัของความรับผิดชอบต่อสังคมในเร่ืองของ แนวคิดและความส าคญั
ของความรับผิดชอบต่อสังคม จริยธรรมทางสังคม และศีลธรรมของสถาบนัอุดมศึกษา การบริหารทรัพยากร
มนุษย ์สิทธิมนุษยชน ความปลอดภยัและสุขภาพในแวดวงการศึกษาและความกงัวลต่างๆ เก่ียวกบัความ
ปลอดภยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม บนพื้นฐานของแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคมขององคก์รและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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ส่วนประเทศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN University Network, 2009) ไดก้  าหนดแนวคิดความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและความย ัง่ยืนของมหาวิทยาลยัในกลุ่มอาเซียน ท่ีประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียนการสอน
การวิจยัและวิชาการ ซ่ึงรวมถึงวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัให้บริการวิชาการโดยใชค้วามเช่ียวชาญของบุคลากรและ
ปรับกลยุทธ์ของการประยุกต์ใชค้วามรู้เพื่อการแกปั้ญหาทางสังคม การก ากบัดูแลกิจการของมหาวิทยาลยั จะ
เนน้เก่ียวกบัการจดัการองคก์รและการบริหารงาน การมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยปรับปรุงมาตรฐานของการ
ด ารงชีวติ ตลอดจนการจดัการกบัปัญหาในทอ้งถ่ินและช่วยใหผ้ลกระทบเชิงบวกในสังคมในวงกวา้ง รวมถึงการ
ใชชี้วติในมหาวทิยาลยัของนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

ส าหรับประเทศไทย การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษาจะค านึงถึงปัจจยัของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม อนัประกอบดว้ย การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ การต่อตา้นทุจริต การปฏิบติัตามกฎหมาย การเคารพสิทธิมนุษยชน การ
ปฏิบติัต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ความรับผิดชอบต่ออาจารย์/บุคลากร/
นกัศึกษา การดูแลส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วม/พฒันาชุมชน กิจกรรมเพื่อสังคม เศรษฐศาสตร์ทางการศึกษา 
นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม และการจดัท ารายงานแห่งความ
ย ัง่ยืน ซ่ึงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษานั้นจะดอ้งด าเนินโครงการเพื่อพฒันาคนให้มีความ
รับผดิชอบต่อสังคมอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื การปลูกจิตส านึก ในการแสดงออกซ่ึงความรับผดิชอบต่อสังคมผา่น
หลกัสูตรการศึกษาท่ีจะเรียนรู้ถึงตน้เหตุของปัญหาของคนในสังคม และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้ศกัยภาพและความสามารถของตน รวมทั้งการรู้จกัเป็นผูใ้ห้ ผูเ้สียสละและผูแ้บ่งบนัให้
เพื่อนๆ ร่วมสังคมโดยไม่แบ่งแยกเช้ือชาติ ไม่แบ่งแยกศาสนา และไม่แบ่งแยกพรมแดน (ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
และคณะ, 2554; ศุภรัตน์ รัตนมุขย,์ 2554; และคณะกรรมการกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพฒันามาตรฐาน
การเรียนการสอนและการวิจยัดา้นบริหารธุรกิจแห่งประเทศไทย, 2555; และวลัลภา เฉลิมวงศาเวช, 2556; และ 
SripathumUSR, 2009) 

4.  การอภิปรายและสรุปผลการวจัิย 
จากการศึกษาขอ้มูลเร่ือง สถาบนัอุดมศึกษารับผิดชอบต่อสังคมอยา่งไร ผูว้ิจยัสามารถสรุปประเด็นได้

วา่ความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมเป็นแกนหลัก
ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล า้ทางสังคม ดงันั้นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีนโยบายการ
ด าเนินงานตามแนวคิดความรับผดิชอบต่อสังคม จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบกิจการการอุดมศึกษา ให้
เ กิดการยอมรับของผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  และสร้าง ช่ือเสียง ตลอดจนภาพลักษณ์ท่ี ดี ต่อสั งคม เป็น
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สถาบนัอุดมศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการประกอบกิจการท่ีไดรั้บความเช่ือถือ ความไวว้างใจ เป็นท่ียอมรับ
ของสังคม และเป็นองคก์รท่ีเติบโตอยา่งย ัง่ยนื (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554; ปรัชญา เวสารัชช์, 
2546; และกญัญรัตน์ หงส์วรนนัท,์ 2555)  

ผลการวิจยัในคร้ังน้ียงัมีความสอดคล้องกับงานวิจยัต่างๆ มากมายท่ีได้ท าการศึกษาพนัธกิจและ
วิสัยทศัน์ของสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ของโลก โดยพบว่ากรณีท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดในการด าเนินกิจการของ
สถาบนัอุดมศึกษา คือการระบุความต้องการและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษาในเร่ืองของการพัฒนาอย่าง
ยั่ง ยืน และร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ท่ี เ กิดขึ้นของโลก โดยยึดหลักของค า ว่าพลเมืองโลกเป็นส า คัญ 
สถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ จึงด าเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่งจริงจงัตลอดมา โดยให้ความส าคญัใน
ประเด็นเร่ืองสิทธิมนุษยชนและแรงงานของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหาของนักศึกษา การรักษาส่ิงแวดล้อม 
ความยติุธรรม และการปฏิบติัตามกฎระเบียบต่างๆ ความมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และการแสดงความโปร่งใส 
กล่าวคือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบนัอุดมศึกษานั้นเป็นการบูรณาการเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมไปพร้อมๆ กนั เพื่อให้สถาบนัอุดมศึกษามีแนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยืนสืบไป (Nejati, Shafaei, 
Salamzadeh, & Daraei, 2011; รัชยา ภกัดีจิตต,์ 2555; และสุทธิศกัด์ิ ไกรสรสุทธาสินี, 2556) 

5. ผู้วจัิย 
วลัลภา เฉลิมวงศาเวช  จบการศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต จากมหาวทิยาลยัศรีปทุม  ปัจจุบนัเป็น

อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรังสิต  มีความสนใจและด าเนินการวจิยัในเร่ืองสถาบนัอุดมศึกษา  ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบของสังคมและการสร้างทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาบริบทสังคมโดยรวม 
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ครูเขียนแผนการเรียนรู้ในลกัษณะอย่างไร 
อรภัทรกาญจน์   ชัยวฒัน์จตุพร  

คณะศึกษาศาสตร์    มหาวทิยาลยัรังสิต  
บทคัดย่อ 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  ให้เป็นหลกัสูตร
แกนกลางของประเทศโดยก าหนดจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา ดงันั้นหัวใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ คือ การสร้าง
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แผนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษากรอบแนวคิดงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างเขียนแผนการ
เรียนรู้ สรุปแยกประเด็นการศึกษาได ้5 ประเด็น คือ 1) ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 2) ความส าคญัของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 3) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 4) ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 5) 
ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่มีขอ้จ ากดัเม่ือครูน ากรอบการเขียนแผนการเรียนรู้
ไปปฏิบติัจริง ครูตอ้งเขียนรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ตวัช้ีวดัจึงช้ีให้เห็นวา่ครูมี
ความเขา้ใจทั้งเร่ืองจุดประสงคแ์ละตวัช้ีวดัแต่ยงัไม่กระจ่างพอท่ีจะน าไปเขียนเช่ือมโยงกบัแผนการจดัการเรียนรู้
ได ้วธีิการศึกษาคือการวจิยัเอกสารการสังเคราะห์เชิงคุณภาพใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา ประชากรคือรายงานการ
วิจยัท่ีถูกท าข้ึนในช่วงปี 2553-2558 จ านวนงานวิจยัทั้งหมด 98 เร่ืองจากฐานขอ้มูลการวิจยัโครงการเครือข่าย
ห้องสมุดในประเทศไทย กลุ่มตวัอยา่งคือรายงานการวิจยัเลือกแบบเจาะจงจ านวน 32 เร่ือง เคร่ืองมือวิจยั คือ 
แบบบนัทึกการสังเคราะห์งานวจิยั จ  านวน 1 ชุด ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมีการจดัการฝึกอบรมให้ครูสามารถเขียน
แผนการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างเขา้ใจถึงความส าคญั องค์ประกอบ  ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี  และ
ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ต่อไป 

ค าส าคัญ: สังเคราะห์งานวจิยั ครู แผนการเรียนรู้ 

 
How Teachers Write Their Learning Management Plans 

Orraphatkan  Chaiwaichatuporn   
Faculty of Education, Rangsit University 

<orra.yok.chai@gmail.com> 
Abstract 

 The Ministry of Education Thailand has implemented its new core curriculum since 2551 by 
specifying objectives and learning standards as a guiding framework for developing learners into good and 
knowledgeable citizens.  On the practical ground, all school teachers are to be able to create or write effective 
lesson plans.  The researcher examined the existing literature in the area of lesson plan development and 
identified five areas for investigation:  (1) the definition of learning management plans [traditionally termed 
“lesson plans”], (2) significance of learning management plans,  (3) components of learning management 
plans,  (4) characteristics of learning management plans, and  (5)  writing stages of learning management 
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plans. The researcher used a research synthesis form to identify those five areas.  The total number of research 
papers used in the study was 32 (of 98) by purposive selection.   
        The results of the study point to limitations experienced by school teachers in writing their learning 
management plans. They were required to match contents of their learning management plans with the 
learning objectives, standards and indicators as specified by the ministry of Education. Their understanding of 
the given learning objectives, standards and indicators was not sufficient to create effective plans as intended.  
Recommended was training in three folds:  (1) significance of components of learning management plans,      
(2) characteristics of learning management plans, and  (3)  writing stages of learning management plans.   

