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บทบรรณาธิการ 
 
วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา (Journal of Education Futurology :JEF) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม – 

ธันวาคม 2559) ฉบับปฐมฤกษ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการศึกษา  
น ามาเสนอในรูปแบบของบทความทางวิชาการ บทความทางวิจัยและบทความปริทัศน์หนังสือต่าง ๆ เป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการของบุคลากร อาจารย์และนักศึกษา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ให้ค าแนะน า
และตรวจสอบมาตรฐาน องค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยบทความที่คัดเลือกมาน าเสนอในแต่
ละเล่มจะเน้นบทความที่เป็นแนวคิด องค์ความรู้ วิธีการรวมทั้งเทคนิควิธีการทางการวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต อันจะส่งผลต่อการการพัฒนาด้านองค์ความรู้ต่อไป 

ในวารสารฉบับนี้กองบรรณาธิการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและคณาจารย์จากหลายสถาบัน  
รวมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ท่ีร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในครั้งนี้ 
วารสารฉบับนี้ประกอบไปด้วย 3 ส่วนได้แก่บทความทางวิชาการจ านวน 4 บทความ บทความทางการวิจัยจ านวน   
บทความและบทความปริทัศน์หนังสือ จ านวน 1 บทความ ในเบื้องต้นมีเป้าหมายก าหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ และ
สามารถดาวน์โหลดบทความในรูปของไฟล์ pdf. ได้ที่เว็บไซต์ www.nakhonnayok.dusit.ac.th โดยด าเนินการเผยแพร่ให้แก่
สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้หรือเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ  

บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา (JEF) ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ห้ามน าเสนอข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปพิมพ์ซ้ า 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นรายลักษณ์อักษรจากกองบรรณาธิการ บทความและข้อคิดเห็นจากบทความถือเป็นความ
รับผิดชอบของเจ้าของบทความ ทั้งนี้ไม่รวมความผิดพลาดอันเกิดจากเทคนิคการพิมพ์ 

สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและส่งบทความตีพิมพ์ลงในวารสารฉบับนี้ 
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บทคัดย่อ 

 เด็กยุคใหม่ที่เรียกว่าเด็กเจเนอเรชั่นแซดหรือดิจิทัลเจอเนอเรชั่นเป็นกลุ่มเด็กที่ชีวิตเกิดมาท่ามกลางความเจริญ
ของสื่อออนไลน์ แต่มีความน่าเป็นห่วงด้านแนวคิด พฤติกรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมมาก
ขึ้นทุกวัน เพราะเขาอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างประโยชน์และโทษไดใ้นเวลาเดียวกัน ซ่ึงปัญหาที่เกิดขึ้นส าหรับ
เด็กในเจนเนอเรชั่นก็คือ การใช้สื่อออนไลน์ในด้านลบมากกว่าด้านบวก เช่น ติดเฟซบุ๊ก ไลน์ ติดเกมออนไลน์ ชีวิตด ารงอยู่
กับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต มากกว่าสนใจการเรียน ดังนั้นกระบวนการท างานภายใต้
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม จึงต้องเป็นการท างานแบบ 3 ประสานคือ ผู้ปกครอง ครูและเด็ก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทัศนคติซ่ึงกันและกัน อันจะเป็นการปกป้องเด็ก ๆ จากผลกระทบด้านลบทั้งหลายที่เกิดจากสื่อออนไลน์ เช่น การวางแผน
เพื่อท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็ก โดยการเปิดใจยอมรับในกระแสของสื่อออนไลน์ พร้อมที่จะพูดคุยและ
ใช้ส่ือร่วมกันในลักษณะของเวลาคุณภาพของครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก ๆ รวมทั้งการสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
ออนไลน์ รวมทั้งสอดแทรกเนื้อหาเข้าในบทเรียนต่างๆ เป็นต้น  

ค าส าคัญ: เจนเนอเรชั่นแซด, ดิจิทัลเจนเนอเรชั่น, สื่อสังคมออนไลน์, การเรียนรู้ทางสังคม  

 

Abstract 

Children in Generation Z or Digital Generation are born in the society of social media. The most 
concern regarding to opinion, behaviour and social norm that have much more negative effects and 
social problems. Due to their lives are surrounding by lots of social media that could influence them 
both positive and negative effect. On the other hand, kids in the Digital Generation spend their time 
with social media in the negative side much more than the positive one. For examples chatting on 
Facebook or Line all day, playing Online Games, Using internet, Smartphone and tablet much more 
than study. Thus, 3 elements in the process of Social Learning Theory are parents, teachers and kids 
must work together for integrating their knowledge and opinion to protect the negative effects from 
social media. Such as, parents and teachers work together, open their mind to adopt social media, 
communicate with their kids regularly, together using social media for the family’s quality time, advise 
them to understand both positive and negative effect and discuss all problems in the classroom. 
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บทน า 

 ในสังคมปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า มีหลากหลาย
สื่อออนไลน์ (social media) และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
(telecommunication technology) ท่ีเข้ามามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันของทุกคนในสังคมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
ตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ท
โฟน (smartphone) แท็บเล็ต (tablet) การสื่อสารผ่าน
เ ฟซบุ๊ ค  (facebook) ไ ลน์  (line) แ ละห ล าก ห ล าย
แอพพลิเคชั่น (applications) เป็นต้น หลาย ๆ คนก็กังวล
ว่าสิ่งเหล่านี้จะให้โทษมากกว่าคุณ แต่เมื่อเราอยู่ในยุคและ
สังคมของการคิดค้นนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการสื่อสารจึงเป็นที่มาว่าเราจะท าอย่างไรกับ
รูปแบบการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของเด็กๆ ทุกวันนี้ ซ่ึงได้
ชื่ อ ว่ า เป็ น เด็ ก ยุคดิ จิทั ล  (digital generation) หรื อ                  
เจนเนอเรชั่นแซด (generation z) เกิดมาพร้อมกับสื่อ
ออนไลน์ที่หลากหลาย ชีวิต จึงผูกพันอยู่กับสื่อและ
เทคโนโลยี ผู้ปกครองและครูจะช่วยให้เขาอยู่กับสื่อได้
อย่างสร้างสรรค์และได้รับประโยชน์ทางการเรียนรู้ ในยุค
ดิจิตอลได้อย่างไร  
 
สังคมยุคดิจิทัลกับสื่อใหม่ 

ค าทีไ่ด้ยินเสมอควบคู่กับค าว่าสังคมยุคดิจิทัล 
ก็คือค าว่า “สื่อใหม”่ เพราะมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
ด ารงชีวิต พฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิทัล ซ่ึง
กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล (2544) ได้แบ่ง
ประเภทของ “สื่อใหม”่ ไว้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

1. เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( computer 
technology) อันหมายถึง เทคโนโลยี ทุกประเภทที่
เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  

2. เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารคมนาคม 
(telecommunication technology) ไดแ้ก่ เครื่องมือเพือ่
การสื่อสารโทรคมนาคมต่าง ๆ ได้แก่  โทรศัพท์ เคลื่อนที่ 
(mobile phone) เครื่องโทรสาร (fax) เป็นตน้  

3. เทคโนโลยีระบบสื่อสาร (communication 
system technology) หมายถึง ระบบการสื่อสารและ / 
หรือเครือข่ายที่เป็นส่วนเชื่อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล เช่น เครือข่าย
โทรศัพท์ดิจิทัล ระบบสื่อสารเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว  
(fibre optic system) ระบบดาวเทียม เป็นตน้ 

กาญจนา แก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล (2544) 
อธิบายว่า “สื่อใหม่” (new media) เป็นนวัตกรรมที่มี
ความหลากหลาย มีคุณสมบัติทั้งในเชิงเทคนิค ในเชิง
สังคม และมีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้
ของครูผู้สอนสะดวก ง่าย รวดเร็ว เนื่องจากเป็นรูปแบบ 
การสื่ อสารสองทาง  ( two – way communication)      
มีความสามารถเคลื่อนที่ได้สูง (mobility) ท าให้สะดวกต่อ
การพกพาไปในที่ต่างๆ (compactable) สามารถดัดแปลง
เปลี่ ยนรูปได้  (convertibility) สามารถ เชื่ อมต่อกัน
โดยง่าย (connectivity) สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทุกที่ 
(ubiquity) มีความรวดเร็วในการสื่อสาร ( speed of 
communication) มีลักษณะที่ไร้พรมแดน (absence of 
boundaries) และมีความเป็นดิจิทัล (digitalization)  

สื่อใหม่ (new media) มีความสามารถในการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ ใช้ ได้  เพื่อใช้ ส่งข้อมูลข่าวสารไปยัง 
กลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลและเครือข่ายอื่น ๆ และ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าถึงผู้เรียนในรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสมัยใหม่ช่วยสร้างความน่าสนใจให้กับ
บทเรียน สร้างเครือข่ายความรู้แลกเปลี่ยนระหวา่งกนั โดย
การสื่อสารต้องอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยท าให้การ
สื่อสารนั้น ๆ สามารถกระท าได้สะดวก รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
ชีวิตเด็กยุคดิจิทัล 

จุฑา ภักดีกุล (2559) อธิบายว่า “เด็กยุคดิจิทัล” 
(digital generation) หมายถึง เด็กที่ เกิดในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา (ตั้งแต่ปี ค.ศ.1995) โดยเฉพาะ
เด็กที่เกิดตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 จนถึงปัจจุบันซ่ึงเป็นช่วงที่มี
การพัฒนาของสื่อดิจิทัลอย่างรวดเร็ว จึงเรียกเด็กกลุ่มนี้
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อีกอย่างว่า digital native (ชนพื้นเมืองดิจิทัล) หมายถึง 
เด็กที่เติบโตและคุ้นเคยกับเทคโนโลยียุคดิจิทัลมาตั้งแต่
เกิด 

ในอีกมุมมองหนึ่ง จุฑา ภักดีกุล (2559) ได้
อ้างอิงแนวคิดของ เอียน จูคส์ นักการศึกษาชาวแคนาดา  
ผู้ แ ต่ ง ห นั ง สื อ เ รื่ อ ง  “understanding the digital 
generation” เกี่ยวกับเด็กในยุคดิจิทัล ว่าลักษณะของเดก็
ยุคดิจิทัลเป็นผลจากวิถีการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลตั้งแต่วัยเด็ก นั่นคือเด็กยุคนี้จะมีความจ า
เกี่ยวกับภาพ (visual memory) และการประมวลผล
ข้อมูลจากภาพได้ดีกว่าข้อความตัวหนังสือสามารถ
แยกแยะข้อมูลภาพและเสียงได้ดีกว่าคนยุคก่อน ชอบมอง
ภาพที่มีสีสันสดใสที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจมากกว่า     
สีมืด ๆ ทึม ๆ นอกจากนั้นลักษณะการกวาดสายตาเม่ือหา
ข้อมูลบนหน้าจอมอนิเตอร์ของเด็กยุคนี้ก็จะแตกต่างกับ
ลักษณะการกวาดสายตาในการอ่านหนังสือ นั่นคือ เม่ือ
อ่านหนังสือเราจะค่อย ๆ  กวาดสายตาจากซ้ายไปขวา จาก
บนลงล่าง ในลักษณะคล้ายตัวอักษร z เรียกว่า การกวาด
ส ายต าแ บบ  “ z pattern”  แ ต่ ใ น เ ด็ ก ที่ ม อ ง ห น้ า
จอมอนิเตอร์เขาจะกวาดสายตาจากบนลงล่างเม่ือเจอเรื่อง
ที่สนใจจึงจะสแกนจากซ้ายไปขวา เป็นการมองแบบสแกน
หาข้อมูลแทนการอ่านเนื้อหาทั้งหมด คือมีลักษณะคล้าย
ตัวอักษร f หรือที่เรียกว่าการกวาดสายตาแบบ “f pattern”  

ซ่ึงสอดคล้องกับข้อมูลจาก นิพนธ์ ชาญอัมพร 
และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2558) ในการศึกษาเรื่องรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและความคิดเห็น ต่อรายการโทรทัศน์
ของเด็กเจเนอเรชั่นแซด นั่นคือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วง
กลางทศวรรษที ่90 ถึง ค.ศ.2010 เรียกว่า digital  natives 
และเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเจเนอเรชั่นแซด (generation z) 
ซ่ึงเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาในช่วงที่โลกก าลังเผชิญกับความท้า
ทาย เช่น การก่อการร้ายและความตระหนักเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม เป็นกลุ่มคนที่ผูกพันกับการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ 
และสื่อสังคมออนไลน์  มีความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี เชื่อมต่อกับสังคมทั่วโลกในรูปแบบของโลก
เสมือน ยืดหยุ่น ฉลาดและอดทนต่อวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ได ้  

การพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด 
ท าให้เจเนอเรชั่นแซดมีความแตกต่างจากเจเนอเรชั่น 
อื่น ๆ การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตได้สร้างโลกที ่
ไร้ขอบเขตของเจเนอเรชั่นแซด ท าให้เด็กใน เจนเนอเรชั่น
นี้ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วกว่าเจเนอเรชั่นอื่นๆ รสนิยม
ของพวกเขาจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซ่ึง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
สื่อออนไลน์และอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลต่อการเปิดรับสื่อ
ของเจเนอเรชั่นแซดมากขึ้นทุกวัน จนส่งผลให้ในปัจจุบัน
เจเนอเรชั่นแซดเริ่มปฏิเสธสื่อโทรทัศน์แบบดั้งเดิมมากขึ้น 
ความส าคัญของโทรทัศน์เริ่มลดน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญ 
และเห็นว่าการรับชมโทรทัศน์มีความส าคัญน้อยกว่าการ
เล่นเฟซบุ๊ก (นิพนธ์ ชาญอัมพร และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล
(2558) จากงานวิจัยเรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตและ
ความคิดเห็นต่อรายการโทรทัศน์ของเด็กเจ เนอเรชั ่นแซด   
ของนิพนธ์ ชาญอัมพร และ ธาตรี ใต้ฟ้าพูล (2558) 
ได้น าเสนอรูปแบบการด าเนินชีวิตของเด็กเจเนอเรชั่น
แซด โดยแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ คือ  

1. กลุ ่มเด็กสมัยนิยม  (modern kid) เป็น
กลุ่มเด็กที่ชื ่นชอบเทคโนโลยีและกิจกรรมเพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงต่างๆ  

2. กลุ่มเด็กกระตือรือร้น (active kid) เป็น
กลุ่มเด็กที่ชื่นชอบการท ากิจกรรมกลางแจ้ง เล่นกีฬา
และอ่านหนังสือเรียน  

3. กลุ่มเด็กชอบสังคม (sociable kid) เป็น
กลุ่มเด็กที่ให้ความส าคัญกับเพื่อนและครอบครัว ชอบ
ท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว  

4. กลุ่มเด็กช่างฝัน (dreamy kid) เป็นกลุ่ม
เด็กที ่ชื ่นชอบกิจกรรมเชิงสร ้างสรรค์และส่ง เสร ิม
จินตนาการ มีโลกส่วนตัวสูง  

5. กลุ่มเด็กฉลาด (smart kid) เป็นกลุ่มเด็ก
ที่ชื่นชอบกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาไหวพริบสติปัญญา 

6. กลุ่มเด็กเมือง (urban kid) เป็นกลุ่มเด็ก
ที่ใช้ชีวิต แบบเด็กทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง 

7. กลุ่มเด็กอยากรู้อยากเห็น (curious kid) 
เป ็นกลุ ่ม เด ็กที ่ชื ่น ชอบการ เสร ิมสร ้างความรู ้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับตนเอง 
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ปัญหาใหญ่ที ่เก ิดขึ ้น ในปัจจุบันส าหรับเด็ก 
เจนเนอร์ชั่นแซดหรือดิจิทัลเจนเนอเรชั่นไม่ได้มีเพียง
แค่ว่าเขาเหล่านั้นถูกจัดอยู่ ในกลุ่มประเภทใด แต่คือ
ปัญหาที่เด็ก ๆ และผู้ปกครองในเจนเนอเรชั่นนี้ตกอยู่
ในสภาวะของการเสพสื่อมากเกินไปและใช้สื่อใหม่ที่
ถ ูกคิดค้นและน าเสนอไปในด้านที ่ส ่งผลลบต่อชีว ิต
มากกว่าผลดี ดังที่แพง ชินพงศ์ (2559) ได้เขียนบทความ
ถึงสถานการณ์การติดสื่อดิจิทัลของเด็กรุ่นใหม่ว่า เม่ือลูก
วัย 7 ขวบ ร้องที่จะเล่นเกมหรือดูการ์ตูนในแท็บเล็ตหรือ
สมาร์ทโฟนของผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลา หากลูกวัย 10 - 
12 ขวบ สายตาจดจ้องอยู่กับแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนท่ีอ
ยู่ในมือได้เป็นวัน ๆ โดยที่ไม่สนใจจะท ากิจกรรมอื่นเลย 
นั่นแสดงว่าลูกของคุณก าลังเสพติดการเล่นแท็บเล็ตหรือ
สมาร์ทโฟนเข้าแล้ว สัญญาณเตือนว่าลูกเสพติดแท็บเล็ต
หรือสมาร์ทโฟน คือ 

1. เริ่มดื้อและร้องไห้งอแงเม่ือถึงเวลาที่ต้องท า
กิจกรรมอื่น  
  2. ไม่อยากไปโรงเรียนแต่ต้องการอยู่บ้านเพื่อ
เล่นแท็บเล็ต หรือขอเอาแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนติดไป
โรงเรียนด้วย 
     3. ไ ม่สามารถจะนั่ งนิ่ ง  ๆ เ ม่ือเวลาออกไป
รับประทานอาหารนอกบ้าน โดยขอมีแท็บเล็ตหรือสมาร์ท
โฟนเป็นตัวช่วยวางไว้ตรงหน้าเสมอ นั่นคือ สัญญาณ
เริ่มต้นที่บอกให้รู้ว่าลูกของเราติดแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟน
แล้ว 
 
ปัญหาด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้ของเด็กยุคดิจิทัล 

เบรน วอลเลคซ์ (Brain, 2013) ผู้บริหารของ
บริษัทด้านการตลาดและสื่อต่าง ๆ ในอเมริกา  ชื่อ 
nowsourcing, inc., ไ ด้ น า เ ส น อ แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ
ผลกระทบที่เกิดจากสื่อออนไลน์ ที่เกิดขึ้นกับเด็กอเมริกัน 
( the effects of media and technology on young 
children in the u.s) โดยข้อมูลที่น่าคิดคือ แม้แต่ประเทศ 
ที่ ไ ด้ รั บการยก ย่องว่ า เป็นผู้ น าทางด้ านการศึกษา 
เทคโนโลยีและการเมือง ก็เกิดปัญหาสังคมที่กระทบกับ
พัฒนาการของเด็กที่เกิดจากการใช้สื่อดิจิทัลที่ผิดแนวทาง
และใช้เวลาอยู่ในโลกของสื่อออนไลน์เช่นกัน โดยปัญหา

ต่าง ๆ ท่ีเกิดกับเด็ก อาทิเช่น การเสียเวลาไปกับสื่อต่าง ๆ  
มากเกินไป ซ่ึงพบว่า 42 % ของเด็กอเมริกันที่อายุตั้งแต่ 8 
ปีและต่ ากว่านั้นมีโทรทัศน์ในห้องนอน จ านวน 29% มี
เครื่องเล่นดีวิดีในห้องนอน เด็ก 11% มีเครื่องเล่นวิดีโอ
เกมส์ในห้อง และ 4% มีคอมพิวเตอร์ในห้องนอน ซ่ึงส่งผล
ให้เด็กใช้เวลาในการชมรายการโทรทัศน์ถึง 53 นาทีต่อวัน 
แต่กลับใช้เวลาในการอ่านหนังสือเพียง 23 นาทีต่อวัน 