___________________________________________________________________________________ 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย 

การศึกษาคือรากฐานหลกัในการพฒันาคนในชาติ หวัใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอน คือ แผนการ
เรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดงันั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดป้ระกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ให้เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ี ดีและมี
ขีดความสามารถในการแข่งขนัในเวทีระดบัโลก หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯน้ี มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุก
คนซ่ึงเป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็น
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข   
มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
ตลอดจนมุ่งเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตาม
ศกัยภาพ มีหลกัการท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พื้นฐาน ของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 2)  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมี
โอกาสไดรั้บการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 3) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้
สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 4) เป็นหลกัสูตร
การศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการเรียนรู้ 5) เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ี
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 6) เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ (ส านกัวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
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 ตามท่ีไดก้ล่าวมา ทางส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดก้ าหนด กรอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุลและก าหนดให้ผูเ้รียนตอ้งเรียนรู้ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี 1) 
ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร์ 3) วิทยาศาสตร์  4) สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) 
ศิลปะ 7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8) ภาษาต่างประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้ 
ปฏิบติัได ้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงคเ์ม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการ
เรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญั ในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้
ทราบวา่ตอ้งการอะไร จะสอนอยา่งไร และเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกซ่ึงรวมถึงการทดสอบระดบัเขตพื้นท่ี
การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกันคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วย
สะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด ใน
ส่วนการจดัระดบัการศึกษานั้น ทางหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจดัระดบัการศึกษาเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี 
1) ระดบัประถมศึกษา  (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษาภาคบงัคบั 
มุ่งเน้นทักษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อส่ือสาร 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งสมบูรณ์และสมดุลทั้งใน
ดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 2) ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดทา้ยของการศึกษาภาคบงัคบั มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนไดส้ ารวจความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ  คิด
สร้างสรรค ์และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
มีความรับผดิชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งดา้นความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 4-6 ) การศึกษาระดบัน้ีเน้นการเพิ่มพูนความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น สนองตอบความสามารถ ความถนดั และ
ความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  มีทกัษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทกัษะ
กระบวนการคิดขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ มุ่ง
พฒันาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผูน้ า และผูใ้ห้บริการชุมชนในดา้นต่าง ๆ  ในการพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณสมบติัตามเป้าหมายหลกัสูตรครูจึงพยายามคดัสรรการจดัการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการส าคญัใน
การน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั ส าหรับหลกัการจดัการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคญั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
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พื้นฐานโดยยึดหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ ยึด
ประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ให้ความส าคญัทั้งความรู้ และ
คุณธรรม หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีมีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและ
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชน  การจดัการเรียนรู้โดยช่วยให้
ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นสาระท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์พฒันาทกัษะต่างๆ อนัเป็นสมรรถนะส าคญัให้ผูเ้รียนบรรลุตามเป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551) 

แต่อยา่งไรก็ตามจากในการจดัอนัดบัการศึกษาไทยในปี 2556 โดย WEF: World Economic Forum เป็น
การจดัการศึกษาไทยในเวทีโลกพบวา่ คุณภาพระบบการศึกษา อยูใ่นอนัดบั 78 ของโลก อนัดบั 8 ของอาเซียน 
และคุณภาพประถมศึกษา อยูใ่นอนัดบั 86 ของโลก อนัดบั 7 ของอาเซียน ซ่ึงหากมองจุดอ่อนของการศึกษาไทย 
แมว้า่จะอยูก่ลาง แต่ก็ประมาทไม่ได ้ และล่าสุด WEF ไดเ้ผยแพร่ผลการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ของประเทศต่าง ๆ รายงานการศึกษาในปี 2556 – 2557 ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัท่ี 37  จาก 148 ประเทศ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558) จากสถิติน้ีช้ีให้เห็นถึงหลกัฐานเชิงประจกัษด์งักล่าวและ
จากท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลท าการวิเคราะห์เน้ือหารายงานการวิจยัเก่ียวกบังานวิจยัดา้นครูเขียนแผนการเรียนรู้ใน
ลกัษณะอยา่งไรท่ีถูกท าข้ึนในช่วงปี 2553-2558 จ านวนงานวจิยัทั้งหมด 32 เร่ืองแลว้นั้น พบวา่การสร้างแผนการ
เรียนรู้คือหวัใจส าคญัในการจดัการเรียนการสอน มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนการสอนเพราะเปรียบเสมือน
พิมพเ์ขียว (Blue Print) ของการจดัการเรียนการสอนทั้งหมดท่ีสามารถส่งผลต่อผลการศึกษาและการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนในทุกช่วงชั้นตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดก้ าหนดไว ้ ดว้ยเหตุน้ีเองผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาในแนว
ทางการการเขียนแผนการเรียนรู้ว่าครูเขียนแผนการเรียนรู้ในลกัษณะอย่างไร บทความวิจยัน้ีผูว้ิจยัจึงมุ่งเน้น
ศึกษาในประเด็นหลกัคือการเขียนแผนการเรียนรู้ ท่ีประกอบไปดว้ย 1) ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 2) 
ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 3) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 4) ลกัษณะของแผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีดี 5) ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีใชจ้ากหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 
เป็นหลกัในการศึกษา 
2.  วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) และสามารถแยกงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี คือ  
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 1) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการสอนในระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ ณิชกมล อุทยัดา (2556) ไดศึ้กษา
เร่ือง “การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองวสัดุ
รอบตวัเราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3” ผลการวิจยัในส่วนท่ีใช้แผนการเรียนรู้จดัการเรียนการสอน
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เร่ือง วสัดุรอบตวัเรา ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี3 มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  รัตน์ดา สุภาค า (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การออกแบบแผนการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้เทคนิคพยากรณ์เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงอนาคต  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนบา้นเหมืองลึก จงัหวดัล าพูน” ผลการวิจยัในส่วนท่ีใช้แผนการเรียนรู้จดัการเรียนการสอนพบวา่ ได้
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคพยากรณ์ เร่ืองชุมชนของเรา เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิงอนาคต ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่โมง ผลการออกแบบ
แผนการจดัการเรียนรู้ มีค่าความสอดคลอ้งเฉล่ีย เท่ากบั 0.85 จากการประเมินแผน พบวา่แผนการเรียนรู้ทุกแผน
มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุดทั้งด้านการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดัรายปี การก าหนด
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ การก าหนดสาระส าคญั การก าหนดสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค
พยากรณ์ การใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ การวดัผลประเมินผล บุญาภา ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “การ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัท์ภาษาองักฤษ  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเกมประกอบ” ผลการวิจยัในส่วนท่ีใช้แผนการเรียนรู้จดัการเรียนการสอนพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้แผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีมีเกมประกอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน    

2) งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการสอนในระดบัมธัยมศึกษา ไดแ้ก่ สุพตัรา มาลยั (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง 
“การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหลวง จงัหวดัน่าน”  ผลการศึกษา สรุปไดด้งัน้ี คือไดแ้ผนการจดัการเรียนรู้ โดย
ใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 3โรงเรียนบา้นหลวง 
จงัหวดัน่าน จ านวน 5 แผน รวม 12 ชัว่โมงดงัน้ี แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ืองยอ้นรอย จ านวน 2 ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ืองปรับเปล่ียนจ านวน 3 ชัว่โมง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง เรียนรู้ จ านวน 3 
ชัว่โมง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง ลองดูจ านวน 2 ชัว่โมง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง สู่ความพอเพียง 
จ านวน 2 ชัว่โมง  และ แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ5อี เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี ท่ี 3โรงเรียนบา้นหลวง จงัหวดัน่าน ทุกแผนมีมาตรฐานการเรียนรู้ ในระดบัเหมาะสม
มากทุกมาตรฐาน และมีระดบัของแผนการจดัการเรียนรู้โดยรวมอยูใ่นระดบั เหมาะสมมากเช่นกนั  สุภารัตน์ คากิ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ซากิ (2555)ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาแผนการเรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์ เร่ืองสหกรณ์พอเพียงโดยใชส่ื้อประสม  
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่”  ผลการศึกษาปรากฏวา่ ได้
แผนการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน คือ แผนการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง “สหกรณ์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แผนการ
เรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียงกบัการแกปั้ญหาชุมชน” แผนการเรียนรู้ท่ี 3 เร่ือง “ชุมชนพอเพียง” แผนการ
เรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง “สหกรณ์โรงเรียนพึ่งตนเอง” ผลการประเมินแผนการเรียนรู้ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์อยูอ่ยา่ง
พอเพียง แหล่งเรียนรู้  ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยรวมทุกแผนการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก (μ = 
2.91 – 3.00) สามารถนาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาได ้  นุชนาถ อุตสาหพานิช (2554) ได้
ศึกษาเร่ือง “การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ขนมไทย เร่ืองขนมชั้นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ผลการวิจยัพบว่า
แผนการจดัการเรียนรู้ขนมไทย เร่ืองขนมชั้นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.61/83.00 ซ่ึงสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ .01 ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรคด์า้นทกัษะพิสัยและจิตพิสัยอยูใ่นระดบัดี 
 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การเขียนแผนการเรียนรู้ท่ีไดม้าจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการเป็นกรอบหลกัท่ีใช้ในการเขียนแผน 
(Standard Framework Lesson Plan) ท่ีไดท้  าไวเ้ป็นตวัอยา่งแผนการจดัการเรียนรู้ของทุกกลุ่มสาระ ครูมีการเขียน
รายละเอียดการสอนในทุกหน่วยการเรียนท าให้แผนการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวก่้อนการ
วิจยั ผลการประเมินแผนการเรียนรู้ในดา้นมาตรฐานการเรียนรู้ จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระส าคญั สาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ส่ือการเรียนรู้ และการประเมินผล โดยรวมทุกแผนการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมมาก นอกจากน้ียงัส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนหลงัเรียนเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัพบต่อไปว่ายิ่งครูผูส้อนสามารถ
จดัการเรียนรู้ได ้สามารถสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ไดดี้ ก็จะยิ่งให้ประโยชน์ต่อผูเ้รียนในดา้นพฤติกรรม ดา้นทกัษะ
พิสัย และดา้นจิตพิสัยตามมาดว้ย 

ตารางท่ี 1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการสอนในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัแผนการสอนในระดับประถมศึกษา งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัแผนการสอนในระดับมัธยมศึกษา 
ณิชกมล อุทยัดา (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาแผนการจดักิจ 
กรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ 

สุพตัรา มาลยั (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การสร้างแผนการ 
จดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี 
เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%20%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เร่ืองวสัดุรอบตวัเราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3” ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นหลวง จงัหวดัน่าน”   
รัตน์ดา สุภาค า (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง “การออกแบบแผนการจดัการ 
เรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคพยากรณ์เพื่อพฒันาทกัษะการคิดเชิง
อนาคต 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนบา้นเหมืองลึก 
 จงัหวดัล าพนู” 

สุภารัตน์ คากิซากิ (2555)ไดศึ้กษาเร่ือง “การพฒันาแผนการ 
เรียนรู้สาระเศรษฐศาสตร์เร่ืองสหกรณ์พอเพียงโดยใชส่ื้อ 
ประสม ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
โรงเรียนบา้นตาลเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่” 

บุญาภา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง “การ 
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ   
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชแ้ผนการ
จดั 
การเรียนรู้ท่ีมีเกมประกอบ” 

นุชนาถ อุตสาหพานิช (2554) ไดศึ้กษาเร่ือง  
“การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ขนมไทย เร่ืองขนมชั้น 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 

 
3. กรอบแนวคิดการสร้างแผนการเรียนรู้ 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษากรอบแนวคิดงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเขียนแผนการเรียนรู้ สรุปแยกประเด็น
การศึกษาได ้5 ประเด็น ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี คือ 1) ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 2) ความส าคญัของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 3) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ 4) ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 5) 
ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้  

1) ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ คือ วิธีการท่ีจะด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในช่วงเวลา
เรียน ใหเ้ป็นไปตามล าดบัขั้นตอนและกิจกรรมทั้งหมดทั้งปวงท่ีครูไดก้ าหนดเป็นแนวทางในการจดัสถานการณ์
ให้ผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ทั้งหมดในวิชาใดวิชาหน่ึงไวล่้วงหน้าแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
จากนั้นสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและพฒันากลยุทธ์เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ของนักเรียน โดยน ารายวิชาท่ีตอ้งการสอนมาระบุกิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนจะตอ้ง
ประกอบไปดว้ยรายละเอียดตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เช่น มีจุดประสงค์ ความคิดรวบยอด หลกัการ เน้ือหา 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัผล การประเมินผล และจ านวนคาบเวลาท่ีใชส้อน ทุก
อยา่งจะตอ้งจดัรวมไวอ้ยา่งมีระเบียบในแผนการสอน (เขียน วนัทนียตระกูล, 2552; อุบลวรรณ ส่งเสริม, 2555; 
Milkova, 2014)   

2) ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ แผนการสอนท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นในการกระบวนการของการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้ ถือไดว้า่เป็นงานส าคญัของครู การสอนจะประสบผลส าเร็จดว้ยดีหรือไม่มากนอ้ย

http://202.28.199.11/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C%20%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B4%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%20%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%20%E0%B8%93%20%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%20%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96%20%20%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


                    การประชุมทางวิชาการ คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัรงัสติ ประจ าปี 2557 

                   (Proceeding of The  fifth Conference of Faculty of Education Rangsit University)           วนัท่ี  28  กุมภาพนัธ ์2558 

 
 

158 
 

เพียงใดข้ึนอยูก่บัการวางแผนการจดัการเรียนรู้เป็นส าคญัประการหน่ึง หากครูมีการวางแผนการสอนท่ีดีก็เท่ากบั
บรรลุจุดหมายปลายทางไปแลว้คร่ึงหน่ึงเช่นกนัดงันั้นครูจ าเป็นตอ้งรู้ว่าส่ิงใดท่ีผูเ้รียนสามารถท าไดก่้อนหรือ
หลงั ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้จึงมีความส าคญัหลายประการ ดงัน้ี 2.1) ท าให้ครูสอนดว้ยความ
มัน่ใจ เม่ือเกิดความมัน่ใจในการสอนยอ่มจะสอนดว้ยความแคล่วคล่องเป็นไปตามล าดบัขั้นตอนอยา่งราบร่ืน ไม่
ติดขดัเพราะไดเ้ตรียมการทุกอยา่งไวพ้ร้อมแลว้ การสอนก็จะด าเนินไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทางอยา่งสมบูรณ์ 2.2) 
ท าให้เป็นการสอนท่ีมีคุณค่าคุม้กบัเวลาท่ีผ่านไป เพราะครูผูส้อนอย่างมีแผน มีเป้าหมาย และมีทิศทางในการ
สอน มิใช่สอนอยา่งเล่ือนลอย ผูเ้รียนก็จะไดรั้บความรู้ ความคิด เกิดเจตคติ เกิดทกัษะ และเกิดประสบการณ์ใหม่
ตามท่ีผูส้อนวางแผนไว ้ท าให้เป็นการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่า 2.3) ท าให้เป็นการสอนท่ีตรงตามหลกัสูตรทั้งน้ี
เพราะในการวางแผนการสอน ครูตอ้งศึกษาหลกัสูตรทั้งดา้นจุดประสงคก์ารสอนเน้ือหาสาระท่ีจะสอนการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ื้อการสอน  และการวดัผลประเมินผล แลว้จดัท าออกมาเป็นแผนการสอน 
เม่ือครูสอนตามแผนการสอน ก็ยอ่มท าให้การสอนตรงตามจุดหมายและทิศทางของหลกัสูตร 2.4) ท าให้การ
สอนบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพดีกวา่การสอนท่ีไม่มีการวางแผนเน่ือง จากในการวางแผนการสอนครูตอ้ง
วางแผนอยา่งรอบคอบในทุกองคป์ระกอบของการสอน รวมทั้งการจดัเวลา สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวกและง่ายดายข้ึน ดงันั้น เม่ือมีการวางแผนการสอนท่ี
รอบคอบและปฏิบติัตามแผนการสอนท่ีวางไว ้ผลของการสอนย่อมส าเร็จไดดี้กวา่การไม่ไดว้างแผนการสอน 
2.5) ท าใหค้รูมีเอกสารน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสอนต่อไป ท าใหไ้ม่เกิดความซ ้ าซอ้นและเป็นแนวทางในการ
ทบทวนหรือการออกขอ้ทดสอบเพื่อวดัผลประเมินผูเ้รียนได ้นอกจากน้ีท าให้ครูมีเอกสารไวใ้ห้แนวทางแก่ผูท่ี้
เขา้สอนแทนในกรณีจ าเป็น เม่ือผูส้อนไม่สามารถเขา้สอนเองได ้ผูเ้รียนจะไดรั้บความรู้และประสบการณ์ท่ี
ต่อเน่ืองกนั 2.6) ท าใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อครูและต่อวิชาท่ีเรียน ทั้งน้ีเพราะผูส้อน สอนดว้ยความพร้อม เป็น
ความพร้อมทั้งทางดา้นจิตใจ และความพร้อมทางดา้นวตัถุ ความพร้อมทางดา้นจิตใจคือความมัน่ใจในการสอน 
เพราะผูส้อนไดเ้ตรียมการสอนมาอยา่งรอบคอบ ส่วนความพร้อมทางดา้นวตัถุคือ การท่ีผูส้อนไดเ้ตรียมเอกสาร
หรือส่ือการสอนไวอ้ยา่งพร้อมเพียง เม่ือผูส้อนเกิดความพร้อมในการสอน ยอ่มสอนดว้ยความกระจ่างแจง้ ท าให้
ผูเ้รียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทเรียน อันส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อผู ้สอนและต่อวิชาท่ี
เรียน  (เขียน วนัทนียตระกลู, 2552; British Council, 2013)  

3) องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ในแผนการสอนจะตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอียดตามท่ี
หลกัสูตรก าหนดไว ้เรียกไดอี้กนยัหน่ึงวา่ ตอ้งมีองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน กล่าวคือ ตอ้งมี
จุดประสงคค์วามคิดรวบยอด หลกัการ เน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผล และจ านวนคาบเวลาท่ีใช้สอน องค์ประกอบแผนการจดัการเรียนรู้  คือ การจดัการเรียนรู้ท่ีมี
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ประสิทธิภาพท่ีมีการวางองคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นขั้นเป็นตอน การจดัท าเป็นแผนนั้นครู
ตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเขียนแผน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู้ให้แก่ผูเ้รียน การวางแผนการจดัการ
เรียนรู้จึงถือว่าเป็นภารกิจส าคญัของครูผูส้อนเพื่อให้เกิดการจดัการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ จึงประกอบไปดว้ย 3.1) ส่วนหวั
เร่ือง จ านวน วนัเวลา ท่ีสอน 3.2) สาระส าคญั 3.3) ตวัช้ีวดัชั้นปีนั้นๆ 3.4) จุดประสงคข์องบทเรียน 3.5) สาระ
การเรียนรู้ / เน้ือหา 3.6) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 3.7) วิธีท า / กระบวนการจดัการเรียนรู้ และ 3.8) การวดัและการ
ประเมินผล (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 

ตารางท่ี 2 องคป์ระกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 

องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

ช่ือเร่ือง....................................................จ  านวน .............. ชัว่โมง วนัท่ีสอน ........................  เวลา ................ น. 

สาระส าคญั   ....................................(ถา้มีมากกวา่ 1ประเด็น เขียนเป็นขอ้ๆได)้.................................................. 

ตวัช้ีวดั ...................................................................... ...................................................................................... 

จุดประสงคข์องบทเรียน  1. .............................................................. 2.......................................................... 

สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา  .............................................................................................................................. 

ส่ือการเรียนการสอน   ............................................ ....................................................................................... 

วธีิท า / กระบวนการจดัการเรียนรู้.................(รายละเอียดท่ีท าใหผู้เ้รียนท าเพื่อก่อใหเ้กิดกาเรียนรู้)..................... 