ในอเมริกาต่างตระหนักและกังวลมากต่อปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นจากสื่อและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ 
โดย 73 % ของผู้ปกครองบอกวา่ เขาจะใส่ใจให้มากขึ้นต่อ
การใช้เวลาในการดูโทรทัศน์ของเด็ก รวมไปถึงผลกระทบ
ด้านลบทั้งหลายที่จะเกิดจากโซเชียลมีเดีย  อาทิ การ
ละเมิดความเป็นส่วนตัว ปัญหาพฤติกรรมทางเพศ ความ
รุนแรงในโลกไซเบอร์ การขโมยข้อมูลส่วนตัว ความ
ก้าวร้าว และสองในสามของผู้ปกครองบอกว่า ลูก ๆ ของ
เขา คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบด้านลบจากสื่อ
ออนไลน์  
 Brain Wallace (2013) ยังน าเสนออีกว่า สิ่งที่
ชัดเจนมากของผลกระทบด้านลบจากสื่อและเทคโนโลยี ก็
คือ ผลกระทบต่อสมาธิและการเรียนรู้ของเด็ก โดย  
42 % ของผู้ปกครองเห็นตรงกันว่า ในปี 2020 คนรุ่นใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีมาก ๆ จะมีปัญหาต่อระบบสมาธิและ
ทักษะทางความคิดในระดับลึก  ท า ใ ห้ ไ ม่สามารถ 
ใส่ใจท าอะไรนาน ๆ ได้ และครูชาวอเมริกันก็เชื่อว่าสื่อ
และเทคโนโลยีส่งผลอย่างมากต่อระดับสมาธิของเด็ก ท า
ให้เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น 
 ส าหรับในประเทศไทย มีข้อมูลจากกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (2556) ซ่ึงน าเสนอผลการส ารวจสุขภาวะ
เด็กไทยใน ปีพ.ศ. 2556 พบว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง  
6-25 ปี มปีัญหาการติดเกมเป็น 1 ใน 3 ของปัญหาใหญ่ใน
สังคมไทยที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงมาก โดยพบว่า เด็ก 1 
คน มีค่าใช้จ่ายในการเล่นเกม 1,160 บาท ต่อเดือน และจาก
ผลส ารวจของสถาบันเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต พบว่า ในปี พ.ศ. 2556 มีเด็กติดเกมมากถึง 
2.5 ล้านคน จากจ านวนเด็ก  18 ล้านคน จึงถือได้ว่า
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ปัญหาเด็กติดเกมในปัจจุบันก าลังอยู่ในขั้นวิกฤติและทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกป ี 
 แบบส ารวจของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่น ซ่ึงส ารวจในปี 2556 
เรื่อง “เด็กไทยกับไอที” (2556) โดยเก็บข้อมูลเด็กและ
เยาวชน พบว่าในจ านวนตัวอย่างเป็นเด็กติดเกม ซ่ึงคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ  15  เล่นเกมออนไลน์ (online game) 
ไ ล น์  (line)  เ ฟ ซ บุ๊ ก  (facebook) แ ล ะ เ ม่ื อ น า ม า
เปรียบเทียบกับสถิติจ านวนเยาวชนที่ มีอยู่ในปี 2556 
จ า น ว น  1 8  ล้ า นค น  ท า ใ ห้ ท ร าบ ว่ า  มี เ ด็ ก ไ ทย 
ติดเกมแล้วมากกว่า 2.7 ล้านคน โดยพฤติกรรมของเด็กที่
ติดเกม คือ  

1. จะมีพฤติกรรมก้าวร้าว รุนแรง จนถึงขั้นท า
ร้ ายพ่อแม่ผู้ปกครอง  หรือพยายามฆ่าตัวตายเ ม่ือ 
ถูกห้ามไม่ให้เล่นเกม 

2. หนีเรียน เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเพื่อเล่นเกม 
และไม่นอนในเวลากลางคืน 

3. มีปัญหาการเรียนตกต่ า ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
อารมณ์แปรปรวนง่าย ซ่ึงเด็กกลุ่มนี้ถือว่าเข้าข่ายติดเกม
รุนแรงต้องเข้าบ าบัดรักษา ซ่ึงในความเป็นจริงมีเด็กที่เข้า
มารักษามีจ านวนน้อยมาก เฉลี่ยปีละ 30 -  40  คนเท่านั้น  
 อีกข้อมูลที่น่าสนใจจากการส ารวจในโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กในหัวข้อ “1 วันในชีวิตเด็กไทย”
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
โดย อมรวิชช์ นาครทร พบว่าสิ่งแรกที่เด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 
51 . 1  ท าหลั ง ตื่ นนอน  คื อ  ก า รอ่ านข้ อค ว าม ใน
โทรศัพท์มือถือ เช่นเดียวกับสิ่งสุดท้ายที่เด็กร้อยละ 35 ท า
ก่อนนอน คือ ใช้โทรศัพท์มือถือ เล่นเฟซบุ๊ก (facebook) 
และ ไลน์ (line) ทั้งนี้ เพราะปัจจุบันเด็กไทยอยู่กับสื่อมาก
ขึ้น โดยตัวเลขเด็กที่ใช้โทรศัพท์มือถือสูงขึ้น 2 – 3 เท่าใน 
1 ปี เพราะในโทรศัพท์มือถือมีทุกสิ่งที่เด็กต้องการ  ทั้ง
อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ก ไลน์ กล้องถ่ายรูปและเกมต่าง ๆ โดย
เด็กร้อยละ 75.7 ใช้สื่อออนไลน์บ่อยจนถึงประจ า ซ่ึง
นักเรียนหญิงจะใช้สื่อออนไลน์มากกว่านักเรียนชาย และ
ยังพบเด็กร้อยละ 20.3 ใช้มือถือระหว่างคาบเรียนบ่อยถึง
ประจ า เด็กร้อยละ 42.5 รู้สึกทนไม่ได้ถ้าอยู่คนเดียวโดย
ไม่มีโทรศัพท์ และเด็กร้อยละ 28.7 โดยเฉพาะเด็กชาย 

ระบุว่าเคยถูกคุกคามทางเพศจากเพื่อนใหม่ที่รู้จักกันทาง
สื่อออนไลน์  

การรวบรวมผลการวิจัยของส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ ได้น าเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ใครเป็น
ใครบนเครือข่ายสังคมออนไลน์: ความหลากหลายทาง
คุณลักษณะและพฤติธรรม” ของ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา 
อาจารย ์ประจ าสถาบ ัน ว ิจ ัยประชากรและส ังคม 
มหาว ิทยาล ัย มห ิดล  พบว ่า  กลุ ่มป ระชากรที ่ใ ช้
เ ค ร ือข ่ายส ังคมออนไลน ์ส ่วน ใหญ่ย ัง ค ง เป ็นกลุ ่ม
เยาวชน (อายุ 15 – 24 ปี)  แต่ม ีการขยายตัวของ
จ านวนผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีก
ด้วย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 

โดยผลการวิจัยพบว่า ตั้งแต่เทคโนโลยีการ
สื่อสารพัฒนาอย่างก้าวล้ า สื่อออนไลน์กลับส่งผลไปใน
ด้านลบต่อชีวิตประจ าวันและความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น จนกลายเป็นประเด็นทาง
สังคมที่ทั ้งสื ่อ กฎหมายและประชาชนเองจะต้องให้
ความส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านี ้ 
โดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้เวลาไปกับสื่อออนไลน์วัน
ละหลายชั่วโมง จนอาจน าไปสู่ความขัดแย้ง ทะเลาะ
วิวาท จนถึงขั้นท าร้ายร่างกายตามมา อีกทั้ง “การที่
ไม่มีตัวตน หรือมีตัวตนซ่อนเร้นในโลกออนไลน์ ท าให้
คนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดง “ความ
รุนแรง” ออกมาในสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะในสังคม
วัยรุ่นสมัยนี้ที่มีการสื่อสารห้วนขึ้น สั้นขึ้น แรงขึ้น หรือ
วัฒนธรรมแบบสามค าสี ่พยางค์ อย่างเวลาที ่เราพูด
ห้วนๆ จะมีความแรงอยู่ด้วย ซึ่งจะน าไปสู่การวิวาท
ง่ายขึ้น” การทะเลาะวิวาท ในสังคมออนไลน์มีหลาย
กรณี เช่น “ทะเลาะในเฟซบุ๊กแล้วไปต่อในไลน์ หรือ 
ทะเลาะในไลน์แล้วไปต่อในต่อในเฟซบุ๊ก แล้วออกมา
เ ค ล ีย ร ์ก ัน ต ัว ต ่อ ต ัว ”  จ า ก ค ว า ม ร ุน แ ร ง ท า ง
ความสัมพันธ์ในการสื ่อสาร กลายเป็นความรุนแรง
ทางกายภาพ (ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิก , 2558) 

นายแพทย์อภิชาต จร ิยาว ิลาศ จิตแพทย์
โรงพยาบาลศรีธ ัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข  (2558)  ให ้ค าแนะน าว ่า  เพื ่อป ้องกัน
ป ัญหาที ่ตามมา ควรระว ังบ ุคคลที ่จะสื ่อสารด ้วย 
เพราะอาจมีอาชญากรรมแฝงตัว และไม่ควรหมกมุ่น
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ในการใช้สื่อมากเกินไป ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถท าได้ใน
การป้องกันภัยที่มาจากสื่อออนไลน์ ก็คือการรู้เท่าทัน
สื ่อ (media literacy) โดยต้องเข้าใจสภาพของสื ่อ
ออนไลน์ว ่าเป็นสังคมที ่ม ีทั ้งพื ้นที ่ส ่วนตัวและพื ้นที่
ส า ธ า ร ณ ะ  อ ีก ทั ้ง เ ร ีย น รู ้ก า ร สื ่อ ส า ร แ ล ะ ก า ร มี
ปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์กับชีวิตจริง เพราะความ
รอบคอบและมีสติทุกครั ้ง ในการสื ่อสารและแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ บนโลกออนไลน์ คือวิธีป้องกันภัย
ร้ายได้อย่างดี  

งานวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง และ
คณะ (2554) เรื่องปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรม 
ติดอิน เทอร์ เน็ ตของนัก เ รี ยน มัธยมศึกษา  ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ได้ผลตัวแปรที่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การติดสื่อออนไลน์ของเด็ก ก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ในครอบครัว และปัจจัยสภาพแวดล้อมในกลุ่มเพื่อน โดย
พฤติกรรมติดเกมออนไลน์ได้รับอิทธิพลทางลบโดยตรง
จากอิทธิพลของเพื่ อนในการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่าง
เหมาะสม ซ่ึงการแก้ปัญหาให้พฤติกรรมมีผลในทางบวก
โดยตร งด้ ว ยก ารควบคุ มก าร ใช้ สื่ อ อิ น เ ทอร์ เ น็ ต 
ก็คือ การใส่ใจของครอบครัว นั่นเพราะปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมติดเกมออนไลน์ของเด็กก็คือ อิทธิพล
โดยตรงจากความเหงา  
 
ทฤษฏีการเรียนรู้ทางสังคมและการรู้เท่าทันสื่อกับ
สถานการณ์เด็กยุคดิจิทลั 
 ในทางสังคมศาสตร์และการสื่อสาร มีทฤษฎีที่มัก
น ามาใช้ในการศึกษาความเป็นไป การเปลี่ยนแปลง หรือ
หาผลที่ จะเกิดขึ้ นกับการเรียนรู้ และบรรทัดฐานที่
เปลี่ยนไปในสังคม นั่นคือ “ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม” 
(social learning theory)  
 อดีตนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมถูกน ามาใช้
มากในการศึกษาอิทธิพลของสื่อกระแสหลักที่ มีต่อ
พฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของคนในสังคม ซ่ึงสื่อกระแส
หลักก็คือ วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ดังที่ กาญจนา 
แก้วเทพ (2544) กล่าวว่า ในทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
สื่ อมวลชนจะได้รับมอบหมายบทบาทหลักให้ เป็น          
“ผู้บ่มเพาะ” ให้สมาชิกในสังคม โดยในทางจิตวิทยามอง
ว่า มนุษย์เกิดมามีแต่แรงขับดันตามธรรมชาติ แต่เม่ือต้อง

มาอยู่ร่วมกันในสังคมก็ต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม (socialized) เพื่อก าหนดรูปแบบการแสดงออกใน
การตอบสนองแรงขับดันตามธรรมชาติว่าท าอย่างไรจึงจะ
เหมาะสม เช่น เม่ือหิวก็ต้องท ามาหากิน เป็นต้น  

ส่วนในสาขาสังคมวิทยา กระบวนการอบรมบ่ม
เพาะ เป็นการ เตรี ยมปัจ เจกบุคคลให้พร้ อมที่ จะ 
เข้ามามีชีวิตร่วมอยู่ในกลุ่มด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่บุคคลต้องมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยจริง ๆ ที่
เรียกว่า “กลุ่มปฐมภูมิ” นั่นคือ พ่อ แม่ เพื่อนที่โรงเรียน 
เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น หรือกลุ่มที่บุคคลไม่ได้ใช้ชีวิตร่วม
ด้วยตลอดเวลา ไม่ได้ผูกพัน แต่มีเหตุที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน 
เช่น โรงพยาบาล เม่ือเราเจ็บป่วย เป็นต้น (กาญจนา  แก้วเทพ, 
2547) 

แต่ เ ม่ือมองดูสังคมในยุคปัจจุบัน จะพบว่า 
การอบรมบ่ม เพาะ การแสดงออกทางพฤติกรรม  
บรรทัดฐานต่าง ๆ ในสังคมไม่ได้เกิดจากสื่อกระแสหลัก
เพียงเท่านั้น แต่สื่อกระแสรองกลับมีแนวโน้มว่าจะ 
ทรงอิทธิพลน าสื่อกระแสหลักมากขึ้นทุกวัน อย่าง  
“สื่อออนไลน์” ที่ประกอบไปด้วยแพลทฟอร์ม (platform) 
และแอพลิเคชั่น (application) มากมาย จากการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็เริ่มส่งผลต่อการ
บ่มเพาะในสังคมที่เปลี่ยนไปและไร้ขีดจ ากัดของเวลาและ
สถานที่ (time and space) 
  เพื่ อ เป็นการคุ้มครองและให้ความรู้ เพื่ อ ให้
ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ รัฐบาลจึงมีพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในปี 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค ์ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
สื่ อ ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี 
การพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน 
แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร รู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ  
เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ สามารถใช้สื่อ
ในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม ส่งเสริมสนับสนุน
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี 
การศึกษาวิ จัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และสร้าง
นวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณะประโยชน์ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ด าเนิน
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กิ จ ก ร ร ม เ กี่ ย ว กั บ สื่ อ ใ ห้ มี ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และด าเนินการส่งเสริมให้มีสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง (กรมกิจการเด็กและเยาวชน, 
2559) 

ในความเป็นจริงกฏหมายหรือพระราชบัญญัติ
ต่าง ๆ ที่ออกมา ก็คงยากที่จะเป็นผลหากผู้ปกครอง 
ไม่ค านึงถึงผลกระทบของสื่อที่ มีต่อเด็กและเยาวชน  
ดั ง ผลการส า ร ว จขอ ง เ ว็ บ ไ ซต์  the Asian parent  
กาญจนา  แก้วเทพ, 2547) ซ่ึงเป็นเว็บเกี่ยวกับแม่และเดก็
ได้เปิดเผยผลรายงานการส ารวจ “การใช้สมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ตของเด็ก: กรณีศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” 
โดยส ารวจความคิดเห็นตัวอย่างของผู้ปกครอง 2,714 คน
ที่มีลูกในช่วงวัย 3-8 ปีอย่างน้อย 3,900 คน ในอินโดนีเซีย 
มา เ ล เ ซี ย  ฟิ ลิ ปปิ นส์  สิ ง ค โปร์  แ ละ ไทย  โ ดยผล 
การส ารวจระบุว่า  ผู้ปกครองมากถึง 98% ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เอเชียอาคเนย์ อนุญาตให้ลูกเล่น
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และ 80% อนุญาตให้เด็กได้ใช้
อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเป็น
อันดับ 1 รองลงมา คือต้องการให้ลูกได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีตั้งแต่ยังเด็ก 68 %, ให้ใช้เพื่อความสนุกสนาน
ของลูก 57% และเพื่อท าให้ลูกเงียบหรืออยู่นิ่ง ๆ 55% 

แม้ผู้ปกครองจะอนุญาตให้ลูกเล่นสมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตได้ แต่ก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลเสียต่าง ๆ ท่ี
ตามมา อันได้แก่ ผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก ๆ 92% ความ
เสี่ยงที่เด็ก ๆ จะเสพติดการใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
90% และการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 88% นอกจากนี้
ผู้ปกครองยังกังวลเรื่องการซ้ือแอพพลิเคชั่นและค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ที่มาจากแอพพลิเคชั่น 67% และกังวลว่าเด็ก ๆ จะ
ท าให้อุปกรณ์เสียหายด้วย 60% โดยผลการส ารวจยังระบุ
ว่า 41% ของเด็ก มีแนวโน้มที่จะเล่นอุปกรณ์ทั้งแท็บเล็ต
และสมาร์ทโฟนนานกว่า 1 ชั่วโมงต่อหนึ่งครั้ง เด็กส่วน
ใหญ่ใช้ เพื่อการเล่นเกม ดูวิดี โอ และแอพพลิ เคชั่น
การศึกษา (เดลินิวส์, 2558) 

จุดประสงค์ในการใช้ก็แตกต่างกันไปตามช่วง
อายุของเด็กด้วย เด็กวัย 3-5 ปีส่วนมากจะใช้แอพพลิเคชัน่

การศึกษา ดูวิดีโอและเล่นเกม ในขณะที่เด็กวัย 6-8 ปี จะ
ใช้อุปกรณ์สื่อสารในการเล่นเกมมากกว่า ซ่ึงตรงข้ามกับ
ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกใช้สมาร์ทโฟน
และแท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา  
 ภายใต้การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ทางสังคม 
เพื่อให้การเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิผลทางบวก จึงมี
การศึกษาควบคู่กับทฤษฎีการรู้ เท่ าทันสื่อ (media 
literacy) นั่นเพราะการเป็นผู้บริโภคสื่อในปัจจุบัน ไม่ใช่
แค่การรับมาและใช้ตามที่ผู้ผลิตสื่อต้องการเท่านั้น เราต้อง
รู้ให้เท่าทันว่าสื่อต่างๆ จะสร้างผลกระทบทั้งด้านลบและ
ด้านบวกอย่างไร โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ส่งผลโดยตรงต่อ
เด็กและเยาวชนในยุคดิจิทัล 
 
การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ 
 เอกสารของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  อธิบาย
ถึง การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ว่าหมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการเข้าถึงสื่อออนไลน์เพื่อการใช้งานตาม
วัตถุประสงค์ ความสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูล 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ความสามารถใน
การตีความเชิงคุณค่า ประเมินสาระประโยชน์และโทษ 
ผลกระทบเนื้อหาของสื่อออนไลน์ ความสามารถในการคิด
เชิงวิพากษ์และมองเห็นบริบททางสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับสื่อ โดยที่ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสื่อหรือเป็นทาสของ
สื่อและเทคโนโลยี ความสามารถในการเลือกรับและใช้
ประโยชน์จากสื่อในทางสร้างสรรค์สังคม อาทิเช่น การ
แนะน าจากผู้ปกครอง หรือครูควรจะสอดแทรกเนื้อหาของ
ประเด็นต่างๆ ที่ เป็นกระแสในสื่อออนไลน์เพื่อเป็น
แบบฝึกหัดหรือกรณีตัวอย่างในชั้นเรียน 

แพง ชินพงศ์ น าเสนอเทคนิคเพื่อให้ผู้ปกครอง
รู้เท่าทันสื่อ ด้วยเทคนิคการแยกลูกออกจากเครื่องมือ
สื่อสาร ดังนี้ 

1. เป็นแบบอย่างที่ดี เด็กเรียนรู้จากการมองดู
มากกว่าการพูด ดังนั้น การปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
ของคุณพ่อคุณแม่จะท าให้ลูกซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้น 
เม่ือลูกเห็นตัวอย่างว่าคุณพ่อคุณแม่ใช้เวลาในการอ่าน
หนังสือ หรือท ากิจกรรมอื่น ๆ ที่มีประโยชน์มากกว่าการ
เล่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนตลอดทั้ งวัน  ลูกก็จะ
เลียนแบบและท าตาม ดังนั้นในทุกช่วงเวลาของครอบครัว
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คุณพ่อคุณแม่ควรก าจัดเครื่องมือสื่อสารออกไปและใช้
เวลาพูดคุยท ากิจกรรมร่วมกับลูกจะดีกว่า 

2. ท ากิจกรรมร่วมกับลูก ส่งเสริมให้ลูกได้ร่วม
ท ากิจกรรมกับโรงเรียน เช่น การเล่นกีฬา การเข้าร่วมวงดนตร ี
การเข้าร่วมชมรมศิลปะ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์แล้วก็ยังดีและมีคุณค่ากว่าการปล่อยให้
ลูกใช้เวลาจมอยู่กับเล่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนทั้งวันโดย
ไม่ได้อะไรเลย 