การวดัและการประเมินผล  .......................... (วธีิการประเมิน เคร่ืองมือ และ เกณฑก์ารประเมิน....................... 
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 4)  ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี การวางแผนการเรียนรู้ท่ีดีจะท าใหผู้ส้อนสามารถควบคุมชั้น
เรียนและท าให้กิจกรรมในชั้นเรียนด าเนินไปดว้ยดีไม่ติดขดั ผูเ้รียนเกิดความสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อน
จดัเตรียมไวต้ลอดช่วงเวลาของการสอน ดงันั้นการวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ จะสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อ
ครูผูส้อนได ้12 ขอ้หลกั ดงัน้ี 4.1) ท าให้ครูผูส้อนมองเห็นภาพกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจะตอ้งด าเนินการได้
ตลอดชัว่โมงการสอน 4.2) ท  าให้ผูส้อนสามารถจดัล าดบัความส าคญัและความต่อเน่ืองของสาระเน้ือหาวิชาใน
บทเรียนไดอ้ยา่งเหมะสม หรือ สามารถยืดหยุน่เพื่อปรับแผนการจดัการเรียนรู้ได ้4.3) ครูผูส้อนสามารถก าหนด
จุดประสงคล่์วงหนา้ไวไ้ด ้ 4.4) ท  าให้ผูส้อนสามารถจดัเตรียมเน้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนัไดต้รงตาม
มาตรฐานวชิา ตวัช้ีวดั และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางได ้4.5) ท าให้ผูส้อนสามารถเตรียมการเชิญวิทยากร 
ผูเ้ช่ียวชาญ ผูรู้้ หรือ ผูมี้ประสบการณ์ในชุมชนมาให้ความรู้แก่ผูเ้รียนในสาระวิชานั้นๆได ้4.6) การวางแผนการ
เรียนรู้ล่วงหน้าจะท าให้ผูส้อนไม่กงัวลใจเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน ซ่ึงอาจท าให้การสอนในช่วงนั้นๆยุติลง 
เช่น ครูผูส้อนป่วยอย่างกะทนัหนั มีผูม้าเยี่ยมชมโรงเรียน ผูส้อนก็จะสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง
เม่ือเร่ิมตน้จดักิจกรรมใหม่และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไดเ้ช่นกนั 4.7) สามารถท าให้ผูส้อนมีการ
จดักิจกรรมท่ีหลากหลายได ้4.8)ท าให้ผูส้อนทราบถึงความสามารถของผูเ้รียนไดเ้ป็นระยะๆว่าความสามารถ
ของผูเ้รียนในระยะนั้นถึงตรงจุดใด จ าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งทบทวนการเรียนรู้เป็นตน้ 4.9)ส่งเสริมให้ผูส้อนมีความ
มัน่ใจเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนสนใจการเรียนและไดรั้บความแปลกใหม่ในการเรียนกบัผูส้อนอยูเ่สมอ 4.10) ท าให้
ผูส้อนสามารถเตรียมค าถามล่วงหน้าเพื่อฝึกให้ผูเ้รียนใช้ความคิดและการวิเคราะห์ในการตอบค าถามของ
ครูผูส้อน 4.11) ท าใหผู้ส้อนจดัเตรียมเอกสารส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนให้กบัผูเ้รียน และ การประเมินผล
ของผูเ้รียนไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 4.12) ท  าให้ผูบ้ริหารทราบล่วงหน้าในการวางแผนงานส าหรับการจดัครูเขา้
สอนแทนหรือเป็นการจดัเตรียมครูผูส้อนใหส้อนในเน้ือหาวชิาท่ีผูส้อนถนดัหรือเช่ียวชาญได ้(ศกัด์ิศรี ปาณะกุล 
และ คณะ, 2556)  
  5) ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ ครูควรมีการด าเนินงานตามขั้นตอน 9 ขั้น ดงัน้ี คือ 5.1) 
ศึกษาหลกัสูตร 5.2) ศึกษาธรรมชาติของผูเ้รียน 5.3) จดัล าดบัหวัขอ้เน้ือหา 5.4) ก าหนดสาระส าคญัความคิดรวบ
ยอด 5.5) ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 5.6) ค้นควา้หารายละเอียดของเน้ือหาและวางแผนการสอน 5.7)  
ออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถช่วยเอ้ือให้ผูเ้รียนบรรลุผล เน้นให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัเอง 5.8) ก าหนดส่ือการ
เรียนการสอนใหผู้เ้รียนเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย 5.9) เลือกใชว้ธีิวดัและประเมิน ตลอดจนใชเ้คร่ืองมืออยา่งเหมาะสม 
ทั้งน้ีครูผูส้อนจึงควรทราบล่วงหน้าวา่จะสอนอะไร เพื่อจุดประสงค์ใด สอนอย่างใด  ใช้ส่ืออะไร และวดัผล
ประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตวัให้พร้อมก่อนสอน ดงันั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกับความหมาย ความส าคญั ลักษณะ ขั้นตอนการจดัท า หลักการวางแผนการสอน และ ลักษณะของ
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แผนการสอนท่ีดี เพื่อส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(กานตร์ว ีบุญญานุสิทธ์ิ, 2557) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ การสร้างแผนการเรียนรู้นั้นเป็นการท่ีครูตอ้งจดักิจกรรม
และขอ้มูลท่ีตอ้งใช้ในการเตรียมการสอนไวล่้วงหนา้อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร และองคป์ระกอบของแผนการ
จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  ประกอบไปดว้ย 1) ส่วนหวัเร่ือง 
จ านวน วนัเวลาท่ีสอน 2) สาระส าคญั 3) ตวัช้ีวดัชั้นปีนั้นๆ 4) จุดประสงคข์องบทเรียน 5) สาระการเรียนรู้ / 
เน้ือหา 6) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 7)  วิธีท า / กระบวนการจดัการเรียนรู้ 8) การวดัและการประเมินผล การสร้าง
แผนการเรียนรู้เป็นแนวทางส าหรับครู อนัจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีการ
สร้างแผนการเรียนรู้เป็นงานส าคญัของครู การสอนจะประสบผลส าเร็จดว้ยดีหรือไม่มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บั
การวางแผนการจดัการเรียนรู้เป็นส าคญัประการหน่ึง หากครูมีการวางแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดีก็เท่ากบับรรลุ
จุดหมายปลายทางไปแลว้คร่ึงหน่ึง เม่ือครูน าแผนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพไปปฏิบติัอยา่งเป็นขั้นตอนก็ยอ่ม
ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลท่ีดีเยีย่มตามมาดว้ยเช่นกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)  

4. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

เพื่อศึกษาการสังเคราะห์งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูเขียนแผนการเรียนรู้ 

5. ระเบียบวธีิการวจัิย  

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) แบบแผนการวิจยัเป็นงานวิจยัแบบการ
สังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)  ประชากรคือ
รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัแนวครูเขียนแผนการเรียนรู้ในลกัษณะอยา่งไรท่ีถูกท าข้ึนในช่วงปี 2553-
2558 จ านวนงานวิจยัทั้งหมด 98 เร่ืองจากฐานขอ้มูลการวิจยัโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ThaiLIS - Thailand Library Integrated System) กลุ่มตวัอยา่งคือรายงาน
การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เลือกแบบเจาะจงจ านวน 32 เร่ืองเป็นงานท่ีเผยแพร่ในช่วงปี 2553-2558  ผูว้ิจยัด าเนินการ
สังเคราะห์งานวจิยัภายใตก้รอบการสังเคราะห์เอกสาร งานวิจยัจากแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัจากฐานขอ้มูลการวิจยัฯ
โดยใช้ค  าสืบคน้ว่า “สังเคราะห์งานวิจยั” “ครู” และ “แผนการเรียนรู้”  เคร่ืองมือวิจยั คือ แบบบนัทึกการ
สังเคราะห์งานวิจยั จ  านวน 1 ชุด โดยมีหลกัในการเก็บขอ้มูล  2 รายการ คือ 1) รายละเอียดโดยยอ่ของงานวิจยั 
ประกอบไปดว้ย ช่ือเร่ือง ช่ือผูว้ิจยั ปีท่ีท าวิจยั และ ผลการวิจยั 2) แบบแผนการวิจยัประกอบไปดว้ย เคร่ืองมือ
และขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  ส าหรับคุณภาพของเคร่ืองมือไดรั้บการตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญ 
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ในดา้นความตรงของเน้ือหา (Content Validity) การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงคุณภาพโดย
การวิเคราะห์เน้ือหา ทั้งน้ีผูว้ิจยัด าเนินการตรวจสอบผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือโดยการน า
ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะและประเภทเดียวกนัน ามาจดักลุ่ม แล้วจึงสรุปเป็นขอ้คน้พบผลการศึกษาคร้ังน้ี (อรภทัร
กาญจน์ ชยัวฒัน์จตุพร, 2556) 
 
6. ผลการวจัิย 

จากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการสังเคราะห์งานวิจยัทั้ง 32 เร่ืองคร้ังน้ี ท าให้สังเกตเห็นว่าการสังเคราะห์งานวิจยั 
(Research Synthesis)  คือ การบูรณาการงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการค้นหาขอ้มูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ข้อ
สอดคลอ้ง ขอ้แตกต่าง ซ่ึงท าการพิจารณาจากผลสรุปความของงานวิจยัท่ีไดด้ าเนินการมาก่อนหนา้น้ีในหลายๆ
เร่ือง ท่ีไดท้  าการศึกษาในมิติเดียวกนัหรือคลา้ยกนั ตามท่ีไดก้ล่าวมาท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นภาพรวมความส าคญัของ
การเขียนแผนการเรียนรู้ จากการท่ีมีนักวิจยั ท าการวิจยัก่อนหน้าน้ี ท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูเขียนแผนการเรียนรู้ใน
ลกัษณะอยา่งไร ซ่ึงสามารถน ามาเป็นขอ้สรุปงานวจิยัในคร้ังน้ีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัในมิติท่ีใกลเ้คียงกนัในดา้น
ขอ้จ ากดัของตวัครูในการเขียนแผนการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า มีขอ้จ ากดัเม่ือครูน ากรอบการเขียนแผนการ
เรียนรู้ท่ีไดม้าจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบติัจริง ครูมี
การเขียนรายละเอียดการสอนมากเกินไปในทุกหน่วยการเรียน ครูตอ้งเขียนรายละเอียดของแผนการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ตวัช้ีวดั จึงช้ีให้เห็นวา่ครูมีความเขา้ใจทั้งเร่ืองจุดประสงค ์ตวัช้ีวดัแต่ยงัไม่กระจ่างพอ 
ครูไม่รู้ว่าแต่ละองค์ประกอบตอ้งมีความสัมพนัธ์ท่ีจะน าไปเช่ือมโยงกบัการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ของ
ระดบัชั้นเรียนของครูเองไดอ้ยา่งไร รวมทั้งเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผา่นมา ครูมกัจะเขียนจากประสบการณ์
เดิม มากกว่าท่ีจะเขียนตามองค์ความรู้ หรือการมีทฤษฎีการเรียนรู้มารองรับ  ครูจึงเขียนแผนการเรียนรู้ตาม
วิธีการสอนลกัษณะเดิม ท่ีเคยปฏิบติักนัมาในหน่วยการเรียนคร้ังก่อน  เช่น สพฐ.ก าหนดใช้แผนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เม่ือผูว้ิจยัไดศึ้กษาในเชิงลึก กลบัพบว่า ครูผูส้อนยงัคงการสร้างและเขียน
แผนการสอนในแนวทางเนน้ครูเป็นศูนยก์ลางแบบเดิม เพราะในตวัแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีไดศึ้กษาทั้งหมด ไม่
พบการการอธิบายถึงการท ากิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพนัธ์ด้วยลกัษณะเฉพาะ (Interactive Learning 
Activities with Specific Contents) และ ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive 
Learning Activities Procedure) ระหว่างครูและนกัเรียน ระหว่างนกัเรียนกบันกัเรียนดว้ยกนัเอง จึงท าให้ได้
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีออกมาไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีประสิทธิผล ตามกรอบของหลักสูตร
แกนกลางเท่าท่ีควร 
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7. อภิปรายผล 

 ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2553-2558) ผูว้ิจยัพบวา่ ครูยงัคงใชรู้ปแบบวิธีการการเขียนแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นกรอบหลกั ครูอาจมีการประยุกต์
แผนการจดัการเรียนรู้จากสพฐ.ท่ีให้มาเป็นต้นแบบบ้างเพื่อให้เข้ากับบริบทของท่ีตั้งสถานศึกษา ผูว้ิจยัได้
ท าการศึกษากรอบแนวคิดงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการสร้างแผนการเรียนรู้ สรุปแยกประเด็นการศึกษาได ้5 ประเด็น 
คือ 1) ความหมายของแผนการจดัการเรียนรู้ 2) ความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ 3) องค์ประกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู้ 4) ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี 5) ขั้นตอนในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 
เพื่อตอ้งการใหเ้กิดการเขียนแผนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจกัษ ์จากท่ีกล่าวมาผูว้ิจยั
สรุปได้ว่า การเขียนแผนการเรียนรู้นั้นเป็นการจดักิจกรรมและขอ้มูลท่ีครูตอ้งใช้ในการเตรียมการก่อนการ
จดัการเรียนรู้ มีวิธีท่ีจะด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาเรียนให้เป็นไปตามล าดบัขั้นตอน และ
กิจกรรมทั้ งหมดท่ีครูได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการจัดสถานการณ์ให้ผู ้เรียนเปล่ียนพฤติกรรมตาม
วตัถุประสงคท์ั้งหมดในวิชาใดวิชาหน่ึงไวล่้วงหน้าแบบเป็นลายลกัษณ์อกัษร จากนั้นครูตอ้งสามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและพฒันาวิธีการสอน ฉะนั้นความส าคญัของแผนการจดัการเรียนรู้ จึงมีความ
จ าเป็นในการจดักระบวนการของการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ถือไดว้า่เป็นงานส าคญัของครู การสอนจะ
ประสบผลส าเร็จดว้ยดีหรือไม่มากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัการวางแผนการจดัการเรียนรู้เป็นส าคญัประการหน่ึง 
หากครูมีการวางแผนการสอนท่ีดีก็เท่ากบับรรลุจุดหมายปลายทางไปแลว้คร่ึงหน่ึง  ส่วนในแต่ละแผนการสอน
จะตอ้งประกอบไปด้วยรายละเอียดตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้เรียกได้อีกนัยหน่ึงว่า ตอ้งมีองค์ประกอบของ
แผนการสอนท่ีชดัเจน กล่าวคือองค์ประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ควรประกอบไปดว้ย 1) ส่วนหัวเร่ือง 
จ านวน วนัเวลา ท่ีสอน 2) สาระส าคญั 3) ตวัช้ีวดัชั้นปีนั้นๆ 4) จุดประสงค์ของบทเรียน 5) สาระการเรียนรู้ / 
เน้ือหา 6) ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 7) วิธีท า / กระบวนการจดัการเรียนรู้ 8) การวดัและการประเมินผล (กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 

ในฐานะนกัวิจยั ผูว้ิจยัจึงได้ตระหนกัถึงความส าคญัน้ี และพบขอ้สังเกตวา่การเขียนแผนการเรียนรู้ คือ
หวัใจหลกัและมีความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน และมีความจ าเป็นอยา่งมากในการน าไปปฏิบติัใชใ้น
การเรียนการสอน  เพราะแผนน้ีเปรียบเสมือนพิมพเ์ขียว (Blue Print) ของการจดัการเรียนการสอนทั้งหมด ท่ี
สามารถส่งผลต่อผลการศึกษาและการเรียนรู้ของผูเ้รียนในทุกช่วงชั้นตามท่ีหลกัสูตรแกนกลางไดก้ าหนดไวว้่า
จะสามารถช่วยท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิสูงข้ึนไดเ้ม่ือเรียนจบบทเรียน ผูว้ิจยัพบต่อไปวา่หากครูสามารถจดัการเรียนรู้ได ้
สามารถสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ไดดี้ ก็จะยิง่ใหป้ระโยชน์ต่อการสอนของตวัครูเองมากยิ่งข้ึนและยงัส่งผลต่อ
ความมัน่ใจในการสอนของครูตามมาดว้ย จากเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงพบแนวคิดของผูว้ิจยัเองว่าเม่ือท าการสังเคราะห์
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งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัสามารถประยุกต์และเพิ่มเติมองค์ประกอบแผนการเรียนรู้เพื่อความสมบูรณ์
ของการเขียนแผนการการจดัการเรียนรู้ในเชิงประจกัษ ์จากหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 กระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยองคป์ระกอบแผนการเรียนรู้ในแต่ละแผนควรประกอบดว้ย 14 องคป์ระกอบ 
ดงัตารางท่ี 3  

 

ตารางท่ี 3 องคป์ระกอบแผนการเรียนรู้ท่ีน าเสนอจากผูว้จิยั 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1 

1. แผนการเรียนรู้หน่วย (Topic/ Area)  หน่วยท่ี 1.............. (เร่ืองอะไร)................ ระดบัชั้น .......................... 
    ภาคเรียนท่ี .......................................  โรงเรียน   .......................................... 
2. เวลาท ากิจกรรมการเรียนรู้ (Time Length of Class) .......... ...................... นาที  
3. มีการสอนช้ีเฉพาะ (Specific Teaching Point)............. (ผูเ้รียนตอ้งสามารถรู้อะไรจากการเรียนคร้ังน้ี).............. 
    ............................................................................................................................................................................ 
4.ส่ือการสอนท่ีเลือกใชเ้ฉพาะ (Teaching Media).................................................................................................. 
5. วตัถุประสงคผ์ลการเรียนรู้ (Objectives in terms of learning outcome)    . ...................................................... .. 
6. ใชเ้วลารวมทั้งหมด (Details of Time Length of Class) ............นาที: ………..นาทีหลกั + เผือ่เวลา …… นาที  
7. วธีิและขั้นตอนการเรียนการสอน (Teaching Method and Procedure)  
.............................................................................................................................................................................    
     ........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                           
8. กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพนัธ์ดว้ยลกัษณะเฉพาะ (Interactive Learning Activities with Specific 
Contents) 
      ....................................................................................................................................................................   
      ....................................................................................................................................................................                                                                                                                                                       
9. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Learning Activities Procedure)   
...............................................................................................................................................................................  
   ..............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                           
10.ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั (Expected Learning Outcome in terms of target skills or knowledge) ...................... 
     .......................................................................................................................................................................... 
    ............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                           
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11.การสังเกตการณ์ในชั้นเรียนและการใชเ้คร่ืองมือ (Classroom Observation Scheme and Instrument) .............. 
     ............................................................................................................................................................................ 
     ...........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                            

  12. การวดัและประเมินผล (Knowledge Assessment) .......................................................................................... 
      .... .................................................................................................................................................................... 
      .........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                        
13. ผลป้อนกลบัของนกัเรียน (Student Feedback) ................................................................................................ 
     .......................................................................................................................................................................... 
     ................................................................... .....................................................................................................                                                                                                                                                    
14. ผลป้อนกลบัของครูผูส้อน (Teaching Feedback) ......................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................................... 
     .......................................................................................................................................................................                                                                                                                                                           
  
 ส่วนลกัษณะของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อครูผูส้อนได ้12 ขอ้หลกั ดงัน้ี 1) 
ท าให้ครูผูส้อนมองเห็นภาพกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจะตอ้งด าเนินการได้ตลอดชัว่โมงการสอน 2) ท าให้
ผูส้อนสามารถจดัล าดบัความส าคญัและความต่อเน่ืองของสาระเน้ือหาวิชาในบทเรียนไดอ้ย่างเหมะสม หรือ 
สามารถยืดหยุน่เพื่อปรับแผนการจดัการเรียนรู้ได ้3) ครูผูส้อนสามารถก าหนดจุดประสงคล่์วงหนา้ไวไ้ด ้4) ท า
ให้ผูส้อนสามารถจัดเตรียมเน้ือหาวิชามีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์กันได้ตรงตามมาตรฐานวิชา ตัวช้ีวดั และ
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางได้ 5) ท าให้ผูส้อนสามารถเตรียมการเชิญวิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญ ผูรู้้ หรือ ผูมี้
ประสบการณ์ในชุมชนมาให้ความรู้แก่ผูเ้รียนในสาระวิชานั้นๆได ้6) การวางแผนการเรียนรู้ล่วงหนา้จะท าให้
ผูส้อนไม่กงัวลใจเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน ซ่ึงอาจท าให้การสอนในช่วงนั้นๆยุติลง เช่น ครูผูส้อนป่วยอย่าง
กะทนัหัน มีผูม้าเยี่ยมชมโรงเรียน ผูส้อนก็จะสามารถด าเนินงานต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ืองเม่ือเร่ิมตน้จดักิจกรรม
ใหม่และผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองไดเ้ช่นกนั 7) สามารถท าให้ผูส้อนมีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย
ได ้8)ท าใหผู้ส้อนทราบถึงความสามารถของผูเ้รียนไดเ้ป็นระยะๆวา่ความสามารถของผูเ้รียนในระยะนั้นถึงตรง
จุดใด จ าเป็นหรือไม่ท่ีตอ้งทบทวนการเรียนรู้เป็นตน้ 9)ส่งเสริมให้ผูส้อนมีความมัน่ใจเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียน
สนใจการเรียนและไดรั้บความแปลกใหม่ในการเรียนกบัผูส้อนอยูเ่สมอ 10) ท าให้ผูส้อนสามารถเตรียมค าถาม
ล่วงหนา้เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนใชค้วามคิดและการวเิคราะห์ในการตอบค าถามของครูผูส้อน 11) ท าให้ผูส้อนจดัเตรียม
เอกสารส าหรับการจดักิจกรรมการเรียนให้กบัผูเ้รียน และ การประเมินผลของผูเ้รียนไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสม 12) 
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ท าให้ผูบ้ริหารทราบล่วงหนา้ในการวางแผนงานส าหรับการจดัครูเขา้สอนแทนหรือเป็นการจดัเตรียมครูผูส้อน
ให้สอนในเน้ือหาวิชาท่ีผูส้อนถนดัหรือเช่ียวชาญได ้(ศกัด์ิศรี ปาณะกุล และ คณะ, 2556)  ในขั้นตอนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ ครูควรมีการด าเนินงานตามขั้นตอน 9 ขั้น ดงัน้ี คือ 1) ศึกษาหลกัสูตร 2) ศึกษาธรรมชาติ
ของผูเ้รียน 3) จดัล าดบัหวัขอ้เน้ือหา 4) ก าหนดสาระส าคญัความคิดรวบยอด 5) ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 6) 
ค้นควา้หารายละเอียดของเน้ือหาและวางแผนการสอน 7)  ออกแบบกิจกรรมท่ีสามารถช่วยเอ้ือให้ผูเ้รียน
บรรลุผล เน้นให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัเอง 8) ก าหนดส่ือการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย 9) 
เลือกใชว้ิธีวดัและประเมิน ตลอดจนใช้เคร่ืองมืออยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีครูผูส้อนจึงควรทราบล่วงหน้าวา่จะสอน
อะไร เพื่อจุดประสงคใ์ด สอนอยา่งใด  ใชส่ื้ออะไร และวดัผลประเมินผลโดยวิธีใด เป็นการเตรียมตวัให้พร้อม
ก่อนสอน ดังนั้น ผูส้อนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เก่ียวกับความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบ 
ลกัษณะ และขั้นตอนการจดัท าแผนการเรียนรู้ท่ีดี เพื่อส่งผลใหก้ารเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางท่ี
ก าหนดไว ้(กานตร์ว ีบุญญานุสิทธ์ิ, 2557) 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี คือ 1) ควรมีการจดัการฝึกอบรมให้ครูสามารถเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งเขา้ใจถึงความส าคญั องคป์ระกอบ ลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีดี และขั้นตอนใน
การเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 2) น าผลการวจิยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวการเขียนแผนการเรียนรู้ทางสาขาวิชาหลกัสูตร
และการสอนต่อไป 
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ณิชกมล อุทยัดา (2556) “การพฒันาแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ทาง 
                      วทิยาศาสตร์  เร่ืองวสัดุรอบตวัเราส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3” ครุศาสตรมหาบณัฑิต  
                      วทิยานิพนธ์  สาขาหลกัสูตรและการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
นุชนาถ อุตสาหพานิช (2554) “การสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ขนมไทย เร่ืองขนมชั้น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค”์   
                       คหกรรมศาสตรมหาบณัฑิต วทิยานิพนธ์คหกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
บุญาภา ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา(2553) “การ พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้น 
                        ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดย ใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเกมประกอบ”  การศึกษามหาบณัฑิต  
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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาประวตัิศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 

รหัสวชิา ส 23106 เร่ือง ภูมิปัญญาไทยโดยใช้วธีิการทางประวตัิศาสตร์ 
ดิษธสัต ์ พรหมโชคศิริกุล 

โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี 
บทคัดย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
เร่ือง ภูมิปัญญาไทยโดยใชว้ธีิการทางประวติัศาสตร์ ด าเนินการโดยใชแ้บบแผนการวิจยัแบบกลุ่มเดียว ทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนกลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี  
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จงัหวดัปทุมธานี จ านวน  40  คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบดว้ย แผนการจดัการ
เรียนรู้รายวิชาประวติัศาสตร์ เร่ือง ภูมิปัญญาไทย  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวติัศาสตร์ 
เร่ือง ภูมิปัญญาไทย จ านวน 10 ขอ้ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียน
ท่ีเรียนรายวิชาประวติัศาสตร์ไทย เร่ือง ภูมิปัญญาไทยโดยใช้วิธีการสอนด้วยวิธีการทางประวติัศาสตร์มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2 จ  านวน 40 คน 
มีคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 
ค าส าคญั:  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน,   วชิาประวตัิศาสตร์,  ระดับมัธยมศึกษา 
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Research Title: A Comparison of the Learning Achievement on History Learning of  
Grade 9 students in the Topic of Thai Wisdom by using the Historical Methods 

Dissathat  Promchocksiri 
Abstract 

The purpose of this research was to compare the learning achievement on History Learning of grade 9 
students in the topic of Thai wisdom by using the historical methods. 

The research conducted with one group by using pretest and posttest. The sample consisted of 40 
students from Mathayom Suksa 3/2 at Kanaratbamrungpathumthani School, Muang Pathumthani, 
Pathumthani. The instruments used in this research included History lesson plan on Thai wisdom and an 
achievement test of 10 items on Thai wisdom. The data were analyzed by using mean, standard deviation and 
t-test. The results of the research showed that 40 students from Mathayom Suksa 3/2 that learnt Thai history 
on Thai wisdom by using historical methods had higher test scores.  

 
Keywords:  Learning Achievement,  History  Subject,   Secondary Level  
________________________________________________________________________________________ 

เป็นครูดี เป็นได้อย่างไร:  ภาพสะท้อนจากงานวจัิย 
พมิพ์อุไร ลมิปพทัธ์  

คณะศึกษาศาสตร์    มหาวทิยาลยัรังสิต 
     

บทคัดย่อ 
การศึกษาในคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวา่ครูดีมีคุณภาพประกอบดว้ยคุณลกัษณะและคุณสมบติั

อยา่งไร เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง ต่อทั้งระบบการศึกษาและการศึกษาทุกระดบั 
วตัถุประสงคข์องศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจึงมุ่งเนน้ในการหาค าตอบวา่เป็นครูดีมีคุณภาพเป็นไดอ้ยา่งไร ผลของการ
วจิยัไดม้าจากการเก็บรวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัและหรือคุณลกัษณะของครูดีมี
คุณภาพ จากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 23 งาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ี
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงภาพสะทอ้นในความเป็นจริงของครูดีมีคุณภาพ จากงานวจิยัในหลากหลายสาขา วชิาชีพ และใน
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ดว้ยเหตุผลท่ีผูว้จิยัเช่ือวา่ครูดีมีคุณภาพมีลกัษณะ 18 ประการ จากการสังเคราะห์
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งานวจิยั  เป็นเร่ืองของสากล โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ชั้นวรรณะ หรือเช้ือชาติ ดงันั้นการเป็นครูดีมีคุณภาพไม่วา่จะ
เป็นครูชาติใด ภาษาใด ยอ่มตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเป็นแบบอยา่งท่ีดีไดเ้ช่นกนั  

ค าส าคัญ: ครูดี ครูคุณภาพ คุณลกัษณะของครู คุณสมบติัของครูท่ีพึงประสงค ์ 

 

How to Make a Good Teacher:  Reflection from Research  
pimurai  Limpapath 

Faculty of Education, Rangsit University 
<drpimandassociates@gmail.com> 

Abstract 

 This study aimed to answer an important question as how to be a good quality teacher. Thus, the 
focus of this study was to explore the characteristics and qualifications of teachers that made good quality 
teachers. In so doing, 23 research papers across different areas of studies and disciplines were examined in 
order to reflect the reality of how to become a good quality teacher. Data obtained were described in details, 
accordingly, eighteen characteristics and qualifications of good teachers were found. While the researcher 
believe that good quality teachers could be found everywhere and under all conditions, not limited to any 
individual, race, nationality, gender, age, or caste system. The findings also confirmed that a concept of a 
universal good teacher was expected and applied in every teacher, school, and society at large.                         

_______________________________________________________________________________________ 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวจัิย 

ครูนอกจากจะเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในฐานะผูถ่้ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย ์เป็นผูส้ร้างสรรค์
ภูมิปัญญา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นกัเรียน ให้มีความพร้อมในด้านความรู้ สติปัญญา ร่างกายและ
จิตใจ (จริยา ภูพนันาม, จุฑาทิพย ์วรชิน, แสงเทียน การิเทพ, จุฑารัตน์ อาจวิชยั, วรางคณา ถนอมทุน, สมบติั 
ทา้ยเรือ, 2557) ครูยงัเป็นผูท่ี้มีความส าคญัมากท่ีสุดในกระบวนการพฒันาการศึกษาและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
โดยท่ีถา้ครูดีมีคุณภาพ ผูเ้รียนก็ย่อมจะมีคุณภาพดีตามไปดว้ยเช่นกนั (พิณสุดา สิริรังธศรี, 2557) ฉะนั้นบุคคล
ส าคญัท่ีสุดในกระบวนการพฒันาการศึกษา และการพฒันาการเรียนรู้คือครู การส่งเสริมให้ครูมีคุณภาพ มี
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ศกัยภาพเพื่อเป็นครูให้ศิษยอ์ยา่งเต็มภาคภูมิ โดยการเน้นผูเ้รียน ถือเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการสร้างสรรคก์าร
เรียนรู้เพื่อความมัน่คงและย ัง่ยืน (ส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ของการ
พฒันาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เม่ือเป็นเช่นนั้นการพฒันาครูให้มีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม อยูใ่น
ระดบัครูคุณภาพส าหรับทั้งตนเองและผูเ้รียน จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อวงการการศึกษาทุกระดบั เพราะครูดีมี
คุณภาพนอกจากจะเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อทั้งครูดว้ยกนัและต่อผูเ้รียนแลว้นั้น ยงัถือไดว้า่เป็นผูว้างมาตรฐานของ
ความเป็นครูดีมีคุณภาพใหแ้ก่ผูอ่ื้นทั้งในปัจจุบนัและในอนาคตอีกดว้ย 

ในช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมา ความจ าเป็นในการยกมาตรฐานครูใหมี้คุณภาพทั้งในระดบัสากลและใน
ระดบัประเทศนั้น มีให้เห็นอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นในรูปแบบของการประชุมวชิาการ งานวจิยั และการออก
กฏ เกณฑ ์และมาตรฐานต่างๆเก่ียวกบัความเป็นครูท่ีดีมีคุณภาพวา่ควรเป็นเช่นไร (รัตนวดี โชติกพนิช, ม.ป.ป.; 
Azer, 2005; Chen 2000; Colker, 2008; Conzi, Harper and Oliver, 1990; Malikow, 2006; McBer, 2000; Walls, 
Nardi, Minden and Hoffman, 2002;  & Asia Society Partnership for Global Learning, 2013). 