3. ออกกฎของบ้านและก าหนดเวลาชัดเจน 
คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ดูแลบ้านและสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ 
ภายในครอบครัว โดยควรมีกฎชัดเจนว่าทุ กคนใน
ค ร อ บ ค รั ว จ ะ ไ ม่ เ ล่ น แ ท็ บ เ ล็ ต ห รื อ ส ม า ร์ ท โ ฟ น
ตลอดเวลา โดยคุณพ่อคุณแม่ควรก าหนดเวลาว่าลูก
สามารถเล่นแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนได้เวลาไหนและมาก
น้อยเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น ก่อนเวลาทานอาหารเย็นเรา
ต้องเตือนลูกล่วงหน้าว่าจะถึงเวลาทานอาหารเย็นแล้ว อีก 
10 นาที ให้วางแท็บเล็ตลง การเตือนล่วงหน้าจะท าให้ลูก
รู้จักการวางแผนและเรียนรู้การเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วย 

4. ท ารหัสผ่าน เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
และสมาร์ทโฟน คุณพ่อคุณแม่ควรตั้งรหัสไว้เพื่อที่จะ
ป้องกันไม่ให้ลูกเข้าไปเล่นหรือดาวน์โหลดโปรแกรม 
ต่าง ๆ ได้ตามอ าเภอใจ 

ผลการวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง และ
คณะ(2554) ซ่ึงสามารถอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดของ 
แพง ชินพงศ์ ด้วยเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้ปกครองเพื่อให้ลูกไม่เสพติดสื่อตลอดเวลา นั่นคือ 
แบบอย่างของผู้ปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางลบ
โดยตรงต่อพฤติกรรมติดสนทนาออนไลน์ และแบบอย่าง
ของผู้ปกครองในการรับสื่อมีอิทธิพลทางบวกโดยอ้อมต่อ
พฤติกรรมการเรียนอย่างเหมาะสมโดยผ่านพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์ ดังนั้น ผลที่ได้ชี้ให้เห็นว่า หากนักเรียน
ได้รับการเป็นแบบอย่างที่ดีของบิดามารดาในการรับสื่อ
มากเท่าไรก็จะส่งผลต่อการที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมติด
สนทนาออนไลน์น้อยลง และมีพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมมากขึ้น จากผลการวิจัยที่พบในการศึกษาครั้งนี้ 
สามารถอภิปราย ได้ว่าการเรียนรู้จากตัวแบบถือเป็นการ
เรียนรู้พฤติกรรมในกระบวนการถ่ายทอดทางสังคม บิดา 
มารดาถือเป็นตัวแบบที่มีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะ

เป็นสิ่ งแวดล้อมที่ ใกล้  ตัว เด็ก ถ้าบิดา มารดาเป็น
แบบอย่างที่ดี  เด็กก็จะซึมซับสิ่งที่ เห็นไปในจิตใจจน 
น าไปสู่การปฏิบัติและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในอนาคต 
และห่างไกลจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  

ซ่ึงสอดคล้องกับ งามตา วนินทานนท์ (อ้างถึงใน 
วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง และคณะ, 2554) ที่ได้กล่าวถึง
การที่ผู้ปกครองปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก ว่าเป็น
การปลูกฝังอบรมเด็กด้วยการท าให้เห็น ซ่ึงถือเป็นวิธีการ
ปลูกฝัง ถ่ายทอดลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมที่ให้ผล
ดีมากกว่าการสั่งสอนโดยตรง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ koolstra & lucassen ที่พบว่าเด็กจะเลียนแบบ
ผู้ปกครองในการเปิดรับสื่อมวลชนทั้งแบบอย่างที่เป็น
พฤติกรรมเหมาะสมและไม่เหมาะสม  

งานวิจัยของ บุบผา เมฆศรีทองค า และอรรยา 
สิงห์สงบ (2552) ศึกษาสภาพการณ์ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตของ
เด็ กและ เยาวชนไทยตามช่ ว งพัฒนาการแห่ ง วั ย  
ผลการศึกษาข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก 
กลุ่มตัวอย่างในประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการใช้ส่ือ
อินเทอร์เน็ตคือผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลาน พร้อมให้
ค าแนะน าที่ เป็นประโยชน์  ดังที่ว่า “พ่อแม่ต้องคอย
สอดส่องดูแลว่าตอนนี้ลูก ๆ ก าลังท าอะไรอยู่ แต่ไม่ควรถึง
ขั้นจับผิด เฝ้าสังเกตการณ์ พูดคุยกับลูก ๆ อย่างเข้าใจถึง
ก า ร เ ล่ น เ น็ ต  พ ว ก เ ข า จ ะ ไ ด้ ไ ม่ รู้ สึ ก อึ ด อั ด แ ล ะ 
ไม่ปิดบังเรื่องที่เขาคิด เขาท า” และงานวิจัยของ ตะวัน
เศรษฐ์เซ็นนันท์ (2549) พบว่าผู้ติดเกมออนไลน์บางราย 
ไม่สนใจ หรือให้ความส าคัญกับค าตักเตือนของผู้ปกครอง
มากนัก อาจจะประชดประชันด้วยการฝ่าฝืนค าสั่ง หรือจง
ใ จ เ ล่ น เ ก ม น า น ขึ้ น ก ว่ า เ ดิ ม  อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม 
ในบางรายอาจใช้วิธีแก้ปัญหาโดยหลีกเลี่ยงการให้
ผู้ปกครองเห็น แต่ไปหาเวลาเล่นเกมที่ร้านอินเทอร์เน็ต  
คาเฟ่หรือเล่นเกมในเวลาท่ีผู้ปกครองไม่ทราบแทน  

จึงสรุปได้ว่า งานวิจัยที่ศึกษาส่วนใหญ่ พบว่า
ผลการวิ จัย แบบอย่างพฤติกรรมของผู้ปกครอง ท่ี
แสดงออกในเรื่องการบริโภคข้อมูลข่าวสาร จากสื่อมวลชน
มีความส าคัญกับการเป็นแบบอย่างให้กับลูกเป็นอย่างย่ิง 
และส่งผลต่อการมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เหมาะสม ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการวิจัยในต่างประเทศ โดยพบว่าเด็กจะ 
เลียนแบบพฤติกรรมการชมโทรทัศน์ของผู้ปกครอง ทั้ง
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จากการเลือกประเภทของรายการโทรทัศน์ และเวลาที่ใช้
ไปกับการชมรายการโทรทัศน์ (วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง 
และคณะ, 2554) 
 
การจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อใหม่: พลิกวิกฤตเป็นโอกาสใช้
สื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างเท่าทัน 

ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากมากที่จะแยกเด็กกับสื่อ
ดิจิทัลและสื่อออนไลน์ออกจากกันโดยสิ้นเชิง แต่ประเด็น
ส าคัญคือ ท าอย่างไรให้เด็ก ๆ อยู่กับสื่อใหม่เหล่านี้ได้
อย่างเกิดประโยชน์ในชีวิตและการเรียนรู้ 

สถาบันสื่อ เด็กและเยาวชนจัดท าแผนงาน 
สื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการ
สร้างสรรค์สื่อและการเผยแพร่สื่อที่ มีคุณภาพต่อเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว และสังคมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนด้วยวิธีการพัฒนาช่องทางเผยแพร่สื่อ
สร้างสรรค์ สนับสนุนการผลิตสื่อเด็กและเยาวชนที่ มี
เนื้อหาในการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนา
ศักยภาพผู้ผลิตสื่อ การสร้างกระแสสังคมและการ มี
ส่วนร่ว ม ในการพัฒนาสื ่อ  การผลักดันนโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

กรมกิ จการ เด็กและเยาวชน น า เสนอว่ า 
ผู้ปกครองควรตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในที่ที่ทุกคนสามารถจะ
มองเห็นได้ เพื่อจะทราบว่าลูกก าลังท าอะไรอยู่และ
สามารถจะก าหนดเวลาได้ว่าลูกควรจะเล่นเวลาใดและ
นานแค่ไหน อีกทั้งควรเสริมกิจกรรมอ่านและอื่นๆ เช่น 
อ่านหนังสือนิทานด้วยกัน ท าอาหารด้วยกัน ปลูกต้นไม้ 
เลี้ยงสัตว์ด้วยกัน ออกไปท่องเที่ยวด้วยกัน ล้วนเป็น
กิจกรรมที่เด็ก ๆ ชื่นชอบ อีกทั้งช่วยให้ลูกหยุดและลดการ
เล่นแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟนได้อย่างไม่ยากเลย  

ผลการวิจัยของ วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง และ
คณะ(2554) ได้ให้ข้อแนะน าว่า ควรศึกษาตัวแปรกิจกรรม
เหมาะสมที่เด็กท าร่วมกับเพื่อน โดยศึกษาเฉพาะกิจกรรม
ที่ ไ ม่สามารถกระท าผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต เปลี่ยนเป็น
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็กแทน เช่น 
การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคม การซ้อมดนตรี ฯลฯ เพื่อดูว่านักเรียนที่ท ากิจกรรม
ดังกล่าวมากขึ้นจะส่งผลให้มีพฤติกรรมการติดอินเทอร์เน็ต
มากขึ้นหรือน้อยลง  

การแก้ปัญหาเรื่องการใช้สื่อใหม่หรือสื่อสังคม
ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสารมากเกินไปในเด็กและ
เยาวชน ควรจะเป็นการท างานร่วมกันอย่างจริงจังทั้ง
ผู้ปกครองและโรงเรียน ดังข้อเสนอแนะจากงานวิจัยของ 
วิไลลักษณ์ ทองค าบรรจง และคณะ(2554) น าเสนอ
เพิ่มเติมไว้ดังนี้ 

1. โ ร ง เ รี ยนคว รส่ ง เ ส ริ มกิ จก ร รมการ ใช้
อินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ให้นักเรียนและเพื่อน  
ได้กระท าร่วมกัน อย่างไรก็ตามนอกจากจะส่งเสริม
กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์ ควรหา
กิ จกรรมที่ เหมาะสมอื่ น  ไ ม่ เฉพาะส่ ง เสริมการใช้
อินเทอร์เน็ตเท่านั้น เช่น การแข่งขันกีฬา การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิชาการ ทั้งนี้การใช้งานอินเทอร์เน็ตมากเกินไปอาจ
น ามาซ่ึงผลกระทบด้านอื่นได ้ 

2. ผู้ปกครองและโรงเรียนควรอบรมและปลูกฝัง
ให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถในการควบคุมตนเอง หรือ
มีวินัยในตนเองและเห็นคุณค่าในตนเอง  

3. ผู้ปกครองควรให้ความเอาใจใส่และควรมีการ
ส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เพื่อให้
เกิดความรัก ความเข้าใจและความผูกพันในครอบครัว  

4. ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ผู้ปกครองควรเอา
ใจใส่ดูแล ท าความเข้าใจพูดคุย ใช้เหตุผลและให้ค าแนะน า
การใช้อินเทอร์เน็ตของเยาวชน มากกว่าการเข้าไปควบคุม
และจ ากัดการใช้งานอย่างเข้มงวด  

อมรรัตน์ แซ่กวั่ง (2016) ได้แนะน าแนวทาง 
การเรียนการสอนโดยผ่านแนวคิดเรื่องเส้นทางครูจาก  
“ยุคเก่า” สู่ “ยุคใหม่” ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ของครู ที่ก าลังผลักดันให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ เพื่อเป็น 
เส้นทางพัฒนาการสอนในยุคการเปลี่ยนแปลงสู่ ยุค
ศตวรรษที่ 21 ที่ต้องใช้ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต และ
ทักษะการสื่อสารด้วยเทคโนโลยี ครูจะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้มีคุณภาพ มีความสามารถ เหมาะ
กั บ ก า ร เ ป็ น ค รู ยุ ค ใ ห ม่  สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
เป็นสิ่งส าคัญที่ มีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้  
เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายในเนื้อหา
บทเรียนได้ตรงตามที่ผู้สอนต้องการ บทบาทของครูไทยใน
ศตวรรษ ที่ 21 จึงต้องเปลี่ยนแปลง งานส าคัญของครู คือ 
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การช่ ว ย ให้ ผู้ เ รี ยน เ กิ ดก าร เ รี ยน รู้  มี ค ว ามรู้ แ ละ 
มีทักษะตามที่หลักสูตรท่ีวางไว้ ซ่ึงได้มีการก าหนดให้เป็น
ยุทธศาสตร์การท างานเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุค
ให ม่นี้ ใ ห้ เ กิ ดประสิ ทธิ ภ าพสู งสุ ดและการพัฒนา 
สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมิเดีย เพื่อน าเสนอ 
ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

ก็ มีความจ า เป็ นมากขึ้ นต่ อการให้บริ ก าร
การศึกษาผ่านอินเทอร์ เน็ต หรือ เรียกว่าอี เลิร์ นนิ่ง          
(e - learning) โดยมีการพัฒนาสื่อใหม่ (new media) ให้
เป็นช่องทางเทคโนโลยีการสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ต และ
การพัฒนาสื่อทางสังคม (social media) เป็นเครื่องมือที่
น ามาใช้ในเชิงบูรณาการของเนื้อหาผ่านการถ่ายทอดจาก 
การเขียนและการส่งผ่านข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์หรือ 
เว็บเพจ โดยสื่อประเภทดังกล่าวสามารถน ามาใช้ในการ
เรียนการสอนของครูได้หลากหลายรูปแบบ วิวัฒนาการ
ของสื่ อทางการศึกษาจากอดีตสู่ปั จ จุบัน ซ่ึง มีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบไปอย่างรวดเร็ว ล้วนมี
คุณค่าแก่การปรับใช้ ในวงการศึกษาให้ เหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน  
 
บทสรุป 3 ประสานเพ่ือคุณภาพเด็กยุคดิจิทัล 
 ในกระบวนการการเรียนรู้ทางสังคมเพื่อให้เด็กๆ 
รู้ เท่ าทันสื่ อและสามารถอ ยู่ ในสั งคมที่ เต็ม ไปด้วย
เทคโนโลยีและสื่อมากมายที่พร้อมจะดึงเขาไปทางที่ 
ไม่ถูกต้องดีงาม ควรประกอบไปด้วยการท างานร่วมกันใน
ลักษณะ 3 ประสาน คือผู้ปกครอง ครู และเด็กๆ เพื่อ
คุณภาพของเด็กยุคดิจิทัล  
  1. ผู้ปกครอง แม้จะไม่ใช่คนที่เกิดในยุคของ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ แต่การหา
เวลาศึกษาท าความรู้จักและเข้าใจระบบต่าง ๆ ของสื่อ
ออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อใช้ในการสื่อสาร
และให้ค าแนะน ากับลูก ๆ ได้ โดยไม่ใช้ความกลัวของ
ตนเองไปปิดกั้นการเรียนรู้ที่ถูกต้อง ก็จะเป็นหนึ่งในเกราะ
ป้องกันผลกระทบในด้านลบจากสื่ อออนไลน์ และ
เทคโนโลยีการสื่อ และผู้ปกครองควรหาเวลาพูดคุย 
ใช้ส่ือต่างๆ ร่วมกับลูกเพื่อเวลาท่ีมีคุณภาพของครอบครัว 
 2. ครู คืออีกกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อการ
เรียนรู้และบ่มเพาะความรู้  ความคิดและพฤติกรรม 

ต่าง ๆ ให้แก่เด็ก การสอดแทรกเนื้อหาสาระในชั้นเรียน 
น าเอาประเด็นและตัวอย่างต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม 
อันเป็นผลของสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ทั้ง
ด้านลบและด้านบวก 
 3. เด็ก  เปิดใจและเข้าใจความห่วงใยของ
ผู้ปกครองและครู โดยให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้เท่าทันสื่อ  

ดังนั้น ปัจจัยส าคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้
ทางสังคมให้รู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีต่าง ๆ 
ของเด็กในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่การปฏิเสธสื่อและเทคโนโลยี 
แต่ส าคัญที่ว่าผู้ปกครองและครูจะเรียนรู้และรู้เท่าทันสื่อ
ได้อย่างไร เพื่อปลูกฝังให้เด็กตระหนักถึงทั้งคุณและโทษ
ของการใช้ชีวิตอยู่กับสื่อและเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตทั้งการเรียน การด ารงชีวิต 
แนวคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ 
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บทคัดย่อ 
กำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถของผู้สอบให้ผลกำรวัดที่มีคุณภำพและประสิทธิภำพเหนือกำร

ทดสอบแบบดั้งเดิม (CCT) โดยเฉพำะเม่ือน ำไปใช้กับกลุ่มผู้ทดสอบที่มีควำมสำมำรถระดับสูงและต่ ำแตกต่ำงกันและ
นอกจำกนี้กำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับผู้สอบยังมีควำมคล่องตัว ใช้เวลำน้อย แต่ท ำให้ได้สำรสนเทศเกี่ยวกับผู้สอบได้
ดีกว่ำและมีควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัดต่ ำกว่ำและยังพบว่ำระยะเวลำในกำรท ำข้อสอบมีควำมสัมพันธ์กับควำมสำมำรถ
ของผู้สอบรวมทั้งค่ำควำมยำกง่ำยและลักษณะของข้อสอบที่มีควำมซับซ้อน กำรทดสอบในอนำคตเป็นกำรบูรณำกำรกำร
วัดสมัยใหม่กับควำมทันสมัยของเทคโนโลยียังผลให้ได้สำรสนเทศที่ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ได้อย่ำงสมบูรณ์และเที่ยงธรรม 

 
Abstract 

The computer adaptive testing with the competency of examiners give a remarkable 
achievement for the results beyond computerized classification test (CCT). Especially, computer 
adaptive testing apply to examiners who have considerable ability and row ability differently. Moreover, 
the computer adaptive testing is very stable testing system; taking an instant, and having an agility as 
well as it is discovered that taking exams have a relationship with ability of examiners and complexity 
of examination. Accordingly, future examination is the new integration with high technology to result in 
development of human resource with completeness. 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับ

ควำมสำมำรถของผู้สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์(Computer 
Adaptive Testing หรือ CAT) เป็นกำรจัดกำรทดสอบที่
ง่ำย สะดวก ผ่ำนกำรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยปกติจะน ำไปใช้ส ำหรับกำรทดสอบเป็น
รำยบุคคล ซ่ึงสำมำรถควบคุมข้อสอบให้มีควำมเหมำะสม
กับผู้สอบได ้กำรทดสอบและกำรวัดมีควำมถูกต้องแม่นย ำ
จำกทฤษฎีกำรทดสอบแบบดั้งเดิม ค่ำสำรสนเทศของแบบ
สอบจะมีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับควำมสำมำรถของ

ผู้สอบ หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งได้ว่ำ กำรทดสอบด้วยแบบ
สอบฉบับเดียวกันเม่ือน ำมำใช้ในกำรทดสอบ ควำมถูกต้อง
แม่นย ำของคะแนนที่ได้จะไม่เหมือนกันส ำหรับผู้สอบแต่
ละคน บำงคนอำจได้คะแนนที่มีควำมคลำดเคลื่อนน้อย 
แต่บำงคนอำจมีควำมคลำดเคลื่อนมำก เพื่อให้มีควำม
ถูกต้องมำกขึ้น ดังนั้นกำรทดสอบในอุดมคติควรเป็นกำร
ทดสอบเฉพำะบุคคล โดยท ำกำรคัดเลือกข้อสอบที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้สอบ (Tailored) เพื่อให้
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กำรประมำณค่ำควำมสำมำรถของผู้สอบท ำได้ถูกต้อง
แม่นย ำ 

 กำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถ
ของผู้สอบ (Adaptive Testing) มีควำมแตกต่ำงที่ส ำคัญ
จำกกำรทดสอบแบบดั้งเดิมตรงที่กำรทดสอบแบบดั้งเดิม
เป็นกำรสร้ำงแบบสอบขึ้นมำชุดเดียวให้ครอบคลุม
องค์ประกอบของคุณลักษณะหรือเนื้อหำที่ต้องกำรวัด     
มีค่ำควำมยำก-ง่ำย (difficulty) ของข้อสอบที่หลำกหลำย 
โดยไม่มีกำรก ำหนดสัดส่วนของค่ำควำมยำกที่แน่นอน 
โดยทั่วไปนิยมให้มีค่ำควำมยำก (p) อยู่ระหว่ำง 0.2-0.8 
ส ำหรับน ำไปใช้สอบกับผู้สอบกลุ่มใดก็ได้ ไม่ว่ำผู้สอบจะมี
ควำมสำมำรถสูง ปำนกลำง หรือต่ ำ ทุกคนจะต้องท ำ
ข้อสอบชุดเดียวกันนั้น มีจ ำนวนข้อเท่ำกันและเหมือนกัน
ห มดทุ ก ข้ อ  แ ต่ ก ำ รทดสอบแบบปรั บ เหมำะกั บ
ควำมสำมำรถของผู้สอบเป็นกำรใช้ข้อสอบจำกคลัง
ข้อสอบมำสร้ำงแบบสอบ ซ่ึงแบบสอบแต่ละชุดมีกำร
ออกแบบให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้สอบแต่ละคน 
กำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถของผู้สอบ
จะช่ วยลดจ ำนวนข้อสอบและ เ วลำของกำรสอบ 
นอกจำกนี้ยังช่วยผ่อนคลำยควำมเครียดของกำรสอบอีก
ด้วย เช่น ในกรณีของผู้สอบที่ มีควำมสำมำรถต่ ำไ ม่
จ ำ เ ป็ น ต้ อ ง เ ค รี ย ดกั บ ก ำ รท ำ ข้ อ สอบที่ ย ำก เ กิ น
ควำมสำมำรถ ในขณะเดียวกันผู้สอบที่มีควำมสำมำรถสูงก็
ไม่จ ำเป็นต้องท ำข้อสอบที่ง่ำยเกินไปจนอำจมีผลให้เกิด
กำรขำดควำมระมัดระวังในกำรท ำข้อสอบข้อที่ยำกขึ้น 
เป็นต้น ข้อสอบข้อที่ง่ำยเกินไปหรือยำกเกินไปเม่ือเทียบ
กับระดับควำมสำมำรถของผู้ สอบย่อมไ ม่ค่อย ให้
สำรสนเทศ (information) ที่เป็นประโยชน์มำกนักส ำหรบั
ผู้สอบ ในขณะที่กำรคัดเลือกข้อสอบที่มีระดับควำมยำก
พอเหมำะกับผู้สอบตำมทฤษฎีกำรตอบสนองข้อสอบ (IRT) 
ย่อมให้สำรสนเทศที่ส ำคัญเกี่ยวกับควำมสำมำรถที่แท้จริง
ของผู้สอบ ดังนั้นข้อสอบแต่ละข้อจำกคลังข้อสอบที่
น ำมำใช้แต่ละคนจึงถูกเลือกหรือเสมือนเป็นกำรปรับให้
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้สอบขณะที่ท ำกำร
ทดสอบ ผู้สอบแต่ละคนจึงท ำข้อสอบแตกต่ำงกัน และ
จ ำนวนข้อของกำรสอบไม่จ ำเป็นต้องเท่ำกัน  ในกำร
ทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถของผู้สอบ 
หลักกำรคัดเลือกข้อสอบส ำหรับแต่ละบุคคลอยู่บนพื้นฐำน

ของผลกำรตอบข้อสอบข้อที่ผ่ำนมำของผู้สอบเม่ือผู้สอบ
ท ำข้อสอบข้อเริ่มต้นหรือชุดแรก (ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบ) 
จ ำ ก ค ลั ง ข้ อ สอ บแ ล้ ว  จ ะ มี ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ ร ะ ดั บ
ควำมสำมำรถหรือประเมินควำมสำมำรถของผู้สอบ
เบื้องต้น เพื่อคัดเลือกข้อสอบข้อต่อไปที่มีค่ำควำมยำกและ
อ ำนำจจ ำแนกเหมำะสมที่จะใช้วัดระดับควำมสำมำรถของ
ผู้สอบ ประมำณระดับควำมสำมำรถของผู้สอบใหม่ 
จำกนั้นก็จะเลือกข้อสอบที่เหมำะสมข้อต่อไป โดยอำศัย
หลักที่ว่ำ ถ้ำกำรท ำข้อสอบที่ผ่ำนมำถูก ข้อถัดไปจะยำก
ขึ้น แต่ถ้ำท ำข้อสอบที่ผ่ำนมำผิด ข้อถัดไปจะง่ำยลง 
กระบวนกำรนี้จะด ำเนินกำรต่อไปเรื่อย ๆ จนสำมำรถ
ประมำณระดับควำมสำมำรถของผู้สอบได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
(ควำมคลำดเคลื่อนต่ ำ) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ กำรทดสอบ
ก็จะยุติลง (ศิริชัย กำญจนวำสี. 2545, น.177) 
 
ขั้นตอนในการด าเนินการทดสอบแบบปรับเหมาะ 
 กำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถ
ของผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีกำรคัดเลือกข้อสอบจำกคลัง 
ให้มีควำมยำกเหมำะสมกับระดับควำมสำมำรถของผู้สอบ 
เพื่อให้ ได้สำรสนเทศสูงสุดส ำหรับกำรประมำณค่ำ
ควำมสำมำรถของผู้สอบ ซ่ึงสำมำรถจัดข้อทดสอบต่ำงชุด
กันให้เหมำะสมกับควำมสำมำรถของผู้ตอบแบบสอบถำม
แต่ละคนได้ พร้อมทั้งสำมำรถประมำณค่ำควำมสำมำรถ
ของผู้สอบ โดยมีควำมคลำดเคลื่อนต่ ำ และผลกำร
ประมำณค่ำสำมำรถน ำมำเปรียบเทียบได้อย่ำงเที่ยงธรรม 
ก ำรทดสอบ ในลั กษณะนี้ จึ ง มี ค ว ำม ยืดห ยุ่ น แ ละ
ประสิทธิภำพสูง ส ำหรับกำรทดสอบในอนำคต รวมทั้งกำร
จัดชุดแบบสอบที่ครอบคลุมลักษณะของแบบทดสอบ และ
ผลของกำรท ำข้อทดสอบหรือแบบสอบซ้ ำที่ มีต่อกำร
ประมำณค่ำควำมสำมำรถของผู้สอบ 
 ในกำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถ
ของผู้สอบ หลักกำรคัดเลือกข้อทดสอบส ำหรับแต่ละ
บุคคลอยู่บนพื้นฐำนของผลกำรตอบข้อทดสอบข้อที่ผ่ำน
มำของผู้สอบผู้นั้น เม่ือผู้สอบท ำข้อทดสอบข้อเริ่มต้นหรือ
ชุดแรกจำกคลังข้อทดสอบแล้ว จะมีกำรวิเครำะห์ระดับ
ควำมสำมำรถหรือประเมินควำมสำมำรถของผู้สอบ
เบื้องต้น เพื่อคัดเลือกข้อทดสอบข้อต่อไปที่มีค่ำควำมยำก
เหมำะสมที่จะใช้วัดควำมสำมำรถของผู้สอบ ประมำณ
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ระดับควำมสำมำรถของผู้สอบใหม่ จำกนั้นก็จะเลือกข้อ
ทดสอบที่เหมำะสมต่อไป โดยอำศัยหลักกำรที่ว่ำ ถ้ำกำร
ท ำข้อทดสอบที่ผ่ำนมำถูก ข้อถัดไปจะยำกขึ้น แต่ถ้ำท ำข้อ
ทดสอบที่ผ่ำนผิด ข้อถัดไปจะง่ำยลง กระบวนกำรนี้จะ
ด ำเนินกำรต่อไปเรื่อยๆ จนถึงเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ กำร
ทดสอบจึงจะยุติลง ซ่ึงแนวคิดดังที่กล่ำวมำสำมำรถแสดง
เป็นแผนภำพได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แนวคิดการทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ 
 
มีข้อสอบอยู่ 2 ประเภทที่ถูกน ำมำใช้กับกำรทดสอบแบบ
ปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์ ประเภทแรกเป็นข้อสอบ
ให้คะแนน 0 และ1 (Dichotomous items) และประเภท
ที่ สอง เป็ นข้ อสอบที่ ให้ ผลคะแนนมำกกว่ ำ  1  ค่ ำ 
(polychromous items)  ซ่ึ งคะแนนก็จะเป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ของกำรให้คะแนนสอบ 
 1. ลักษณะของกำรด ำเนินกำรของข้อสอบที่ให้
คะแนนแบบ 0,1 ซ่ึงข้อสอบจะถูกเก็บไว้ในธนำคำร
ข้อสอบ (Items Bank) เช่น ข้อสอบแบบเลือกตอบโดยที่
ตอบถูกให้คะแนนเป็น 1 ตอบผิดให้คะแนนเป็น 0 ข้อสอบ
ทุกข้อมีค่ำที่แสดงระดับควำมยำกง่ำยของข้อสอบ สมมติ
ให้ระดับควำมสำมำรถในคลังข้อสอบมีพิสัยอยู่ระหว่ำง 0-
100 แต่ละช่วงมีระยะควำมสำมำรถเท่ำกัน 
 ในกำรจัดกำรขั้นตอบของกำรทดสอบ เริ่มต้น
ด้วยกำรให้นักเรียนนั่งอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ ทดสองท ำ

ข้อทดสอบประมำณ 2 – 3 ข้อ เพื่อให้สำมำรถใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและเพื่อให้คอมพิวเตอร์ได้ประมำณ
ค่ำควำมสำมำรถเบื้องต้นส ำหรับผู้ทดสอบ หรือให้ครูเป็น
คนก ำหนดค่ำควำมสำมำรถให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อ
ค ำถำมแรกอำจจะไม่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของกำรวัด 
แต่จะอยู่ในขอบเขตทำงด้ำนกำรทดสอบทำงจิตวิทยำของ
ผู้ทดสอบ ซ่ึงจะเป็นสำเหตุของกำรคัดเลือกข้อสอบที่ยำก
หรือง่ำยเกินไป ซ่ึงอำจจะท ำให้เกิดควำมวิตกกังวลในกำร
ท ำข้อสอบบิด (Gershon, 1992) ในข้อแรกหรือทุกข้อ 
 ตัวอย่ำง สมมติว่ำข้อสอบข้อแรกมีค่ำควำมยำก
ง่ำยเท่ำกับ 30 หน่วย แต่นักเรียนมีควำมสำมำรถ 50 
หน่วย นักเรียนก็มีโอกำสที่จะท ำข้อสอบข้อแรกได้ถูกต้อง 
ดูภำพที ่2 
 
 

ข้อสอบเริ่มต้น 

ประมำณค่ำควำมสำมำรถของผูส้อบ 

เลือกข้อทดสอบข้อต่อไป 

ค ำนวณควำมสำมำรถของผู้สอบ 

ยุติกำรสอบ 
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ภาพที่ 2 การด าเนินการลักษณะข้อสอบแบบให้คะแนน 0,1 
 
 เครื่องคอมพิวเตอร์จะเลือกข้อสอบที่ยำกขึ้นที่มี
ค่ำควำมสำมำรถใกล้เคียงกับ 30 หน่วย มำในข้อต่อไป ซ่ึง
อำจจะเป็น 40 หน่วย นักเรียนก็สำมำรถท ำข้อสอบข้อที่
สองผ่ำนอีกครั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะเลือกข้อสอบที่มี
ค่ำควำมยำกเพิ่มขึ้นซึ่งเท่ำกับ 50 หน่วย ซ่ึงอำจจะเท่ำกัน
กับควำมสำมำรถของนักเรียน โอกำสที่นักเรียนจะตอบ
ข้อสอบในข้อนี้ถูกต้องเท่ำกับ 50% ถ้ำสมมติฐำนว่ำ
นักเรียนตอบผิด คอมพิวเตอร์ก็จะเลือกข้อสอบที่ง่ำยกว่ำ
แต่ใกล้เคียงกับค่ำควำมยำกง่ำยในระดับ 50 หน่วย แต่
มำกกว่ำ 40 หน่วย ที่ทดสอบในข้อที่ 2 อำจจะเป็น 45 
หน่วย ถ้ำนักเรียนตอบข้อสอบถูกก็จะเลือกข้ออบที่มีควำม
ยำกง่ำยมำกขึ้น ซ่ึงอำจจะเป็น 48 แต่น้อยกว่ำ 50 หน่วย 
แสดงว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถอยู่ระหว่ำง 40-48 หน่วย 
 ในขณะเดียวกัน ถ้ำนักเรียนตอบในข้อ 3 ได้
ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ก็จะเลือกข้อสอบที่มีค่ำควำมยำกง่ำย
สูงกว่ำ 50 ซ่ึงเท่ำกับ 52 ถ้ำนักเรียนตอบได้ถูกเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก็จะเพิ่มควำมยำกขึ้นเป็น 54 หน่วย ซ่ึงถ้ำ
นักเรียนตอบผิดคอมพิวเตอร์ก็จะลดลงมำที่ 51 หน่วย ถ้ำ
ตอบผิดอีกคอมพิวเตอร์ก็จะลดลงมำที่ 43 หน่วย ขั้นตอน
จะถูกด ำเนินกำรดังนี้อย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งเครื่อง
คอมพิวเตอร์หยุกำรทดสอบตำมกฎกำรหยุด (Stopping 

rules) เป็นกำรเสร็จสิ้นกำรทดสอบและรำยงำนผลกำร
สอบโดยคอมพิวเตอร์และเริ่มทดสอบในนักเรียนคนต่อไป 
 2. โดยลักษณะของกำรด ำเนินกำรข้อสอบที่มี
ค ำตอบหลำยค่ำจะมีลักษณะเช่นเดียวกับข้อสอบที่ให้ผล
กำรตอบแบบ 0 และ 1 ถ้ำกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ
ด้วยคอมพิวเตอร์มีควำม มุ่งหมำยเพื่อวัดทัศนคติ กำร
เลือกข้อค ำถำมที่มีค ำตอบหลำยค ำตอบมีควำมน่ำสนใจ
กว่ำข้อสอบแบบให้ค ำตอบ 0 และ 1 เพรำะไม่แสดงค่ำ
ควำมยำกง่ำยในแต่ละค ำถำมแต่จะแสดงโดยใช้ตัวเลข
ต่อเนื่อง เช่น กำรส ำหรับกำรส ำรวจทัศนคติโดยใช้มำตร
วัดของลิเคอร์ท (Likert scales) แสดงควำมหมำยว่ำ เห็น
ด้วยมำกที่สุด เห็นด้วย เห็นด้วยปำนกลำง ไม่เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วยอย่ำงย่ิง จะเห็นว่ำทุกๆ ค ำตอบที่ มีค่ำทำง
คณิตศำสตร์ที่มีค ำตอบไม่ถูกต้องที่สุดและไม่ผิดมำกที่สุด 
ภำยใต้กรณีนี้จะเป็นลักษณะของทัศนคติที่แท้จริงหรือผู้
ทดสอบสำมำรถแสดงควำมรู้สึกจริงได้อย่ำงสมบูรณ์ไม่
ขำดตอน 
 ดังนั้น กำรเลือกข้อค ำถำมที่สำมำรถเลือกตอบ
ได้หลำยระดับ ต้องเตรียมไว้โดยก ำหนดพิสัยของกำรวัด
หรือระบุมำตรวัดเป็นส่วนๆ หรือแสดงเป้ำหมำยให้ผู้
ทดสอบทรำบทุกระดับกำรวัด ตัวอย่ำง ดูภำพที ่3
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ภาพที่ 3 การด าเนินการลักษณะข้อสอบแบบให้คะแนนหลายคา่ 

 
ซ่ึงธนำคำรข้อสอบได้เก็บข้อสอบแบบมำตรวัดที่

มีระดับกำรวัดสี่ระดับ โดยให้คะแนนเท่ำกับ 0,1,2 และ3 
ซ่ึงมีโครงสร้ำงในกำรวัดเหมือนกับในกำรทดสอบโดยใช้
ธนำคำรข้อสอบอำจมีกำรผสมระดับของกำรวัดและสลับ
กับแบบทดสอบแบบค ำตอบเป็น 0 และ 1 ก็ได้ อนึ่งผู้
ทดสอบมีควำมสำมำรถเท่ำกับ 50 หน่วย ข้อสอบข้อแรกมี
ขนำดง่ำยแตมี่บำงส่วนที่ระดับกำรวัดควำมสำมำรถเท่ำกับ 
30 หน่วย โดยเจำะจงไปที่คะแนนเท่ำกับ 2 บนข้อค ำถำม 
ถ้ำผู้ทดสอบสำมำรถตอบได้ถูกต้องและได้รับคะแนน
เท่ำกับ 3 หรืออยู่ในช่วง 2 และ 3 จะได้รับเท่ำกับ 35 
หน่วย ซ่ึงผู้ทดสอบจะได้รับกำรประมำณค่ำเข้ำใกล้ 38 
ดังนั้น ค ำตอบข้อแรกจะสรุปค่ำที่ง่ำยส ำหรับผู้ทดสอบ 
ส ำหรับค ำถำมในข้อที่ 2 ก็จะได้ค ำถำมที่มีควำมยำกขึ้น 
โดยค ำถำมข้อที่ 2 จะถูกเลือกส ำหรับค ำตอบที่มีคะแนน
เท่ำกับ 1 และคะแนนของผู้สอบเท่ำกับ 2 ส ำหรับข้อที่ 3 
เพิ่มควำมยำกแต่ค ำตอบอยู่ที่คะแนนเท่ำกับ 2 อีกครั้ง 
ส ำหรับค ำถำมข้อที่ 4 พยำยำมหำค่ำสูงสุดที่ผู้ตอบสำมำรถ
ที่จะบรรลุเงื่อนไขได้อย่ำงสมบูรณ์ ผู้ทดสอบตกจะได้
คะแนนเท่ำกับ 1 ส ำหรับข้อที่ 5 และข้ออื่นๆ พยำยำมจะ
หำระดับควำมสำมำรถของผู้ทดสอบที่สูงที่สุด ซ่ึงง่ำยต่อ
กำรท ำข้อสอบโดยผู้ทดสอบสำมำรถเลือกคะแนนสูงสุดได้
เท่ำกับ 3 โดยพยำยำมจะค้นหำข้อสอบข้อที่ยำกที่สุดก่อน
ผู้ทดสอบจะตก ข้อที่ 6 ต้องยำกกว่ำ ผู้ทดสอบได้คะแนน
เท่ำกับ 1 ซ่ึงอำจท ำให้ผู้ทดสอบท้อใจ ส ำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น

ในข้อที่ 7 ผู้ทดสอบได้รับคะแนนเท่ำกับ 2 ดังนั้นถ้ำต้อง
เพิ่มให้ยำกขึ้นในข้อที่ 8 ผู้ท ำข้อสอบก็จะได้คะแนนเท่ำกับ 
0 กำรด ำเนินกำรต่อไปในกำรประมำณค่ำควำมสำมำรถก็
จะอยู่นอกระดับควำมยำก เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะหยุด
กำรทดสอบ 
 ด้วยข้อทดสอบแบบค ำตอบหลำยระดับ ได้บอก
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ทดสอบมำกกว่ำข้อสอบแบบให้
คะแนน 0 และ 1 ในกำรด ำเนินกำรทดสอบแบบปรับ
เหมำะด้วยคอมพิวเตอร์ โดยปกติประกอบด้วยข้อค ำถำม
เพียงเล็กน้อย ซ่ึงต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับ
ผู้ตอบ ดังนั้น คลังข้อสอบขนำดใหญ่ก็จะรวมลักษณะของ
ข้อสอบทั้งสองแบบไว้ด้วยกัน 
 
การหยุดการทดสอบ 
 ในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเวลำในกำรทดสอบแบบ
ปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องส ำคัญมำก ถ้ำกำร
ทดสอบสั้นเกินไปในกำรประมำณค่ำควำมสำมำรถก็จะ
คลำดเคลื่อน ถ้ำกำรทดสอบยำวเกินไปก็จะเสียเวลำและ
ใช้ข้อสอบที่ไม่เกิดประโยชน์และเป็นกำรเปิดเผยข้อสอบ
เกินควำมจ ำเป็น ผู้ท ำกำรทดสอบก็เหนื่อยล้ำและหยุดกำร
ทดสอบ ซ่ึงจะท ำให้ผลลัพธ์ขอกำรทดสอบไม่ตรงกับ
ควำมสำมำรถจริง เพรำะฉะนั้น กำรทดสอบแบบปรับ
เหมำะด้วยคอมพิวเตอร์จะหยุดเม่ือ 
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 1. ข้อสอบหมดจำกคลังข้อสอบ กรณีนี้เกิดจำก
กำรที่มีคลังข้อสอบขนำดเล็ก และข้อสอบถูกน ำมำทดสอบ
โดยผู้สอบหมดแล้ว 

2. ก ำหนดจ ำนวนข้อให้กับผู้ทดสอบ ได้มีกำร
ก ำหนดจ ำนวนข้อสอบให้ผู้ท ำข้อสอบไว้ก่อนสอบซ่ึงจะมี
จ ำนวนข้อสอบคล้ ำยกับกำรทดสอบ โดยใช้ แบบ
กระดำษค ำตอบ 