 
2. วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เม่ือเป็นเช่นนั้น ค าถามท่ีวา่เป็นครูดี เป็นไดอ้ยา่งไรนั้น นบัวา่เป็นหน่ึงในค าถามเชิงคุณภาพของความ
เป็นครูท่ีน่าจะเป็นประโยชน์เป็นอยา่งยิง่ต่อการพฒันาความเป็นครูดีมีคุณภาพ อยา่งไรก็ดี เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล
อนัเป็นประโยชน์ในวงกวา้ง ต่อทั้งระบบการศึกษาและการศึกษาทุกระดบั วตัถุประสงคข์องศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี
จึงมุ่งเนน้ในการหาค าตอบวา่เป็นครูดีมีคุณภาพเป็นไดอ้ยา่งไร 

  
3. ระเบียบวธีิวจัิย 

เพื่อใหก้ารหาค าตอบต่อประเด็นในจุดประสงคข์องงานวจิยัเป็นไปอยา่งมีระบบ การวจิยัในคร้ังน้ีจึงใช้
วิธีการเกบ็รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกับคุณสมบัติและหรือคุณลักษณะของครูดีมีคุณภาพ จากเอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของท้ังในประเทศและต่างประเทศ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงภาพสะทอ้นใน
ความเป็นจริงของครูดีมีคุณภาพ จากงานวจิยัในหลากหลายสาขา วชิาชีพ และในระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
ดว้ยเหตุผลท่ีผูว้จิยัเช่ือวา่ครูดีมีคุณภาพเป็นเร่ืองของสากล โดยไม่จ  ากดัเพศ วยั ชั้นวรรณะ หรือเช้ือชาติ ดงันั้น
การเป็นครูดีมีคุณภาพไม่วา่จะเป็นครูชาติใด ภาษาใด ยอ่มตอ้งมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละเป็นแบบอยา่งท่ี
ดีไดเ้ช่นกนั  
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4. การสังเคราะห์งานวจัิย 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสังเคราะห์งานวจิยัในประเด็นหลกั 2 ประเด็น คือ (1) ความเป็นครูท่ีดี (2) และ

คุณสมบติัครูดีมีคุณภาพ  ดงัน้ี 
4.1 ความเป็นครูท่ีดี 
นกัวชิาการทางดา้นการศึกษา (Okoro, and Chukwudi, 2011) มองวา่ครูเป็นหวัใจหลกัของการพฒันา

การศึกษาและการเปล่ียนแปลงท่ีดีในทุกๆดา้น ฉะนั้นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการอบรมสั่งสอนของครูผา่นผูเ้รียนเป็น
ตวัก าหนดท่ีมาของคุณภาพของความเป็นครู ในขณะท่ี Berry (2002) กล่าววา่ความเป็นครูท่ีดีข้ึนอยูก่บั
ความสามารถในการถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายในเร่ืองของความคิด 
ความรู้สึก ทศันคติ และปูมหลงั ในความเป็นครูจะตอ้งรู้ใช่แต่เพียงเน้ือหาสาระท่ีตอ้งสอน ท่ีส าคญัจะตอ้งรู้วา่จะ
สอนอยา่งไร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง นัน่หมายความวา่ครูท่ีดีตอ้งสร้างทั้งความ
เขา้ใจและความหมายในการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียน (Cruickshank, Jenkins, and Metcalf, 2003) และสามารถดึงดูด
นกัเรียนใหมี้ความสนใจในการเรียนไดต้ลอดเวลาของการเรียนการสอน ไม่วา่จะในเร่ืองของเน้ือหาสาระหรือ
ในเร่ืองของสร้างบรรยากาศท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ (Norlander-Case, Reagan, and Case, 2000) ยิง่ไปกวา่นั้น  
ครูท่ีใส่ใจในความกา้วหนา้ของนกัเรียนโดยท่ีนกัเรียนสามารถเขา้ถึงได ้รวมทั้งเขา้ใจในความเป็นบุคคลตน้แบบ
ของนกัเรียนในเร่ืองของความมีมนุษยธรรม มีจิตส านึกในคุณงามความดี จริยธรรมจรรยา ทั้งในชีวติการงาน
และชีวติส่วนตวั (Wright and Carrese, 2002) 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัในความเป็นครูท่ีดีทั้งในระดบันานาชาติและในประเทศไทยยงัมี
ความสอดคลอ้งกนัหลายดา้น ดงัเช่นปรากฏในงานวจิยัของนกัวจิยัไทย ซ่ึงพบวา่ความเป็นครูท่ีดีต้องมีความใส่
ใจในเร่ืองต่างๆดังนี ้ ศีลธรรมจริยธรรม ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ความเป็นประชาธิปไตย บุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม ความมุ่งมัน่พัฒนาท้ังตนเองและเพ่ือนครู การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ ผลงานทางวิชาการ มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ อ่ืน (สุชาดา กรเพชรปราณี, 2548)  ทั้งน้ีรวมไปถึง งาน
สอน สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความประพฤติท่ีดี การเป็นพลเมืองดี (ขวญัดาว จนัมลฑา, 2554) โดยท่ี วนัดี มี
ความดีและคณะ (2552) กล่าววา่ความเป็นครูท่ีดีนั้นควรมีสามารถในการสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้รียนใน
เร่ืองของการเตรียมความพร้อมในการสอน เทคนิคการสอน ความสามารถในรายวชิาท่ีสอน ความรักและเมตตา
ต่อศิษย ์และการวดัและประเมินผลอยา่งเป็นธรรม   

เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัขอ้บงัคบัของคุรุสภาวา่ดว้ยจรรยาบรรณของวชิาชีพ พ.ศ. 2556 (4 ตุลาคม 
2556) โดยแยกตามหมวดไดด้งัน้ี         
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หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งมีวนิยัในตนเอง พฒันาตนเองดา้น
วชิาชีพ บุคลิกภาพ และวสิัยทศัน์ ใหท้นัต่อการพฒันาทางวทิยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเ่สมอ 
 หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวชิาชีพ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก ศรัทธา ซ่ือสัตยสุ์จริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
 หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผูรั้บบริการ  

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจแก่ศิษย ์และ
ผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีโดยเสมอหนา้ 

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทกัษะ และนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงามแก่ศิษย ์
และผูรั้บบริการ ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษต่์อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์ และสังคมของศิษย ์และผูรั้บบริการ 
ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา ตอ้งใหบ้ริการดว้ยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผูร่้วมประกอบวชิาชีพ ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึง

กนัและกนัอยา่งสร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม ผูป้ระกอบวชิาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบติัตนเป็นผูน้ าในการ

อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

4.2 คุณสมบติัครูดีมีคุณภาพ 
 เม่ือผูว้ิจยัน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากกรอบแนวคิดของความเป็นครูท่ีดีมีคุณภาพดงัขา้งตน้มาพิจารณา จะเห็น
ไดว้า่ครูดีมีคุณภาพนั้นไมว่าจะเป็นในระดับนานานชาติหรือในระดับประเทศ ย่อมต้องมีความเด่นชัดในเร่ือง
ของแนวคิด และแนวปฏิบัติท่ีตั้งอยู่บนศีลธรรม จริยธรรม จรรยา และวิถีทางของความเป็นครูท่ีเหมาะสม ทั้งน้ี
คุณสมบติัของครูท่ีดีมีคุณภาพท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของศีลธรรม จริยธรรม จรรยาของผูป้ระกอบวชิาชีพครูใน
หลากหลายแขนง สาขาวชิา และระดบัการศึกษา ท่ีไดม้าจากการรวบรวมวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจาก
งานวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

จากการวจิยัของส านกังานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (2557)  ไดก้ล่าวถึง
ความส าคญัในการยกระดบัครูไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยยกตวัอยา่งใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะและคุณสมบติัของครูดี
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มีคุณภาพอนัเป็นท่ีพึงประสงคส์ าหรับผูเ้รียนในประเทศต่างๆ เช่นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลียไว้
ดงัน้ี 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครูสอนดี (Great Teachers) (Education.org network, 2012) จะมีภาพรวมของ
คุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  

1. การใส่ใจดา้นการสอนและการดูแลนกัเรียน 
2. มีการวางเป้าหมายและจุดประสงคก์ารสอนในแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจนและด าเนินการให้บรรลุผล

ตามท่ีไดว้างไว ้
3. มีทกัษะการจดัการเชิงบวกในหอ้งเรียน 
4. มีทกัษะการจดัการห้องเรียนท่ีดี 
5. การส่ือสารกบัพอ่แม่ผูป้กครอง 
6. มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนสูง 
7. มีความรู้ดา้นหลกัสูตรและมาตรฐาน 
8. มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 
9. รักเด็กและรักการสอน 
10. มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนกัเรียนสูง 
11. มีความหวงัดีใหก้บันกัเรียน 
ในประเทศสิงคโปร์ ส านกังานพฒันาการศึกษาครูของสิงคโปร์ (Office of Teacher Education, National 

Institute of Education Singapore, 2014) ซ่ึงเป็นหน่วยงานจดัการศึกษาและพฒันาให้แก่ทั้งครูและผูอ้  านวยการ
โรงเรียนของสิงคโปร์และเป็นผูพ้ฒันากรอบคุณลกัษณะของครูสิงคโปร์ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีพึงประสงค ์โดยท่ี
การพฒันาครูใหเ้ป็นมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 สิงคโปร์เนน้การเตรียมและพฒันา ครูใน 3 ดา้น ดงัน้ี 

 1) เจตคติและค่านิยม 2) ทกัษะ และ 3) ความรู้ รายละเอียดดงัตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงเจตคติและค่านิยม 3 ดา้นในการพฒันาครูในประเทศสิงคโปร์ 
เจตคติและค่านิยม 3 ดา้น 

1. ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ 

1.1 มีความเห็นอกเห็นใจ 
1.2 ความเช่ือมัน่ท่ีเด็กทุกคน

สามารถเรียนรู้ได ้

2. ลกัษณะของครู 
2.1 มีมาตรฐานสูงในการ

ท างาน 
2.2 ความรักในธรรมชาติ 
2.3 รักการเรียนรู้ 

3. การช่วยเหลือบุคลากรในวชิา
อาชีพและต่อชุมชน 

3.1 ท างานและเรียนรู้ร่วมกนั 
3.2 การพฒันาตนเองผา่นการ

ลงมือปฏิบติัและระบบพี่
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1.3 ความเช่ือมัน่ในการพฒันา
เด็กอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