3. กำรประมำณค่ำควำมสำมำรถของผู้ทดสอบ
เที่ยงตรงเพียงพอ กำรตอบข้อสอบแต่ละข้อน ำมำซ่ึงค่ำ
สำรสนเทศทำงสถิติเกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรวัดที่
เพิ่มขึ้น โดยกำรลดลงของค่ำควำมคลำดเคลื่อนจำกกำรวัด 
(Standard error of measurement) เม่ือกำรวัดมีควำม
เที่ยงตรงเพียงพอ กำรทดสอบจะหยุดลงเม่ือค่ำผิดพลำด
มำตรฐำนเท่ำกับ 0.2  

4. กำรวัดควำมสำมำรถมีจ ำนวนเพียงพอที่จะ
บอกได้ตำมเกณฑ์ผ่ำนหรือตกส ำหรับกำรทดสอบแบบ
ปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผู้สอบวำสอบ
ได้หรือสอบตก โดยที่กำรทดสอบจะหยุดในด้ำนใดด้ำน
หนึ่ ง โ ย ใช้ ค่ ำสถิ ติ จ ะ เกิ ดขึ้ น เ ม่ื อกำรประมำณค่ ำ
ควำมสำมำรถโดยดูจำกค่ำควำมผิดพลำดมำตรฐำนของทั้ง
สองระดับควำมสำมำรถที่ก ำหนด 

5. ผู้ทดสอบแสดงพฤติกรรมที่หยุดสอบใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ 
สำมำรถหยุดกำรทดสอบได้โดยมีตัวเลือกที่นอกเหนือจำก
กำรตอบ โดยที่ผู้ทดสอบสำมำรถเลือกเพื่อบอกให้
โปรแกรมควบคุมกำรทดสอบทรำบว่ำเป็นกำรตัดสินใจ
เลือกข้อสุดท้ำยและหยุดตอบหรือออกจำกกำรทดสอบได้ 
 
พฤติกรรมของผู้ทดสอบโดยวิเคราะห์จากเวลาในการ
ตอบสนองข้อสอบ 

มีประโยชน์หลำยอย่ำงในกำรทดสอบแบบปรับ
เหมำะกับควำมสำมำรถของผู้สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่
มำกกว่ำกำรใช้กำรทดสอบโดยกำรเขียนกระดำษค ำตอบ 
(paper and pencil testing) โดยจะท ำให้กำรประมำณ
ค่ำควำมสำมำรถดีขึ้นและเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของข้อ
ค ำถำมในกำรทดสอบ ซ่ึงสำมำรถน ำเสนอคะแนน
ควำมสำมำรถของผู้ทดสอบโดยทันที แต่ส ำหรับกำร
ทดสอบแบบดั้งเดิมมีข้อตกลงว่ำในกำรทดสอบจะต้อง

จัดกำรทดสอบที่มีควำมยุติธรรมส ำหรับทุกคน ซ่ึงกำร
ทดสอบจะให้ผลสอบที่มีควำมเที่ยงตรงกับควำมสำมำรถ
ของผู้ทดสอบ โดยอยู่ในเงื่อนไขว่ำผู้ทดสอบต้องมีเวลำที่
เพียงพอที่จะสำมำรถท ำข้อสอบได้เสร็จสมบูรณ์ ถ้ำกำร
ทดสอบมีควำมแตกต่ำงในเรื่องควำมเร็วก็จะท ำให้ไม่เกิด
ควำมยุติธรรม  แต่ส ำหรับกำรทดสอบ แบบปรับเหมำะ 
(tailored) ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของผู้ทดสอบ ใน
ควำมหมำยโดยทั่วไป ผู้ทดสอบที่มีควำมสำมำรถสูงจะ
จัดกำรข้อค ำถำมหรือท ำข้อสอบได้รวดเร็วกว่ำผู้ที่มีควำม
สำมรถต่ ำซ่ึงบำงครั้งข้อค ำถำมอำจมีควำมซับซ้อนในกำร
ได้มำซ่ึงค ำตอบ บำงคนต้องใช้เวลำมำกในกำรทดสอบ ซ่ึง
จะเป็นปัญหำใหญ่เ ม่ือกำรทดสอบที่มีกำรจ ำกัดเวลำ 
โดยเฉพำะผู้ทดสอบต้องใช้เวลำมำกในกำรท ำข้อสอบใน
ข้อที่ตนเองตอบผิด ซ่ึงจะถูกรวมอยู่ในเวลำที่ก ำหนดไว้ใน
กำรทดสอบ ดังนั้นกำรก ำหนดเวลำจึงเป็นตัวแปรส ำคัญที่
ส่งผลต่อกำรประมำณค่ำควำมสำมำรถที่ละเอียดลออ 
(accuracy ability) ของผู้ทดสอบในกำรจัดกำรทดสอบ
แบบปรับเหมำะ 

ในยุคแรกๆ ของกำรทดสอบควำมถนัดและกำร
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน นักวิจัยเชื่อว่ำควำมเร็ว
และควำมถูกต้องแม่นย ำเป็นกำรวัดที่อยู่ในองค์ประกอบ
เดียวกัน (spearman, 1927) ไม่ได้แสดงนัยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถของผู้ทดสอบบนมำตรวัดควำมสำมำรถ
สูงสุด (power test) และ มำตรวัดควำมเร็ว (speed 
test) หรือรวมกันทั้งสองมำตรวัด ดังนั้นบ่อยครั้งในกำร
ทดสอบมีแนวโน้มเพื่อทดสอบควำมสำมำรถสูงสุด 
(power test) และมีกำรก ำหนดเวลำเพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดกำรทดสอบ (Morrison, 1960) ถ้ำกำร
วัดควำมเร็วและควำมถูกต้องแม่ย ำอยู่ในองค์ประกอบ
เดียวกัน ดังนั้น สเปียร์แมนและคนอื่นๆ มีควำมเชื่อว่ำ 
กำรก ำหนดเวลำไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำร 

มี ค ว ำ ม แ ต ก ต่ ำ ง กั น ร ะ ห ว่ ำ ง ข้ อ สอบวั ด
ควำมสำมำรถสูงสุดกับข้อสอบวัดควำมเร็ว ถึงแม้ว่ำระดับ
ควำมยำกง่ำยของข้อสอบทั้งสองชนิดจะเริ่มจำกกำร
ทดสอบข้อสอบที่ง่ำยก่อน แต่ในควำมเป็นจริงข้อสอบวัด
ควำมสำมำรถสูงสุด ได้รับกำรออกแบบมำเพื่อประมำณคำ่
ระดับควำมสำมำรถของผู้ที่ตอบข้อสอบได้ถูกต้อง ดังนั้น
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กำรตอบข้อสอบจึงไม่มีกำรจ ำกัดเวลำแต่ข้อสอบแบบวัด
ควำมเร็วโดยปกติวัดควำมสำมำรถในกำรตอบของ  
ผู้ทดสอบที่ตอบถูกได้รวดเร็ว โดยทั่วไปมองว่ำเวลำมีควำม
เกี่ยวข้องกับกำรท ำข้อสอบวัดควำมเร็ว มำกว่ำข้อสอบวัด
ควำมสำมำรถสู งสุด  (Bridgeman and Cline, 2000) 
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรท ำข้อสอบกลำยเป็นสิ่งที่น่ำสนใจ
ของ นักทดสอบทำงจิตวิทยำซ่ึงสนใจควำมแตกต่ำง
ระหว่ ำ งบุ ค คล  (Schnipke and Scrams, 1998) โ ดย
สนใจควำมน่ำจะเป็นในกำรตอบค ำถำมได้ถูกต้อง ซ่ึง
ขึ้นอยู่กับเวลำที่จ ำเป็นต้องใช้ ในขณะเดียวกันมุ่งศึกษำ
ควำมแตกต่ำงของควำมสำมำรถของผู้ทดสอบที่ใช้เวลำใน
กำรตอบข้อค ำถำมที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Smith, 
2000) อย่ำงไรก็ตำมที่ผ่ำนมำเวลำที่ใช้ในกำรทดสอบแต่
ละข้อในกำรทดสอบแบบเขียนตอบไม่สำมำรถทดสอบได้
แน่นอน ซ่ึงกำรทดสอบแบบปรับเหมำะกับควำมสำมำรถ
ของผู้สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สำมำรถก ำหนดเวลำได้  
บริดจ์และไคลน์ (2000) พบว่ำว่ำผู้ทดสอบร้อยละ 20 ไม่
สำมำรถท ำข้อสอบ GRE ได้ทันเวลำและมำกกว่ำร้อยละ 
35 ไม่สำมำรถท ำข้อสอบส่วนที่เป็นวิเครำะห์ได้สมบูรณ์ 
ในขณะเดียวกันทฤษฎีกำรตอบสนองข้อสอบ ( IRT) จะ
สนับสนุนขั้นตอนในกำรเลือกข้อทดสอบที่มีระดับควำม
ยำกง่ำยที่แตกต่ำงกันส ำหรับผู้ทดสอบที่มีกำรประมำณค่ำ
ควำมสำมำรถของผู้ท ำข้อสอบในข้อที่ถูกและในข้อที่ผิด
ส ำหรับผู้ที่มีระดับควำมสำมำรถที่แตกต่ำงกัน ข้อจ ำกัด
ของเวลำส ำหรับกำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วย
คอมพิวเตอร์ ท ำให้ผู้รับกำรทดสอบท ำข้อสอบได้เสร็จยำก
ขึ้น กำรทดลองจำกกำรทดสอบแบบทดสอบ GRE โดยผู้

เข้ำสอบจ ำนวน 10,000 คนพบว่ำผู้เขำรับกำรทดสอบต้อง
เดำใน 6 ข้อสุดท้ำยของกำรทดสอบ ถ้ำผู้ เขำรับกำร
ทดสอบท ำข้อสอบให้ เสร็จก่อนเวลำหมดก็จะเพิ่ม
ควำมสำมำรถของผู้สอบซ่ึงต่ำงกัน มีหลำยประเด็นที่ซ่อน
อยู่ในกำรตอบข้อสอบที่ถูกและกำรข้อสอบตอบผิด วอง 
และ แฮนสัน(Wong and Hanson,2005) ได้น ำเสนอกำร
ประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ตัวที่ 4 ในสมกำรโลจิสติกส์ด้วย
เวลำ (Four-Parameter Logistics Response Time) 4 
PLRT โดยสมกำรใช้ในกำรประมำณค่ำตำมล ำดับแบบ EM 
จำกผลกำรสรุปโดยกำรตอบสนองเวลำมีผลต่อกำรตอบ  
แบบทดสอบไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อรองรับกำรเดำ ส ำหรับ
ก ำ ร ห ำ ค่ ำ ค ว ำ ม ผิ ด พ ล ำ ด ข อ ง ก ำ ร ป ร ะ ม ำ ณ ค่ ำ
ควำมสำมำรถท ำได้โดยกำรจ ำกัดเวลำ นอกจำกนี้ผู้
ทดสอบสำมำรถจัดกำรเวลำที่ไม่เหมำะสมที่ท ำให้คะแนน
ของผู้ทดสอบต่ ำลงเม่ือเปรียบเทียบกับควำมสำมำรถ ซ่ึง
กำรจัดกำรถูกจ ำกัดด้วยข้อสอบที่ต้องตอบค ำถำมให้เร็ว
ขึ้น ถึงแม้ว่ำประเด็นนี้จะมีควำมซับซ้อนเพรำะว่ำมี
ควำมสัมพันธ์กันของเวลำและควำมยำกง่ำยของข้อสอบ
และข้อสอบแบบหลำยมิติ ส ำหรับกำรก ำหนดเวลำเพื่อ
ควบคุมควำมแตกต่ำงของควำมเร็วในกำรทดสอบแบบ
ปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นกำรศึกษำเพื่อแก้ผล
ของควำมแตกต่ำงจำกกำรจ ำกัดเวลำของคะแนนกำร
ทดสอบบนพื้นฐำนทำงสถิติที่ใช้ในกำรแจกแจงผลของ
เวลำจำกข้อสอบในคลังข้อสอบโดยกำรเปลี่ยนแปลงเวลำ
ในกำรจัดกำรข้อสอบควำมยำวของข้อสอบพบว่ำส่งผลต่อ
กำรประมำณค่ำควำมสำมำรถของผู้ทดสอบตัวอย่ำง
ภำพประกอบที่ 4 
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ภาพที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ในการตอบข้อสอบที่ถูกและข้อสอบที่ตอบผิด 
 
นักวิจัยพบว่ำ อย่ำงไรก็ตำมควำมเร็วและควำม

แม่นย ำเป็นสิ่งที่วัดยำกไม่สำมำรถวัดในองค์ประกอบ
เดียวกันได้ ตัวอย่ำงเช่น ควำมเร็วสำมำรถวัดโดยเวลำท่ีท ำ
กำรสอบเสร็จเรียบร้อย ซ่ึงไม่สัมพันธ์กับคะแนนกำร
ทดสอบกับข้อสอบที่ ไ ม่จ ำกั ด เวลำ ( Baeter, 1941; 
Bridges, 1985; Foos, 1989)  และคะแนนของเวลำที่
จ ำกัด ซ่ึงหมำยถึง คะแนนที่ถูกต้องหลังจำกรวมเวลำใน
กำรทดสอบ จะประกอบด้วย ควำมเร็วและระดับของ
อ ง ค์ ป ร ะก อบ  ( Davidson & Carroll, 1945)  โ ด ยที่
ควำมเร็ววัดจำกเปอร์เซ็นต์กำรตอบข้อสอบเสร็จในแต่ละ
หน้ำของกำรทดสอบ ส ำหรับควำมแม่นย ำทดสอบโดยวัด
จำกจ ำนวนข้อที่ตอบถูก ซ่ึงเป็นผลมำจำกคะแนนกำร
ทดสอบ 

มำกกว่ำนั้น นักทดสอบทำงจิตวิทยำยังระบุว่ำ
ควำมแม่นย ำจำกทฤษฎีกำรทดสอบแบบดั้งเดิมและทฤษฎี
กำรตอบสนองข้อสอบก็ให้ควำมส ำคัญเรื่องของควำม
แม่นย ำ จนกระทั่งเม่ือไม่นำนมำนี้มีแนวโน้มในกำรให้
ควำมสนใจเกี่ยวกับกำรตอบสนองเวลำในกำรทดสอบ ซ่ึง
ปัจจุบันกำรทดสอบส่วนมำกจะใช้คอมพิวเตอร์มันเป็นไป
ได้ในกำรรวบรวมสถิติของเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ
ของกลุ่มผู้ทดสอบขนำดใหญ่และใช้เวลำในกำรตอบสนอง

ข้อสอบเป็นตัวแปร ซ่ึงต่อไปนี้จะกล่ำวถึงกำรใช้เวลำกำร
ตอบสนองข้อสอบส ำหรับกำรทดสอบ 

ควำมสนใจเกี่ยวกับเวลำในกำรตอบสนอง
ข้อสอบเป็นวิธีที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนกำรของ
สมองที่เก่ำแก่กว่ำสำขำจิตวิทยำ ในปี 1968 ดอนเดอร์ 
(donders) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับกำรเวลำในกระบวนกำร
ทำงสมองและเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบได้รับกำร
ยอมรับว่ำขึ้นอยู่กับตัวแปรจิตวิทยำเกี่ยวกับควำมรู้ ตั้งแต่
กลำงคริสต์ศตวรรษที่ 1950 (Luce, 1968) นักวิจัยยุค
แรกได้ท ำกำรทดสอบโดยใช้เวลำตอบสนองข้อสอบโดยที่ 
บลูมเบอร์ (Blommers) ได้หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงระดับ
กำรอ่ำนและควำมเข้ำใจโดยกำรอ่ำนหัวข้อบทควำมและ
ตอบค ำถำมพบว่ำ มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกระหว่ำงระดับ
ควำมเข้ำใจ กำรอ่ำนโดยดูจำกค่ำเฉลี่ยของกำรตอบถูก
และพลังของควำมเข้ำใจ (power comprehension) 
โดยบลูมเมอร์ พบว่ำ ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนที่ดีโดยกำร
อ่ำนช้ำเม่ือควำมยำกของเรื่องที่อ่ำนยำกขึ้น ในขณะที่
ควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนที่ไม่ดีต้องพิจำรณำที่ควำมยำกง่ำย  

ถึงแม้ว่ำกำรวิเครำะห์เวลำกำรตอบสนองข้อสอบ
ได้ด ำเนินกำรมำนำน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรทดลองกับ
ควำมรู้ควำมสำมำรถทำงสมองส ำหรับกำรทดสอบคงมี
ข้อจ ำกัดเพรำะว่ำควำมยำกในกำรบันทึกเวลำในกำร
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ตอบสนองข้อสอบในกำรด ำเนินกำรสอบในระยะเริ่มต้น 
กำรจับเวลำในกำรตอบสนองกำรทดสอบด ำเนินกำรโดย
วิธีที่ล ำบำก โดยให้ผู้ทดสอบเขียนเวลำในกำรเริ่มท ำ
ข้อสอบและเสร็จสิ้นกำรท ำข้อสอบแต่ละข้อหรือหำ
ค่ำเฉลี่ยของข้อสอบทั้งหมดในแต่ละข้อ ซ่ึงเป็นวิธีที่ไม่เป็น
มำตรฐำนในกำรจัดกำรสอบ 

ในกำรจัดกำรทดสอบในปัจจุบัน เริ่มมีกำร
จัดกำรทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ง่ำยต่อกำรบันทึก เวลำ
ที่เป็นมำตรฐำนในกำรด ำเนินกำรทดสอบและกำรทดสอบ
เวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ ท ำได้ง่ำยย่ิงขึ้นซ่ึงสำมำรถ
ด ำเนินกำรด้วยควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน ในกำร
รวบรวมกลุ่มของำนวิจัยเกี่ยวกับเวลำตอบสนองข้อสอบ 
สำมำรถจัดเป็นกลุ่มได้ดังนี้ รูปแบบของคะแนน (sccring 
modele) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเร็วกับควำมแม่นย ำ 
ควำมเร็ ว  (speededness)  กำรท ำนำยเวลำในกำร
ด ำเนินงำนเสร็จและกำรก ำหนดเวลำในกำรทดสอบ และ
ควำมแตกต่ำงของกลุ่มย่อย ซ่ึงในบทควำมนี้ขอน ำเสนอ
เกี่ยวกับกำรก ำหนดเวลำในกำรทดสอบและควำมแตกต่ำง
ของกลุ่มย่อย 

 
การท านายเวลาเสร็จสิ้นการทดสอบและการก าหนดเวลา  

กำรศึกษำเกี่ยวกับเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ
ส่วนใหญ่เพื่ออธิบำยหรือท ำนำยเวลำกำรทดสอบ รวมทั้ง
กำรก ำหนดเวลำในกำรทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้
ผลรวมของเวลำ จำกนั้นเป็นกำรศึกษำเพื่อค้นหำควำม
แตกต่ำงของกำรจ ำกัดเวลำบนกำรทดสอบกำรปฏิบัติ 

กำรก ำหนดเวลำเป็นกำรก ำหนดสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้
ทดสอบ (Mollenkopf, 1960) ซ่ึงกล่ำวได้หลำยทำงซ่ึง
เกิดกับพฤติกรรมของผู้ทดสอบ กำรก ำหนดเวลำจะส่งผล
ต่อควำมหมำยของคะแนน กำรจ ำแนกปัจจัยกำรจัดกำร
ภำยใต้เงื่อนไขของเวลำและควำมสำมำรถ โดยไม่ได้วัดใน
โครงสร้ำงเดียวกัน สิ่งที่ส ำคัญในกำรสรุปอภิปรำยคะแนน
จำกข้อสอบวัดควำมเร็ว โดยเฉพำะถ้ำระดับควำมเร็วไม่
สำมำรถก ำหนดได้ ในกำรศึกษำต้องพยำยำมก ำหนดเวลำ
ที่ดีที่สุดบนพื้นฐำนของเวลำตอบสนองข้อสอบ (Bhola, 
Plake, Roos, 1993) ในกำรท ำนำยเวลำกำรตอบสนอง
ข้อสอบ โดยใช้สมกำรรีเกสชั่น (Regression equation) 
สำมำรถน ำมำท ำนำยเวลำสิ้นสุดกำรทดสอบและเป็น

ข้อมูลที่เหมำะกับกำรทดสอบและใช้ข้อมูลจำกเวลำในกำร
ตอบสนองข้อสอบในกำรควบคุมกำรเลือกข้อสอบในกำร
ทดสอบแบบปรับเหมำะ (Van der Linden, & Schnipke, 
1999) 

กำรทดสอบแบบปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
(CAT) จัดหำคะแนนที่ดีไว้ส ำหรับเวลำในกำรตอบสนอง
ข้อสอบ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรค้นหำสิ่งที่เกิดขึ้นรวมทั้ง
ควำมหมำยของผลลัพธ์ที่เกิดจำกข้อสำรสนเทศของเวลำ
ในกำรตอบสนองข้อสอบ ส ำหรับข้อสอบที่ตอบผิด 
อย่ำงไรก็ตำม ค่ำเฉลี่ยของเวลำกำรตอบสนองข้อสอบ
ส ำหรับกำรตอบข้อสอบที่ถูกและผิดไม่ได้แสดงควำม
แตกต่ำงในกำรสรุปคะแนนซ่ึงไม่แสดงควำมสัมพันธ์
โดยทั่วไปของควำมสำมำรถในกำรทดสอบ  ตั้งแต่ต้น
คริสต์ศตวรรษ 1930 เวลำในกำรตอบสนองข้อสอบได้รับ
กำรพิจำรณำเป็นตัวชี้วัดคุณลักษณะของบุคคลโดยดูควำม
แตกต่ำงจำกคะแนน แนวคิดนี้ได้รับกำรอภิปรำยสนับสนนุ
ซ่ึ งจะตรงข้ ำ มกั บข้ อ โต้ แ ย้ งที่ ไ ด้ รั บกำรสนับสนุน
(Lutf.F.Hornke, eocc p.175-189) 

รูปแบบของเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบแบบ
ปกติและเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบใช้เวลำตำมของผู้
ทดสอบในกำรท ำแบบทดสอบ ได้รับกำรคิดค้นเป็น
รูปแบบโครงสร้ำงค่ำพำรำมิเตอร์ของข้อมูลแบบต่อเนื่อง 2 
พำรำมิ เตอร์  โดยใช้ทฤษฎีกำรตอบสนองข้อสอบ
ค่ ำพำรำ มิ เตอร์ส ำหรับควำมเร็ วของแต่ละบุคคล 
เหมือนกับค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับควำมเข้มข้นของเวลำ 
(time intensity) และค่ำอ ำนำจกำรจ ำแนกของแต่ละข้อ
ค ำถำม ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำค่ำพำรำมิเตอร์สำมำรถประมำณ
ค่ำได้โดยวิธี มำคอฟ เซน มอนเต คำร์โล (MCMC) วิธีกำร
ถูกใช้ในกำรวิเครำะห์เวลำในกำรตอบสนองข้อสอบส ำหรบั
กำรทดสอบแบบปรับเหมำะ กำรทดสอบควำมตรงของ
รูปแบบใช้ในกำรตรวจสอบกำรท ำนำยหลังจำกกำร
ทดสอบเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ รูปแบบกำรใช้เวลำ
ที่ยำวนำนแสดงให้เห็นค่ำควำมฟิต (fit) ของข้อมูลที่สูง
มำกซ่ึงรูปแบบกำรตอบสนองเวลำแบบปกติไม่สำมำรถ
น ำเสนอคุณลักษณะของควำมเบ้ (skewness) ในกำรแจก
แจงเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ รวมทั้งประสิทธิภำพที่
คงเส้นคงวำในกำรจ ำแนกข้อสอบซ่ึงค่ำพำรำมิเตอร์ไม่
สำมำรถน ำมำประเมินค่ำควำมฟิตที่สูญหำยไปได้  
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(Win J. van der Linden, 2006)  
รูปแบบควำมยำวนำนส ำหรับเวลำในกำร

ตอบสนองของบุคคล ในข้อค ำถำมของกำรทดสอบถูก
คิดค้นขึ้นโดยเป็นพำรำมิเตอร์ ส ำหรับควำมเร็วของแต่ละ
บุคคล ซ่ึงดีเท่ำกับค่ำพำรำมิเตอร์ส ำหรับควำมเข้มของ
เวลำ และอ ำนำจในกำรจ ำแนกของแต่ละข้อค ำถำม    
(Win J. Vn der Linden, 2006 p. 181-204) 

ในกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ ผู้ทดสอบแต่ละ
คนจะได้รับกลุ่มของข้อค ำถำมที่แตกต่ำงกันของข้อค ำถำม
ที่มีระดับควำมยำกง่ำยและข้อจ ำกัดในเรื่องเนื้อหำซ่ึง
ต้องกำรเวลำในกำรตอบค ำถำม (ถ้ำผู้สอบมีเวลำไม่พอก็
จะอำศัยกำรเดำเพื่อท ำข้อสอบให้เสร็จ) แต่ละบุคคลจะ
ได้รับข้อค ำถำมจำกควำมน่ำจะเป็นกำรใช้เลำนำนในกำร
ตอบค ำถำมอำจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์(Brent Bridgeman  
& Frederick Cline, 2000) เวลำในกำรตอบสนองและ
กำรวิเครำะห์กำรท ำกำรรบกวนเป็นวิธีส ำหรับกำรได้มำซ่ึง
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเป็นตัวแทนของโครงสร้ำงและกำร
พัฒนำควำมเข้ำใจที่ดีขึ้นของกำรรับรู้ขอผู้ทดสอบ 
 (J. Palrick Meyer and steven L. Wise, 2005) 

ขั้นตอนในกำรคัดเลือกข้อค ำถำมเป็นกำรน ำมำ
ซ่ึงควำมเป็นกลำงของผลควำมแตกต่ำงของข้อจ ำกัดของ
เวลำของคะแนนกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ วิธีกำรยังคงอยู่บนพื้นฐำนทำงสถิติส ำหรับ
กำรแจกแจงเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบของผู้ทดสอบ
จำกข้อสอบในธนำคำรข้อสอบ (Item Bank) ซ่ึงได้รับกำร
ปรับปรุงเรื่องเวลำในกำรทดสอบแต่ละครั้ง กำรท ำนำย
จำกรูปแบบใช้ค่ำคงที่แบบ 0-1 รูปแบบโปรแกรมส ำหรับ
เส้นตรงส ำหรับกำรทดสอบแบบปรับเหมำะโดยให้ถูกต้อง
แม่นย ำส ำหรับผู้ประเมินคุณลักษณะมำกที่สุด   
(Wim J. vander Linden, David J. S erams 8 Deborah 
L. Schnipke, 1999, p.195-210) 

ในกำรศึกษำข้อมูลจำกกำรด ำเนินกำรทดสอบ
แบบปรับเหมำะ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยกำรทดสอบใน
กำรเก็บรวบรวมสำรสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับเวลำที่ใช้
ตอบสนองข้อทดสอบในด้ำนสิ่งแวดล้อมของกำรทดสอบ
แบบปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยกำรศึกษำภำยใต้
ข้อสอบวัดทำงภำษำเชิงปริมำณ และกำรวิเครำะห์เหตุผล
แบบเลือกตอบ กำรวิเครำะห์รวมถึงค่ำกำรทดสอบควำม

ฟิตใช้สมกำรถดถอย รูปแบบแสดงควำมสัมพันธ์ของ
ค่ำพำรำมิเตอร์ของข้อสอบ , ควำมสำมำรถในกำรวัดและ
ตัวเลขล ำดับของข้อค ำถำมโดยใช้ระดับของเวลำในกำร
ตอบสนองของข้อสอบ ในกำรวิเครำะห์ทั้งหมดใช้ข้อมูล
ภำยใต้เงื่อนไขควำมแตกต่ำง 2 แบบ เงื่อนไขแรกได้จำก
ผู้ท ำกำรทดสอบต้องกำรตอบค ำถำม 80% ของข้อค ำถำม
ที่ได้รับคะแนนและแบบที่สอง ได้มำโดยคะแนนของผู้
ทดสอบมำจำกสัดส่วนของหัวข้อค ำถำมที่ถูกตอบ น ำ
ผลลัพธ์ของทั้งสองข้อมูลมำเปรียบเทียบกัน แสดงให้เห็น
ได้ว่ำควำมสำมำรถท ำนำยระดับของเวลำในกำรตอบสนอง
ข้อสอบของข้อสอบวัดทำงภำษำของข้อมูลทั้ง 2 ชุด
ในขณะที่ค่ำควำมยำกง่ำยสำมำรถท ำนำยระดับเวลำกำร
ตอบสนองข้อสอบ ส ำหรับแบบสอบเชิงปริมำณและ
ข้อสอบแบบกำรวิเครำะห์ ในแต่ละกรณีสมกำรถดถอย
อธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงควำมสำมำรถของระดับเวลำใน
กำรตอบสนองข้อสอบเพื่อข้อมูลถูกจัดกำรภำยใต้ค่ำ
สัดส่วนในกำรเปลี่ยนแปลงตำมกฎของคะแนน (Kimberly 
A. Swygert. 2003)  

ในกำรเสนอวิธี ใหม่ส ำหรับกำรป้องกันกำร
ทดสอบควำมรู้ก่อนข้อสอบในกำรทดสอบแบบปรับเหมำะ 
โดยใช้คอมพิวเตอร์บนพื้นฐำนของกำรประมำณค่ำ
ประสิทธิภำพของ เวลำตอบสนองข้อสอบและข้อ 
ประสิทธิภำพของเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบถูกก ำหนด
โดยเวลำส ำหรับผู้ทดสอบโดยเฉพำะในกำรตอบค ำถำมที่
ถูกต้อง กำรใช้เวลำที่สั้นมีควำมสัมพันธ์ในกำรคำดหวังไว้
ส ำหรับเวลำตอสนองจะเป็นตัวชี้วัดข้อค ำถำมก่อนกำร
ทดสอบควำมรู้ วิธีใหม่นี้จะประยุกต์จำกข้อมูลมำกกว่ำ
ทฤษฎี ผลลัพธ์แสดงให้ค่ำ Type I error สถิติสำมำรถ
ควบคุมได้ 

ในกำรค้นหำควำมสัมพันธ์ของเวลำในกำร
ตอบสนองข้อสอบและรำยละเอียดของคะแนนสอบข้อมูล
จำกกำรศึกษำใช้กลุ่มขนำดใหญ่ ด้วยกำรทดสอบแบปรับ
เหมำะ โดย ใช้ ค อมพิ ว เ ตอร์ โ ดยทั่ ว ไ ป ใช้ ทดสอบ
ควำมสำมำรถทำงสมอง เวลำตอบสนองข้อสอบทุกข้อถูก
จ ำกัดโดยค่ำต่อเนื่องจ ำนวน 180 วินำที และข้อสอบ
เหล่ำนั้นไม่ก ำหนดเวลำในกำรทดสอบ โดยใช้ข้อสอบ
จ ำนวน 30 ข้อ ตำมทฤษฎีเวลำกำรทดสอบใช้เวลำท้ังหมด 
90 นำที ข้อสอบถูกเตรียมไว้โดยมีคุณลักษณะเฉพำะจำก
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ธนำคำรข้อสอบขนำดใหญ่จ ำนวน 456 ข้อ ข้อสอบทุกข้อ
ถูกก ำหนดโดยค่ำเฉลี่ยแบบ 2 พำรำมิเตอร์ โดยใช้โมเดลรี
ชีส (Lord and Novich ,1968) โดยค่ำพำรำมิเตอร์ถูก
น ำเสนอโดยค่ำควำมยำกง่ำยและค่ำอ ำนำจจ ำแนกของ
ข้อสอบ ส ำหรับกำรวัดหำข้อสอบจำกธนำคำรข้อสอบ โดย
เตรียมจำกสำรสนเทศที่ดีท่ีสุด กำรหยุดกำรทดสอบเม่ือค่ำ
กำรวัดมำตรฐำนเท่ำกับ .38 หรือต่ ำกว่ำ โดยมีค่ำควำม
เที่ยงเท่ำกับ .85 ในแต่ละกรณีและแต่ละระดับคะแนน ข้อ
ค ำถำมทั้งหมดถูกด ำเนินกำรสอบโดยหน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
ผู้ท ำกำรทดสอบจ ำนวน 5,912 คน 

เวลำในกำรตอบสนองข้อสอบเพิ่มมำกขึ้น เม่ือ
เพิ่มควำมยำวนำนของข้อค ำถำมและเพิ่มควำมยำกง่ำย
ของข้อสอบ กำรเรียงล ำดับของข้อสอบมีควำมสัมพันธ์
ตรงกันข้ำมกับเวลำในกำรตอบสนองข้อสอบ และขอบเขต
ของเนื้อหำจะใช้เวลำมำกกว่ำอื่นๆ ผู้ทดสอบใช้เวลำมำก
ในกำรตอบค ำถำมที่ผิดมำกกว่ำกำรตอบค ำถำมที่ถูกและ
ใช้ เวลำยำยนำนเม่ือค ำถำมเป็นข้อ A , B , C และ D 
(Bergsirom, 1994)  ซ่ึ งจำกกำรศึกษำนี้ มีข้อแนะน ำ
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้สอบโดยทั่วไปไม่สัมพันธ์กับ
เวลำในกำรตอบข้อสอบแต่ต้องควบคุมเช่น ควำมยำว
ข้อสอบ ต ำแหน่งและค ำตอบที่ถูก และใช้รูปภำพอธิบำย
กำรตอบสนองข้อสอบ 
 
ประโยชน์ของการสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้
คอมพิวเตอร์ (Ruder,1998) 

1. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์
จะหลีกเลี่ยงข้อค ำถำมไม่ได้ใช ้

ข้อค ำถำมต้องไม่ง่ำยหรือไม่ยำกเกินไปส ำหรับผู้
ทดสอบ ซ่ึงจะท ำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ต้องกำร เช่น กำร
เดำ ควำมไม่ระมัดระวัง แบบแผนกำรตอบซ่ึงจะถูกก ำจัด
อย่ำงมำกมำย 

2. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะใช้ระยะเวลำส้ัน 
กำรทดสอบแบบปรับเหมำะ จะใช้ข้อค ำถำม

น้อยกว่ำกำรทดสอบโดยแบบใช้กระดำษเขียนตอบ
แบบเดิม ซ่ึงจะใช้เวลำน้อยกว่ำซ่ึงพบว่ำ จะเวลำน้อยกว่ำ 
50% ของกำรทดสอบในขณะที่มีขนำดควำมยำวและ
ควำมเหมำะสมของข้อสอบเท่ำกัน ซ่ึงกำรทดสอบแบบ

ปรับเหมำะจะหยุดเม่ือกำรประเมินอยู่ในขอบเขตที่
สำมำรถตัดสินใจได้ว่ำผ่ำนหรือตก 

3. กำรดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์มี
ควำมรวดเร็วในกำรปรับปรุงและส่งผลและรำยงำนผลกำร
ทดสอบส ำหรับระดับกำรทดสอบนั้น กำรทดสอบสำมำรถ
เสร็จสิ้นโดยทันทีในข้อสอบนั้น กำรรำยงำนผลกำร
ทดสอบเกิดขึ้นทันทีทันใดโดยไม่ต้องรอผลในเวลำต่อมำซ่ึง
อำจเกิ ดควำมผิดพลำดจำกกำรตรวจด้ วย เครื่ อ ง
ตรวจข้อสอบ 

4. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์
มีควำมยืดหยุ่นอย่ำงมำกในกำรจัดกำรทดสอบ 

5. กำรด ำเนินกำรสอบท ำได้โดยเฉพำะบุคคล ผู้
ทดสอบไม่จ ำเป็นต้องรอผู้อื่น เม่ือท ำเสร็จแล้วสำมำรถ
ด ำเนินกำรสอบในฉบับต่อไปได้ ซ่ึงด ำเนินกำรสอบต่อไป
ด้วยตนเองตำมเวลำเฉพำะที่ตนเองต้องกำร ซ่ึงจะช่วยลด
ควำมวิตกกังวลในกำรสอบได้ทำงหนึ่ง 

6. มีควำมปลอดภัยในกำรทดสอบเพิ่มขึ้น ไม่
สำมำรถคัดลอกจำกหนังสือหรือวิธีกำรในกำรทุจริต 

7. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์
มีเวลำและรูปแบบให้เลือก ดังนั้นสำมำรถเลือกชนิดข้อ
ค ำถำมได้ตรงตำมสมรรถภำพ เช่น ภำพ เสียง เป็นต้น 

8. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะมีควำมเที่ยงตรง
ของคะแนน โดยกำรหำจำกพิสัยของควำมสำมำรถใน
ขณะที่กำรทดสอบแบบดั่งเดิมโดยปกติหำควำมถูกต้อง
ของคะแนนจำกค่ำเฉลี่ยของผู้ทดสอบ 
 
ข้อควรระวังในการทดสอบแบบปรับเหมาะโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 

1. ผู้ท ำกำรทดสอบได้กล่ำวถึงคะแนนจำกกำร
ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ และคะแนนกำรทดสอบแบบ
กระดำษเขียนตอบนั้นเท่ำกัน ซ่ึงในควำมเป็นจริง จำกกำร
ศึกษำวิจัยพบว่ำ โดยปกติมีควำมแตกต่ำงกัน งำนวิจัยที่
ส ำคัญแสดงให้เห็นว่ำมีคะแนนกำรทดสอบที่สูงกว่ำของ
กำรทดสอบแบบกระดำษเขียนตอบ แต่พบว่ำ มีประโยชน์
มำกกว่ำในกำรทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ค่ำเฉลี่ยของ
คะนนปกติจะเปลี่ยนแปลงเฉพำะแบบทดสอบ ผู้ตอบบำง
คนจะได้รับคะแนนต่ ำแม้ว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนนจะเพิ่มขึ้น 
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ดังนั้น ส ำหรับค ำถำมบำงชนิดจะท ำหน้ำที่แตกต่ำงกันกับ
กำรทดสอบทั้งสองแบบ (Bugvec and Bernt, 1990) 

2. กำรทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีข้อจ ำกัด
เม่ือเปรียบเทียบกับกำรทดสอบแบบกระดำษเขียนตอบ 
โดยลักษณะของคอมพิวเตอร์ ผู้ทดสอบไม่สำมำรถที่จะขีด
เส้นใต้ขจัดตัวเลือกที่ไม่สอดคล้องกับปัญหำหรือใช้กลยุทธ์
ต่ำงๆ จำกกำรศึกษำได้ข้อแนะน ำว่ำ จอคอมพิวเตอร์ควร
ท ำให้ยำวขึ้น เพื่อให้สำมำรถอ่ำนได้ดีกว่ำกำรพิมพ์ แต่ก็
ยำกมำกขึ้นในกำรป้องกำรข้อผิดพลำดของจอภำพ
คอมพิวเตอร์ (Bugbee and Bernt, 1990) 

3 . สิ่ ง ที่ ส ำ คั ญ ที่ สุ ด ใ น ก ำ ร ท ด ส อ บ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ คือ สำมำรถแสดงข้อสอบบนหน้ำจอได้เพียง
ข้อเดียวในกำรทดสอบ ซ่ึงผู้ทดสอบไม่สำมำรถตรวจสอบ
ควำมส ำคัญของข้อสอบและแนวทำงในกำรตอบข้อสอบ 
ซ่ึงทั้ง 2 ทักษะเป็นแนวทำงที่สำมำรถช่วยผู้ทดสอบในกำร
สอบได้ หน้ำจอควรมีหลำยหน้ำจอ หลำยด้ำนเพื่อท ำกำร
เปรียบเทียบ 

4. ผู้ท ำกำรทดสอบที่สำมำรถปรับตัวเข้ำกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถตอบและ
ได้เปรียบในกำรอ่ำนเนื้อหำยำวๆ หรือกำรอ่ำนจำกหลำย
หน้ำจอ 

5. ผู้ทดสอบอำจจะได้รับกำรหลีกเลี่ยงในกำร
เปิดเผยข้อมูลกำรทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถำบันกำร
ทดสอบจะไม่ได้แสดงให้เห็นถึงกำรตอบข้อสอบในกำร
สอบเข้ำ เช่น กำรสอบเข้ำมหำวิทยำลัย 

6. กำรทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์จะเกิดควำมไม่
ยุติธรรมในกำรน ำเสนอข้อสอบแบบเลือกตอบระหว่ำเพศ
ชำยกับเพศหญิง กลุ่มจริยธรรม คนที่มำจำกต่ำงสังคม 

7. โรงเรียนที่อยู่ในชุมชนขนำดเล็ก ประชำกร
รำยได้น้อยก็จะขำดแคลนระบบคอมพิวเตอร์ นักเรียน
ยำกจนก็จะไม่มีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้ำน (Urban,1986) 
นักเรียนผิวขำวก็จะมีควำมสำมำรถในกำรหำคอมพิวเตอร์
มำใช้มำกกว่ำนักเรียนในแอฟริกำและยังพบว่ำ นักเรียน
หญิงจะได้รับผลกระทบมำกกว่ำนักเรียนชำย (Moe and 
Johnson,1988) รวมทั้งควำมวิตกกังวลในกำรใช้พบว่ำ 
นักเรียนหญิงมีควำมวิตกในกำรใช้คอมพิวเตอร์มำกกว่ำ
กำรทดสอบโดยกำรเขียนตอบ (Legg and Buhr, 1992) 

8. ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์เป็น
ผลกระทบอ ย่ ำ งมำกส ำหรั บผู้ เ ลื อกทดสอบด้ วย
คอมพิวเตอร์ เพรำะในกำรจัดกำรทดสอบจะมีค่ำใช้จ่ำย
มำกกว่ำ 2 เท่ำของกำรทดสอบแบบเขียนตอบ 

 
ข้อจ ากัดในการทดสอบแบบปรับเหมาะด้วยคอมพิวเตอร์ 

ลัดเนอร์ (Ludner,1998) ได้เสนอข้อจัดของกำร
ใช้กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์ไว้ ดังนี้ 

1. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์ 
ไม่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ทุกสำขำ และทุกทักษะ 
โดยส่วนใหญ่อยู่บนพื้นฐำนของทฤษฎีกำรตอบสนอง
ข้อสอบ ถึงอย่ำงนั้นทฤษฎีตอบสนองข้อสอบไม่สำมำรถ
ปรับมำใช้รูปแบบได้กับทุกทักษะ และประเภทของกำร
ทดสอบ 

2. ข้อจ ำกัดในด้ำนอุปกรณ์ที่จ ำกัดในประเภท
ของข้อสอบ เช่น กำรบอกรำยละเอียดทำงศิลปะ กรำฟ 
ควำมครอบคลุมของบทควำมที่อ่ำน ซ่ึงยำกต่อกำร
น ำเสนอ 

3. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์
ได้ข้อทดสอบที่มีมำตรฐำน ส ำหรับกำรทดสอบแบบเขียน
ตอบไม่ได้ใช้ค่ำพำรำมิเตอร์เช่นเดียวกับกำรทดสอบแบบ
ปรับเหมำะ 

4. กำรทดสอบแบบปรับเหมำะสำมำรถจัดกำร
ได้ง่ำยถ้ำมีอุปกรณ์ทำงคอมพิวเตอร์เพียงพอกับกลุ่มผู้
ทดสอบขำดใหญ่และผู้ทดสอบบำงส่วนสำมำรถใช้
คอมพิวเตอร์ได้ซ่ึงเป็นข้อจ ำกัดใหญ่ ซ่ึงข้อจ ำกัดนี้จะขึ้นอยู่
กับเหตุผลส ำหรับกำรทดสอบลักษณะของผู้ทดสอบหรือ
ระดับชั้น 

5. กำรจัดกำรทดสอบขั้นตอนที่แตกต่ำงกัน ซ่ึง
จะเป็นปัญหำส ำหรับผู้ทดสอบบำงคน 

6. ผู้ทดสอบแต่ละคนจะได้รับข้อสอบที่แตกต่ำง
กัน ซ่ึงจะสำมำรถรับรู้ได้ถึงควำมไม่เสมอภำค 

7. ผู้ทดสอบไม่สำมำรถกลับไปทบทวนหรือ
เปลี่ยนค ำตอบได้ ถ้ำอนุญำตให้มีกำรเปลี่ยนค ำตอบ ผู้
ทดสอบที่มีควำมเฉลียวฉลำด ก็จะตั้งใจท ำข้อสอบข้อ
แรกๆ ให้ผิด โปรแกรมในกำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วย
คอมพิวเตอร์ก็จะสรุปว่ำมีควำมสำมำรถต่ ำและจะเลือกชุด
ข้อสอบที่ง่ำยๆ ผู้ทดสอบก็จะกลับมำท ำและเปลี่ยน
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ข้อสอบทั้งหมดให้ถูก ก็จะได้ตอบถูกทุกข้อในกำรประมำณ
ค่ำควำมสำมำรถของผู้ทดสอบจะอยู่ในระดับสูงสุดซ่ึงเป็น
สิ่งเลวร้ำยในกำรวัดผลอย่ำงย่ิง 
 
สรุป 
 กำรทดสอบแบบปรับเหมำะด้วยคอมพิวเตอร์ 
(CAT) ได้รับกำรพัฒนำมำอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรใช้
ประโยชน์ของกำรทดสอบแบบปรับเหมำะซ่ึงเริ่มต้นโดย 
บิเนท์ (Binet) ในปี 1905 กำรทดสอบแบบปรับเมำะ
ประกอบด้วยกำรคัดเลือกข้อค ำถำมที่เรำเก็บรวบรวมไว้
หรือที่ เรียกว่ำธนำคำรข้อสอบ ข้อค ำถำมที่ เลือกจะ
สอดคล้องกับระดับกำรประมำณควำมสำมำรถหรือระดับ
ควำมถนัดที่แท้จริงของผู้ท ำกำรสอบ ถ้ำผู้ท ำกำรสอบท ำ
ข้อสอบนั้นได้ก็จะน ำเสนอข้อต่อไป ในทำงตรงกันข้ำม ถ้ำ
ผู้ทดสอบท ำผิดก็จะท ำในระดับควำมสำมำรถที่ต่ ำกว่ำ โดย
เรียงล ำดับข้อสอบไว้อย่ำงสมดุล ครอบคลุมระดับ
ควำมสำมำรถของผู้ทดสอบ กำรทดสอบจะหยุดลงเม่ือ
ต้องกำรอธิบำยระดับควำมสำมำรถของผู้ทดสอบด้วย
ควำมถูกต้องแม่น ำและให้ข้อมูลของผู้ทดสอบในทันที 
ประโยชน์ของกำรทดสอบแบบปรับเหมำะโดยใช้
คอมพิวเตอร์มีหลำยประกำรเช่น ใช้เวลำในกำรทดสอบ
น้อย จัดกำรทดสอบได้รวดเร็ว มีควำมยืดหยุ่นในกำร
จัดกำรทดสอบ มีควำมปลอดภัยในกำรสอบ สำมำรถ
ควบคุมกำรเปิดเผยข้อสอบได้ดีกว่ำ มีข้อสอบทุกระดับ
ควำมสำมำรถของผู้ทดสอบ ปรับปรุงข้อมูลได้รวดเร็วและ
รำยงำนผลกำรสอบได้ทันที ส ำหรับจ้อจ ำกัดของกำร
ทดสอบแบบปรับเหมำะโดยใช้คอมพิวเตอร์ คือ ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรสูง ข้อจ ำกัดในเรื่องของตัวโปรแกรมไม่มี
ควำมสัมพันธ์ เพรำะผู้ ทดสอบต้องด ำ เนินกำรกั บ
คอมพิว เตอร์  ควำมแตกต่ ำงที่ ผู้ ทดสอบที่ มี ระดับ
ควำมสำมำรถเดียวกันจะต้องท ำข้อสอบต่ำงกัน ควำมยำก
ในกำรจัดกำรชนิดของข้อสอบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
โปรแกรมของกำรทดสอบแบบปรับเหมำะโดยใช้
คอมพิวเตอร์ 
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บทคัดย่อ 

 เด็กออทิสติกส่วนใหญ่ขาดทักษะทางสังคมอันเป็นปัญหาพื้นฐานที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม ไม่สามารถแสดง
พฤติกรรม อารมณ์และความรู้สึกให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ไม่รู้แบบแผนของการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
ตัวอย่างเช่น ไม่รู้ว่าท าไมเราต้องสนทนากัน ท าไมต้องหยุดทักทายกับคนอื่น ด้วยเหตุนี้เด็กออทิสติกจึงมีความจ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม ซ่ึงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจ าเป็นต้องใช้การรับรู้ทางสังคม
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิธีการอย่างหนึ่งที่น ามาใช้ได้เปน็อย่างดี คือ กลวิธีการสอนการคิดเชิงสังคมโดยใช้ทฤษฎีของจิตใจ 
ซ่ึงกลวิธีนี้จะช่วยให้เด็กปฐมวัยออทิสติกสามารถปรับตัวในการแสดงออกพฤติกรรมและตอบสนองผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
สามารถเข้าใจในทัศนะ อารมณ์ความรู้สึกและสามารถอ่านจิตใจของผู้อื่นได้ อันจะน าไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมที่
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงเด็กปฐมวัยออทิสติกควรได้รับการฝึกคิดเชิงสังคมตามขั้นตอนจนเกิดทักษะความช านาญ  
 
ค าส าคัญ: เด็กออทิสติก, การคิดเชิงสังคม, ทฤษฎีของจิตใจ 
 

Abstract 
 The most of autistic children luck social skills which is the fundamental problems socity. 
Autistic children cannot express their behavior, emotioud, and felling in the properly situation as well 
as they do not nave the interaction with otter people. For example, autistic children do not know why 
people have to communicator or why people have to greet. Therefore, autistic children must develop 
the social skill effectively. Moveover,The best solution is the approach strategy of thinking socity that is 
psychology ( Science of mind)  Psychological strategy help autistic children that they can proficiently 
express their behavior  and have good responsibility with other people. They can understand about 
attitude,emotion,feeling,and heart of other people. It bring, about to behavior development of society 
that success.Consequently ,autistic children should receive practical thinking society, until they have 
the skill and will be experts. 
 
Keywords: autistic children, social thinking, theory of mind 
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บทน า 
เด็กออทิสติก หมายถึง เด็กที่มีการพัฒนาทาง

สมองบางส่วนผิดปกติ ซ่ึง เป็นที่รู้ จักกันมาเป็นเวลา
มากกว่า 70 แล้ว เรียกกันว่า กลุ่มอาการออทิซึม (autism) 
เด็กกลุ่มนี้จะแสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติกว่าเด็กทั่วไป คือ 
ความผิดปกติของพัฒนาการทางภาษาและพัฒนาการทาง
สังคม ซ่ึงความบกพร่องทักษะทางสังคมอันเป็นปัญหา
พื้นฐานท่ีส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางสังคม มีพฤติกรรม
แปลกๆ ซ้ าๆ นอกจากนี้เด็กออทิสติกจะไม่สามารถแสดง
พฤติกรรม อารมณ์และความรู้สึกได้ถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ไม่รู้แบบแผนของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
ตัวอย่างเช่น ไม่รู้ว่าท าไมเราต้องทักทายคน ท าไมต้องหยุด
คุยกับคน ท าไมต้องมีการแบ่งปัน เด็กออทิสติกจะไม่
สามารถกระท ากับสิ่ ง เหล่านี้ ได้ เหมือนคนปกติ  อัน
เนื่องมาจากความบกพร่องทางการรู้คิดเกี่ยวกับสังคม การ
เรียนรู้ กฎระเบียบ แบบแผนของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 
(สุขิริน  เย็นสวัสด์ิ. 2553: 68) แต่ถึงแม้ว่าเด็กออทิสติกจะ
ไม่เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นจากการสังเกต
สีหน้าและท่าทาง แต่ตัวเด็กเองมีอารมณ์ ความรู้สึกของ
เขาเอง รู้สึกโกรธ เศร้า เหงา อิจฉา ดีใจ ต้องการความรัก
ความสนใจเช่นเดียวกับเด็กทั่วไป(ทวีศักดิ์  สิริรัตน์เรขา. 
2558) 

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างบุคคลให้
ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้วิธีการมี
ปฏิสัมพันธ์และใช้การรับรู้ทางสังคมที่มีประสิทธิภาพ การ
รับรู้ทางสังคม หมายถึง ความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดซ่ึง
เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางสังคมทั้งของตนเองและ
ผู้อื่น การเรียนรู้ เกี่ยวกับจิตใจจะท าให้เด็กออทิสติก 
สามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจ (mental 
state) ทั้งของตนเองและผู้อื่น โดยรู้ว่าบุคคลมีความรู้ 
ความเชื่อ ความจ า ความปรารถนาและความมุ่งหมาย รู้ว่า
บุคคลแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้ งด้านการรับรู้  
ความคิด และความรู้สึก แม้จะเผชิญกับเหตุการณ์เดียวกัน 
(ไฉทยา  ภิระบรรณ์. 2550: 167)  

กลวิธีการสอนการคิดเชิงสังคม เป็นวิธีการหนึ่งที่
ใช้แนวคิดสามารถรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะของจิตใจ
เป็นพื้นฐานที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมบางอย่าง
ออกมา สามารถอธิบายหรือท านายถึงการกระท าของ

บุคคลอื่นได้ การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กสามารถ
ปรับตัวในการแสดงออก สามารถเข้าใจในทัศนะของผู้อื่น 
และยังช่วยให้บุคคลเข้าใจถึงอารมณ์ของบุคคลอื่น อีกทั้ง
ยังช่วยในการติดต่อสื่อสาร สามารถอ่านจิตใจของผู้อื่น 
และรู้ว่าผู้อื่นมีความรู้ ความตั้งใจและความรู้สึกอย่างไร 
ท าให้เกิดความเข้าใจในโลกและสังคมที่เขาอาศัยอยู่ได้ดี
ย่ิงขึ้น ผลจากการทดลองสอนกลวิธีการสอนการคิดเชิง
สังคมมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อเด็กออทิสติก ท าให้เด็กสามารถ
พัฒนาการคิดเชิงสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
สามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม (Gevers, Clifford, 
Mager, & Boer. 2006; Ozonoff et al. 2003 Steerneman, 
Jackson, Pelzer, & Muris. 1996)  
 
ทฤษฎีของจิตใจ (The Theory of Mind) ที่เกี่ยวกับเด็ก
ออทิสติก 
 ทฤษฎีในเรื่องความรู้สึกนึกคิดคือ ความสามารถ
ในการพิจารณาความคิดและความรู้สึกของบุคคลอื่นและ
เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลอื่น โดยการอ่านจิตใจของผู้อื่น 
(Baron-Cohen.1989; Baron Cohen, Leslie. & Frith. 
1985) Howlin, Baron-Cohen, & Hadwin. 1999) บา
ออน –โคเฮ็น (Baon-Cohen. 1989) รายงานว่าเด็กที่มี
ความบกพร่องทางด้านการรับรู้สภาวะอารมณ์ของผู้อื่นนี้
มักขาดความสามารถในการคาดเดาพฤติกรรมของคนอื่น 
ขาดความสามารถในการอ่านความตั้งใจ การรับรู้อารมณ์
หรือการเข้าใจมุมมองของผู้อื่น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงมักเป็นที่
รู้จักกันในชื่อของการบอดทางจิตใจและอารมณ์หรือความ
บกพร่องทางความรู้สึก   นึกคิด (Baron-Cohen. 1995; 
Howlin et al.. 1999) เป็นผลให้เด็กขาดความสนใจ
ร่วมกับผู้อื่น ไม่เข้าใจว่าผู้อื่นคิดอย่างไร ท าให้เด็กไม่
สามารถเข้าใจและตอบสนองผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ไม่เข้าใจว่าผู้อื่นก าลังโกรธจากการอ่านสีหน้า แต่ถ้าในคน
ปกติจะสามารถ “อ่าน” สีหน้าท่าทางพฤติกรรมของบุคคล
อื่นได้ เม่ือเราเห็นคนอื่นเราสามารถตั้งสมมติฐานขึ้นในใจ
ได้เองว่าคนๆ นั้นก าลังคิดวางแผนจะท าอะไรและรับรู้ได้ถึง
อารมณ์เจตนาที่ซ่อนอยู่ภายใน ซ่ึง อุมาพร  ตรังคสมบัติ 
(2550: 20) ได้กล่าวว่า จากรายงานการวิจัยของฮอบสัน
และคณะ พบว่า เด็กออทิสติกไม่สามารถอ่านอารมณ์ของ
คนได้ดีเท่ากับเด็กปกติ ทั้งนี้จากการทดลองโดยให้เด็กจับคู่
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ภาพใบหน้าคนที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ผลปรากฏว่า เด็กออทิ
สติกจับคู่อารมณ์กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ถูกตอ้ง  
กล่าวคือเด็กออทิสติกจะจับคู่โดยดูว่าคนในภาพสวมหมวก
แบบใด ต่างจากเด็กปกติที่จับคู่โดยดูว่าใบหน้าคนที่ปรากฏ
ในภาพแสดงอารมณ์อย่างไร ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าการ
อ่านจิตใจจึงนับเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ช่วยท าให้เราเข้าใจใน
เรื่องต่อไปนี้ 

1. ความเข้าใจผิดในการท าเข้าใจถึงความเชื่อ
บางสิ่งบางอย่างของเด็กออทิสติก ทั้งๆที่ความจริงแล้ว
ไม่ใช่ ภาพประกอบข้างล่างนี้ แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างการ 

2. ทดลองชิ้นหนึ่งที่น ามาใช้ ในการอธิบาย
ทฤษฎีของจิตใจคือ การทดลองที่ชื่อว่า แซลลี่และแอน 
(Sally-Anne test) ซ่ึงเป็นการสร้างสถานการณ์สมมติ
ผ่านตุ๊กตา 2 ตัวชื่อแซลลี่และแอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แซลล่ีและแอน (Sally-Anne test) 
ที่มา: (Byom and Mutlu. 2013) 

 
สถานการณ์การทดลองนี้คือ แซลลี่เป็นเจ้าของ

ตระกร้า ส่วนแอนเป็นเจ้าของกล่อง เริ่มต้นด้วยการที่แซล
ลี่เข้ามาในห้องที่มีตระกร้าและกล่องอยู่ ถือลูกหินมาหนึ่ง
ลูกแล้วเอาใส่ตระกร้า (มีฝาปิด) ของตนเอง แล้วแซลลี่ก็
เดินออกจากห้องไป หลังจากนั้น แอนเดินเข้ามาในห้อง 

หยิบลูกหินจากตะกร้าของแซลลี่มาใส่ในกล่องของตนเอง
แทนแล้วเดินออกจากห้อง 

เด็กที่ถูกทดสอบสังเกตการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอด
จะถูกถามว่า “เม่ือแซลลี่เดินกลับเข้ามาในห้องจะมองหา
ลูกหินที่ใด?” ผลการศึกษาพบว่าเด็กส่วนมากที่อายุ 4 ปี
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เป็นต้นไป สามารถตอบได้ถูกต้องว่า แซลลี่จะมองหาลูก
หินในตะกร้า ขณะที่เด็กกลุ่มออทิสติกส่วนมากตอบไม่
ถูกต้อง ผู้วิ จัยอธิบายว่า เด็กกลุ่มอาการออทิสติกไม่
สามารถเข้าใจความคิดของแซลลี่ ซ่ึงไม่เห็นเหตุการณ์ช่วง
ที่แอนย้ายลูกหิน เด็กมักตอบตามความเข้าใจหรือสิ่งที่
ตนเองมองเห็นเท่านั้น (Gloria Origgi. 2002: Online) โดย
ผลจากงานวิจัยของ Simon Baron-Cohen, Alan Leslie 
and Uta Frith.  ( Gravin Cosgrave & Lasairiona Mc 
Guinness. 2011: Online) พบว่า ร้อยละ 80 ของเด็กออทิ
สติกตอบไม่ถูกต้อง ซ่ึงมีเด็กออทิสติก 4 คน จาก 20 คน 
เท่านั้นที่ตอบค าถามได้ถูกต้อง จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท าไม
บางครั้งเด็กจึงมีความยากล าบากในเรื่องทักษะทางสังคม
และการสื่อสาร 

3. ความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น ท าให้เราสามารถ
ทราบว่า คนเราจะแปลหรือคาดหมายเหตุการณ์ได้อย่างไร
และเขาจะรู้สึกอย่างไรต่อไป 

4. การตระหนักรู้ในตัวตน รู้ว่าความเชื่อของ
ตนเองอาจจะผิดและรู้สาเหตุของพฤติกรรมตัวเอง การ
สอนหรือการท าให้บุคคลเปลี่ยนความคิดโดยผ่านการ
แนะน าหรือชักชวน 
 
การสอนการคิดเชิงสังคมส าหรับเด็กปฐมวัยออทิสติก 
 1. หลักการพื้นฐานของวิธีการคิดเชิงสังคม 
 วิธีการคิดเชิงสังคมจะสอนในเรื่องพฤติกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการบอดทางจิตใจและอารมณ์  (Gevers, 
Clifford, Mager, & Boer.  2006; Steerneman, 
Jackson, Pelzer, & Muris. 1996) วิธีการคิดเชิงสังคมมี
หลักการพื้นฐานดังนี้ (Crooke, Hendrix, & Rachman. 
2008) 
 1.1 มีความแตกต่างจากรูปแบบพฤติกรรม
นิยม วิธีการคิดเชิงสังคมไม่ใช้การเสริมแรงหรือการให้
รางวัลส าหรับพฤติกรรมท่ีเหมาะสม แต่รูปแบบนี้มุ่งเนน้ไป
ที่ความส าคัญของความเข้าใจความคิดของผู้อื่นและ
ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างความเข้าใจในความรู้
เชิงสังคมและการใช้ทักษะทางสังคม นักบ าบัดหรือบุคคล
ที่ให้การช่วยเหลือเด็กจะเป็นผู้ส่งเสริมการตอบสนองโดย
ใช้ค าพูดหรือภาษากายในช่วงการฝึกทักษะ 