1.4 การเห็นคุณค่าของความ
แตกต่างหลากหลาย 

2.4 พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
2.5 มีความปรารถนาอนัแรง

กลา้ 
2.6 รู้จกัปรับตวัและมีความ

ยดืหยุน่ 
2.7 มีศีลธรรม 
2.8 ความเป็นมืออาชีพ 

เล้ียง 
3.3 ความรับผดิชอบต่อสังคม 
3.4 คราวเอ้ืออาทร 

 

โดยท่ีจะตอ้งประกอบดว้ยทกัษะ 10 ประการ และความรู้ 10 ประการ ดงัตารางท่ี 2 
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงทกัษะ 10 ประการ และความรู้ 10 ประการท่ีครูจะตอ้งเตรียมพร้อมและพฒันา 

10 ทกัษะ 10 ความรู้ 
1. ทกัษะการสะทอ้นและการคิด 
2. ทกัษะดา้นการเรียนการสอน 
3. ทกัษะดา้นการจดัการคน 
4. ทกัษะดา้นการบริหารจดัการตนเอง 
5. ทกัษะดา้นการจดัการและการบริหาร 
6. ทกัษะดา้นการส่ือสาร 
7. ทกัษะดา้นการประสานงาน 
8. ทกัษะดา้นเทคโนโลย ี
9. ทกัษะดา้นนวตักรรมและผูป้ระกอบการ 
10. ทกัษะดา้นอารมณ์และสังคม 

1. ตนเอง 
2. นกัเรียน 
3. ชุมชน 
4. เน้ือหาวชิาท่ีสอน 
5. วธีิการเรียนท่ีสอน 
6. นโยบายและพื้นฐานดา้นการศึกษา 
7. ความรู้พหุวฒันธรรม 
8. ความตระหนกัรู้ดา้นการเปล่ียนแปลงไปของโลก 
9. ความตระหนกัรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
ส่วนในประเทศออสเตรเลีย รัฐบาลไดก้ าหนดคุณลกัษณะของครูท่ีดี (Good Teachers) (Department of 

education, training, and employment (DETE), 2015)  ไว ้11 ประการ ดงัน้ี  
1. มีทกัษะในการอธิบาย 
2. รักการพบปะผูค้น 
3. มีความกระตือรือร้น 
4. มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 
5. มีความเป็นผูจ้ดัการดา้นเวลา 
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6. มีทกัษะการท างานเป็นทีม และความคิดริเร่ิม 
7. สามารถรับความกดดนัไดดี้ 
8. มีความอดทนและอารมณ์ขนั 
9. รักความยติุธรรม 
10. สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงได ้

ส่วนเกณฑข์องผูป้ระกอบอาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา (2556) ในประเทศไทยนั้นประกอบดว้ย 3 
ดา้นดงัน้ี 

1. ดา้นการครองตน (วนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ) 
1.1 มีความประพฤติเป็นแบบอยา่งท่ีดีทั้งทางกาย วาจา ใจ  
1.2 มีวนิยัในตนเอง ส ารวม ระวงัความประพฤติ ละเวน้จากอบายมุข 
1.3 มีความขยนัหมัน่เพียร อุตสาหะ 
1.4 มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และจริงใจในการปฏิบติังาน 
1.5 เป็นผูพ้ฒันาตนเอง ทนัต่อเหตุการณ์ วทิยาการ ตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมอยูเ่สมอ 

2. ดา้นการครองคน (คุณลกัษณะท่ีดีต่อผูอ่ื้นและสังคม) 
2.1 รักเมตตา และเอาใจใส่ต่อศิษย ์ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนร่วมงาน และผูบ้งัคบับญัชา 
2.2 วางตนเป็นกลาง ใจกวา้งยอมรับฟังความคิดเห็นของผูร่้วมงาน โดยเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็น

ส าคญั 
2.3 รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และสมาชิกท่ีดีต่อองคก์รวชิาชีพ 
2.4 มีลกัษณะความเป็นผูน้ าในการอนุรักษ ์พฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญา 

ส่ิงแวดลอ้ม 
3. ดา้นการครองงาน (การปฏิบติังาน) 

3.1 มีความสามารถทางวชิาการ การมีความรู้ ความเขา้ใจในส่ิงท่ีปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
3.2 ใฝ่เรียนรู้ ศึกษาคน้ควา้และติดตามความกา้วหนา้ของขอ้มูลข่าวสาร และขอ้มูลทางวชิาการน ามา

พฒันางานและพฒันาตนอยา่งสม ่าเสมอ 
3.3 กระตือรือร้นหาสาเหตุของปัญหาในงาน และหาแนวทางแกไ้ขไดดี้อยูเ่สมอ 
3.4 วเิคราะห์ พฒันา และปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพใหเ้ป็นท่ียอมรับ 
3.5 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคน์วตักรรม ส่ือ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
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ในขณะท่ีธีระศกัด์ิ อคัรบวร (2542) ยนืยนัถึงคุณลกัษณะของครูท่ีดีนั้นตอ้งประกอบดว้ย 1) คุณลกัษณะ
ดา้นส่วนตน ซ่ึงกล่าวถึงเร่ืองของ ความประพฤติอนัดี ความใฝ่รู้ ความใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพร่างกาย ความมี
สุขภาพจิตท่ีดี บุคลิกภาพท่ีดี ความตรงต่อเวลา การมีเจตคติท่ีดีต่อศิษย ์และความสามารถในการพดู 2) 
คุณลกัษณะทางดา้นวชิาการและงานครู โดยมีคุณสมบติัในเร่ืองของ ความรอบรู้ทางวิทยาการท่ีกว้างขวาง 
ความรู้ในวิชาท่ีสอน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เจตคติท่ีดีต่ออาชีพครู ความศรัทธาต่องาน ความสามารถในการ
ปรับปรุงบทเรียนให้เข้ากับวัยและความต้องการของผู้เรียน และความเข้าใจในศิษย์ และ 3) คุณลกัษณะทางดา้น
สังคม อนัประกอบดว้ยเร่ืองของ การมีสัมพนัธ์ภาพท่ีดีกบัศิษย ์การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนครู การมี
สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูป้กครอง และการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบับุคคลทัว่ไปในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
5.สรุปผลของการศึกษา 

จากการสังเคราะห์คุณลกัษณะหรือคุณสมบติัของครูดีมีคุณภาพ จากงานวจิยัทั้งในสหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และประเทศไทย จะเห็นไดว้า่สามารถแบ่งคุณลักษณะหรือคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของ
ครูดีได้ 18 ประการ ดงัแสดงไวใ้นตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 การสังเคราะห์คุณลกัษณะของครูจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ  

คุณลกัษณะของครูดีมีคุณภาพ Ed
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1) การใส่ใจดา้นการสอนและการดูแลนกัเรียน      3 
2) มีการวางเป้าหมายและจุดประสงคก์ารสอน      2 
3) มีทกัษะการจดัการ      3 
4) การส่ือสารกบัพอ่แม่ผูป้กครอง พบปะผูค้น      3 
5) มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนสูง      2 
6) มีความรู้ดา้นหลกัสูตรและมาตรฐาน      4 
7) ความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน      4 
8) รักเด็กและรักการสอน      3 
9) มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนกัเรียนสูง      3 
10) มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง      2 
11) รู้จกัปรับตวัและยดืหยุน่ รับความเปล่ียนแปลงได ้      2 

แหล่งท่ีมา และปีท่ีเผยแพร่ 
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12) มีความเป็นมืออาชีพ ศรัทธาต่องาน      3 
13) มีความยติุธรรม      2 
14) มีความกระตือรือร้น      1 
15) สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดริเร่ิม      3 
16) มีความประพฤติดีทั้ง กาย วาจา ใจ      2 
17) สามารถบริหารเวลา      3 
18) มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ      5 

  

 ทั้งน้ีการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ การเป็นครูท่ีดีมีคุณภาพนั้นจะตอ้งมีคุณลกัษณะหรือคุณสมบติัท่ีพึง
ประสงค ์18 ประการ ดงัต่อไปน้ี 1. มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 2. มีความรู้ดา้นหลกัสูตรและ
มาตรฐาน 3. มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอน 4. การใส่ใจดา้นการสอนและการดูแลนกัเรียน 5. มีทกัษะการจดัการ 
การส่ือสารกบัพอ่แม่ผูป้กครอง พบปะผูค้น 6. รักเด็กและรักการสอน 7. มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อ
นกัเรียนสูง 8. มีความเป็นมืออาชีพ ศรัทธาต่องาน 9. สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดริเร่ิม 10. สามารถบริหาร
เวลา 11. มีการวางเป้าหมายและจุดประสงคก์ารสอน 12. มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนสูง 13. มีการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง 14. รู้จกัปรับตวัและยดืหยุน่ 15. รับความเปล่ียนแปลงได ้16. มีความยติุธรรม 17. มีความประพฤติดีทั้ง 
กาย วาจา ใจ และ18. มีความกระตือรือร้น 

ผลของการศึกษาในเร่ืองครูดีมีคุณภาพ เป็นไดอ้ยา่งไรในคร้ังน้ีนั้น เป็นภาพสะทอ้นท่ีไดจ้ากการเก็บ
รวบรวม วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลจากงานวจิยัต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผูว้จิยัคาดหวงัวา่ผล
ของการศึกษาท่ีเก่ียวกบัความเป็นครูดีมีคุณภาพ 18 ประการน้ี จะสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์
โดยเฉพาะในการพฒันาครูใหเ้ป็นครูดีมีคุณภาพและมีคุณลกัษณะและคุณสมบติั อนัพึงประสงคใ์นวงการครู
และสังคมไทยโดยรวม 
 
6.ผู้วจัิย 

พิมพอุ์ไร ลิมปพทัธ์  จบการศึกษาระดบัปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยั Arizona State University,U.S.A   
ในสาขาวชิา สหวทิยาการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมระดบัชาติ    มานุษยวทิยา  สังคมวทิยา และจิตวทิยา
การศึกษา  ปัจจุบนัเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการศึกษาระบบสองภาษา  ท่ี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต  เป็นผูท้รงคุณวุฒิและด าเนินการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองทางดา้นการส่ือสาร
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ระหวา่งวฒันธรรม  การพฒันาบุคลิกภาพของทรัพยากรบุคคล  การประยกุตใ์ชจิ้ตวทิยาการศึกษาเพื่อการท างาน
ของบุคลากรในองคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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