 1.2 จุดประสงค์ของการคิดเชิงสังคม คือ การ
สร้างแนวคิดแบบนามธรรมให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมาก
ขึ้น ในการท าเช่นนี้โครงสร้างทางการมองเห็นจะถูก
น ามาใช้ในการพัฒนาการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์ 
 1.3 เม่ือพิจารณาทักษะโดยทั่วไปการสอน
การรับรู้ต่อตนเองและเพื่อนมีการน าประสบการณ์ในชีวิต
ที่ คุ้ น เ คยมา ใช้ ในการสอนทั กษะนี้  อี กทั้ ง ยั ง เน้ น
ความส าคัญและให้การตอบสนองเพื่อส่งเสริมทักษะ
โดยทั่วไป 
 2. ตัวอย่างวิธีการคิดเชิงสังคม  
 ทักษะทางสังคม เป็นความบกพร่องที่ส าคัญ
ของบุคคลออทิสติก ดังนั้น จึงต้องให้มีการฝึกฝนทักษะ
ด้านนี้เป็นพิเศษเพื่อให้เด็กสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ทั้งนี้การฝึกฝนทักษะทางสังคม 
สามารถท าได้โดยจ าลองเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ 
ทางสังคมเพื่อให้ทดลองปฏิบัติจนเกิดความช านาญหรือ
การสอนโดยจดจ ารูปแบบการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
มาใช้โดยตรง (Ozonoff et al. 2003) ส าหรับการฝึก
ทักษะทางสังคมที่ใช้วิธีการคิดเชิงสังคม สามารถท าได้ดังนี้ 
 

1. การใช้ภาพที่แสดงกล่องความคิดเพื่อ
น าเสนอสิ่งที่ผู้อื่นก าลังคิดอยู่ จากภาพท่ี 1.2   

2. สอนกลวิธีแก่เด็กออทิสติกแต่ละคนหรือ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเฉพาะ เช่น การรับรู้มุมมองหรือการรับรู้
อารมณ ์

3. เชื่อมโยงบทเรียนการคิดเชิงสังคมเข้ากับ
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะ 

 4. ใช้หลักสูตรการคิดเชิงสังคมมาใช้ในการ
สอน (Winner. 2005) 
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ภาพที่ 2 แสดงภาพกล่องความคิด 
 

3. ขั้นตอนการสอนการคิดเชิงสังคมส าหรับเด็ก
ปฐมวัยออทิสติก 
 ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของช่วงเวลาใน
การฝึกการคิดเชิงสังคม  

1. การเรียกรวม เป็นกิจกรรมการอุ่นเครื่องท่ี
ครูน ามาใช้เพื่อเป็นการเริ่มต้นพูดคุยใช้ระยะเวลาในขั้นนี้
ประมาณ 3-5 นาท ี

2. เรียนเป็นกลุ่มหรือนักบ าบัดสอนกลวิธกีาร
รับรู้ทางสังคมแบบเฉพาะหรือบทเรียนการคิดเชิงสังคมที่มี
การใช้ค าอธิบายอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมรวมทั้ง
ยกตัวอย่างประกอบ 

3. ฝึกฝน/เวลาแบบไม่มีโครงสร้าง ครูหรือ
นักบ าบัดให้การสนับสนุนโดยใช้ภาพและการตอบสนอง
ผ่านท่าทางหรือการมองเห็นเพื่อพัฒนาการฝึกทักษะ 
(Crooke et al. 2008) 

 จากขั้นตอนในการสอนการคิดเชิงสังคมที่
กล่าวมาข้างต้นจึงสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการสอนการคิดเชิง
สังคมควรมีการเริ่มต้นสนทนาพูดคุยในระยะสั้นๆ เพื่อเป็น
การอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมในการฝึก ขั้นตอนต่อมา
จึงเป็นการเลือกทักษะที่ส าคัญที่จะสอน มีการยกตัวอย่าง
ท าให้ดู เพื่อให้เด็กสังเกตแล้วเลียนแบบ ขั้นตอนสุดท้ายจึง
เปิดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝนผ่านภาพจนเกิดทักษะ เนื่องจาก
การรับรู้ทางสายตา เป็นกระบวนการของสมองในการแปล

ความหมายข้อมูลที่ได้รับจากสายตาซ่ึงเป็นลักษณะเด่น
ของเด็กออทิสติกที่สามารถรับรู้ ความคิดความจ า ความ
เข้าใจในสิ่งต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับภาพโดยการมอง 
(Visuospatial relationships) เด็กออทิสติกส่วนใหญ่
มักจะคิดออกมาเป็นภาพ (Visual thinker) แทนการคิด
เป็นภาษา (Grandin. 2015. Online) โดยครูจะเป็นผู้
ประเมินผลว่าดีขึ้นหรือต้องปรับปรุงแก้ไข อย่างไร หาก
เด็กยังท าได้ไม่ดี ครูควรบอกเด็ก พูดให้ก าลัง ใจเด็กว่า 
“ลองพยายามอีกครั้งหนึ่ง” หรือถ้าเด็กท าได้ดีขึ้นก็ควร
บอกเด็กว่า “ดีขึ้นแล้วนะ” และให้แรงเสริมเด็กอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้เด็กรักษาทักษะนั้นไว้ให้เป็นพฤติกรรม
คงทน ทั้งนี้ครูสามารถบันทึกภาพไว้ดูว่าขั้นตอนใดที่เด็ก
ยังต้องปรับปรุงแก้ไข 
 4. กรณีศึกษา 
 เ ม่ือครูผู้สอนตัดสินใจที่จะเน้นการรับรู้
ทัศนคติกับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นออทิสติก ครูสามารถปรับใช้
หลักการหลายๆ หลักการและขั้นตอนของวิธีการคิดเชิง
สังคม โดยเริ่มบทเรียนจากการแบ่งปันประสบการณ์ทาง
สังคมอาจใช้เวลาประมาณ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่อง
แก่เด็กออทิสติก หลังจากนั้นครูจึงเน้นความส าคัญของ
ความเข้าใจมุมมองของคนอื่นในขณะที่มีปฏิสัมพันธ์หรือ
การสื่อสารกับคนอื่นๆ ตัวอย่างเช่น หากเด็กอยาก
แลกเปลี่ยนความสนใจเป็นพิเศษของตนเองกับเพื่อน สิ่งที่
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ส าคัญคือเด็กได้แลกเปลี่ยนความสนใจโดยการใช้ทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสมหรือไม่ เช่น การถามค าถามหรือการ
อ่านการแสดงออกทางสีหน้า ต่อมาครูควรให้โอกาสแก่
เด็กในการฝึกฝนความเข้าใจทัศนคติของผู้อื่นในกิจกรรม
กลุ่ม ซ่ึงในระหว่างที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนั้น ครูควร
ให้การตอบสนองทางค าพูดและทางสายตาเพื่อส่งเสริม
ทักษะสังคมที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องเน้นถึงวิธีการ
สร้างทักษะตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงด้วย 
 5. กลวิธีในการปรับเปลี่ยน 
 วิธีการคิดเชิงสังคมสามารถน าไปใช้กับเด็ก
ปฐมวัยออทิสติกแบบตัวต่อตัวหรือแบบเป็นกลุ่มก็ได้ 
ครูผู้สอนเด็กออทิสติกและนักบ าบัดสามารถใช้วิธีการคิด
เชิงสังคมส าหรับเด็กในแต่ละคนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการจ าเป็นของเด็กหรือสามารถออกแบบเป็นกิจกรรม
กลุ่มเพื่อสอนกลวิธีการรับรู้ทางสังคม เช่น การรับรู้
ทัศนคติและการเข้าใจอารมณ์ ทั้งนี้การฝึกทักษะทาง
สังคมสามารถใช้กลวิธีในการปรับเปลี่ยนได้ดังนี้ 

1. สอนให้เด็กมีความตระหนักเชิงสังคม 
(Social awareness) และเข้าใจกฎของปฏิสัมพันธ์ที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบุคคล โดยสามารถยกตัวอย่างสถานการณ์
บางอย่างที่เกิดขึ้นจริง และสอนว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้อง
และมีอะไรบ้างที่ไม่เกี่ยวข้อง มีอะไรบ้างที่ตรงประเด็น
และมีอะไรบ้างที่ไม่ตรงประเด็น อะไรเหมาะสมและอะไร
ไม่เหมาะสม รวมทั้งสอนว่ามุมมองของตนและบุคคลอื่น
เป็นอย่างไร มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

2. สอนอย่างชัดเจนว่าในเหตุการณ์นั้นๆ ว่า
พฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ถูกต้อง อะไรเป็นพฤติกรรม
ที่ควรท าและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง การสอนที่ชัดเจนเช่นนี้
จะช่วยให้เด็กออทิสติกสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในสังคม 

3. สอนให้เด็กรู้จักเตรียมตัวก่อนที่จะพบ
สถานการณ์ต่างๆ รู้จักขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยอาจ
ท าบันทึกรายการของสถานการณ์ที่พบบ่อยๆ หรือที่เกิด
ปัญหาบ่อยๆ โดยมีรายละเอียดว่าสถานการณ์นั้นเป็น
อย่างไร และขั้นตอนการตัดสินใจที่ควรท าหรือวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมเป็นอย่างไร 

4. สอนให้ เด็กรู้ จักวิเคราะห์เหตุผลทาง
สังคม เช่น ให้เด็กรู้จักวิเคราะห์ว่าความขัดแย้งเกิดจาก
อะไร และจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร 
 
บทสรุป  
 การแสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะดีขึ้นได้เม่ือเด็ก
ออทิสติกโตขึ้น โดยเฉพาะหากเด็กได้รับการฝึกสอนให้ท า
หรือได้รับการให้การช่วยเหลือในระยะแรกเริ่มมาก่อน 
เด็กออทิสติกที่เข้าโรงเรียนแล้วอาจจะสามารถท ากิจกรรม
ร่วมกับเด็กอื่นได้ถ้ามีการควบคุมก ากับและอาจชอบเล่น
กับเพื่อนที่มีความสนใจแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เด็ก
ออทิสติกมักจะยังคงมีความบกพร่องในการเข้าใจมุมมอง
หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้อื่น กลวิธีการสอนการคิดเชิง
สังคมส าหรับเด็กปฐมวัยออทิสติกจึงเป็นอีกกลวิธีหนึ่งซ่ึง
จุดประสงค์ของวิธีการคิดเชิงสังคม คือ เพื่อพัฒนาการรับรู้
ทางสังคม เช่น การรับรู้ทัศนคติ รูปแบบนี้เน้นการสอน
บุคคลออทิสติกให้มีพื้นฐานของการรับรู้ทางสังคมเพื่อ
น า ไปสู่ ก ารพัฒนาพฤติก รรมทางสั งคมที่ ป ระสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงวิธีการคิดเชิงสังคมมีอยู่หลายวิธีแต่ไม่ว่าจะ
ใช้วิธีใดก็ตามเด็กก็ควรได้รับการฝึกฝนจนเกิดทักษะความ
ช านาญ ส าหรับขั้นตอนการฝึกการคิดเชิงสังคม ครูควร
ด าเนินการฝึกตามขั้นตอน โดยเฉพาะในเด็กออทิสติกการ
ใช้ภาพและตอบสนองผ่านท่าทางจะช่วยให้เด็กออทิสติ
กรับรู้และเรียนรู้ทักษะทางสังคมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามครูก็ควรสร้างบรรยากาศเชิงบวก โดยมีความ
ม่ันคงทางอารมณ์ มีความเห็นอกเห็นใจ เพราะความเห็น
อกเห็นใจของครูจะส่งไปถึงพัฒนาการทางสังคมและการ
เรียนของเด็ก รวมไปถึงการมีบุคลิกที่อบอุ่นของครูซ่ึงจะ
ช่วยเชื่อมโยงพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจตนเองใน
ทางบวกของเด็ก ครูที่อบอุ่นจะท าให้เด็กและผู้คนรอบข้าง
รับรู้ได้ว่า ครูชอบเขาและคิดดีกับพวกเขา บรรยากาศใน
ลักษณะดังกล่าวนี้จะท าให้ครูสามารถท างานกับเด็กออทิ
สติกได้ประสบความส าเร็จ 
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บทคัดย่อ 
ครูปฐมวัยนั้นนับวันก็ย่ิงมีความส าคัญต่อประเทศชาติอย่างที่สุด  เพราะหากประเทศใดมองเห็นความส าคัญ

ประเทศนั้นจะให้การดูแลและพัฒนาบุคลากรที่มีวิชาชีพครูปฐมวัยให้มีค าว่า “คุณภาพ” มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นที่แห่งใดก็
ตามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับปฐมวัย โดยเฉพาะในสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยที่เปิดท าการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงเป็นแหล่งหล่อหลอมด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งบุคลิกภาพที่ดีต่างๆ ตลอดจน
ได้รับ ประสบการณ์ชีวิตในขณะที่ได้ศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในระยะเวลาถึง 5 ปี ซ่ึงถือเป็นกระบวนการถ่ายทอดทาง
สังคมอย่างหนึ่งที่มีส่วนกล่อมเกลา ลักษณะบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาครูปฐมวัยเหล่านี้เพื่อน าไปสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณ
ให้กับมหาวิทยาลัยได้ หากประเทศชาติต้องการเด็กหรือพลเมืองในประเทศเป็นคนที่มีบุคลิกภาพเช่นไรก็ควรที่สร้างพัฒนา
และหล่อหลอมครูปฐมวัยให้เป็นคนที่มีบุคลิกภาพเช่นนั้นก่อน เพราะแน่นอนเด็กปฐมวัย ต้องใช้เวลาอยู่กับครูปฐมวัยที่
โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่ เด็กจะเกิดการซึมซับบุคลิกภาพต่างๆของครูทุกวัน ในด้านท่วงที อิริยาบถต่างๆ
ประกอบด้วย การเดิน การยืน การนั่ง การไหว้และด้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้เม่ือเด็กมองเห็นครูทุกวัน เด็กจะช่างสังเกตตามวัย
ของเด็กเอง และเกิดการ”เลียนแบบ” และน ามาเป็น”ต้นแบบ” ในที่สุด  ดังนั้นครูจึงควรตระหนักถึงบุคลิกภาพที่ดี 
เหมาะสมกับวิชาชีพครูเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็กและสังคม 
 
ค าส าคัญ : บุคลิกภาพครู ท่วงทีครูปฐมวัย อิริยาบถครูปฐมวัย ครูปฐมวัย  
 

Abstract 
Childhood teachers are the most enormous importance for the nation because people can 

develop end pay attention to Childhood teachers if they recognize the importance in any countries as 
well as to make the word “quality” abundantly. In the university, there is the faculty of education in 
early Childhood teachers program that  preach about a conventional morality, an engaging personality, 
and invaluable experience in order to acquire competence of childhood teachers  which achieve 
worldwide fame as the representative of the university. If people actively seek children that have a 
warm personality, they have to preach the childhood teachers at first. Indeed, it is surely that childhood 
have to take a lot of time with their teacher so they have to copy personality of their teacher in everyday 
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to exemplify sitting, walk, and eating. Consequently, the childhood teachers should realize own warm 
personality for their student as well as society 
 
บทน า 
           อาชีพครูปฐมวัย ถือว่าเป็นวิชาชีพที่มีความส าคญั
ต่อสังคม และประเทศชาติ ครูปฐมวัยจ าเป็นต้องสร้าง
คุณลักษณะ และบุคลิกภาพประจ าตน ให้เหมาะสมกับ
บทบาท หน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบ ครูปฐมวัย ต้องปลูกฝัง 
หล่อหลอมคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ให้แก่เด็ก เพราะครู
เป็น คนแรกที่เด็กได้พบ สัมผัส มีปฏิสัมพันธ์ เป็นครั้งของ
เด็กในการมาเรียน ครูปฐมวัยจึงมีความใกล้ชิด ผูกพัน กับ
เด็ก รองลงมาจาก พ่อ และแม่ของเด็ก เพราะเด็กปฐมวัย
จะซึมซับและยึดเป็นหลัก หรือแบบฉบับในการแสดง
พฤติกรรม ของครูปฐมวัย และน าไปปฏิบัติตามและหล่อ
หลอม เป็นคุณลักษณะ บุคลิกภาพของเด็กไปในทีสุด 
 เด็กปฐมวัย ซ่ึงเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต  เรื่องราว
และประสบการณ์ สิ่งต่าง ๆ ที่เด็กได้รับในวัยเริ่มต้นของ
ชีวิต จะท าให้มีอิทธิพลต่อชีวิตของเด็กจนถึงวาระสุดท้าย
ของชีวิตคนเรา เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว พฤติกรรมการอบรม เลี้ยงดู การดูแลให้ความ
สนใจสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ย่อมมีผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ
ของเด็กในอนาคต ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฎี ความเชื่อของ 
อัลเบิร์ต  แบนดูรา (Albert Bandura) (อ้างถึงใน ชัชรี สุ
นทราภัย,2559, น.9)  มีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์
ส่วนมากเป็นการเรียนรู้ โดยการสังเกต หรือการเลียนแบบ 
เนื่องจากมนุษย์ มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ที่อยู่รอบตัว
อยู่เสมอ ดังนั้น วัยเด็กปฐมวัยจึงเป็นระยะที่ส าคัญที่สุด
ของชีวิต ของเด็กทุกคน ที่ผู้ใหญ่ จะให้ความสนใจในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ และเป็นระยะในการสร้างพื้นฐาน ของ
จิตใจ ให้ เป็นวัยผู้ ใหญ่ที่ มีคุณภาพและลักษณะที่พึง
ประสงค์ของชีวิตต่อไป 
 ดังนั้นบุคลิกภาพครูปฐมวัยจึงมีความส าคัญอย่าง
ย่ิงต่อเด็กปฐมวัย เพราะภาพรวมของบุคลิกภาพครูปฐมวัย 

จะเป็นแนวทางพื้นฐานในการที่เด็กจะยึดเป็นต้นแบบทาง
บุคลิกภาพของเด็กปฐมวัยในช่วงการเติบโตทุกช่วงวัยของ
ชีวิตเด็กต่อไปในอนาคต 

บุคลิกภาพด้านท่วงที และการเคลื่อนไหวเป็น
บุคลิกภาพหนึ่งที่ต้องน าใช้ประกอบวิชาชีพ และการสอน 
ส าหรับวิชาชีพครูปฐมวัยมากที่สุด เพราะครูต้องจัด
กิจกรรมให้กับเด็กทุกวัน ดังนั้นครูปฐมวัยจึงไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้อิริยาบถที่หลากหลายอยู่
ตลอดเวลา ครูจึงต้องเข้าใจหลักการ การเคลื่อนไหวให้ดู
เหมาะสมกับวิชาชีพส าหรับครูปฐมวัยอย่างแท้จริง  

บุคลิกภาพ ด้านท่วงทีและการเคลื่อนไหว ด้าน
การยืน เดิน นั่ง ไหว้ ของครูปฐมวัย จะเป็นตัวแบบส าคัญ
ทางสังคมของเด็กปฐมวัยกับท่วงทีอิริยาบถของครูปฐมวัย
ต้องมีความสัมพันธ์กับอิริยาบถด้วย  

ท่วงที (Appearance) หมายถึง ส่วนที่ปรากฏให้
เห็นได้ง่ายซ่ึงประกอบด้วย สุขภาพร่างกายการเคลื่อนไหว 
การมีสุขภาพจิตที่ดี การพูดสนทนาตลอดจนการแสดง
กิริยา มารยาท ท่วงทีที่ปรากฏในสายตาของผู้สนทนา      
(สุทธิพรรณธีรพงศ์ และคณะ, 2556, น.33)  
 
การปรับท่วงทีและอิริยาบถของครูปฐมวัย 

1. การปรับท่วงทีในการยืน  
การยืนควรเป็นการยืนที่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการ

ยืนตามล าพัง การยืนเพื่อแสดงความเคารพ หรือปรากฏ
ตัวต่อหน้า และท่ามกลางชุมชน ให้วางไหล่ตามสบาย ยืด
อกให้ผึ่งผาย แขม่วท้องเล็กน้อย กระดูกสันหลังตรง 
วางมือทั้งสองขนานล าตัว หรือประสานมือไว้ด้านหน้า ให้
น้ าหนักตัวมาที่ส้นเท้าที่วางอยู่ด้านหลัง
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ภาพที่ 1 แสดงท่วงทีในการยืน 
ที่มา: (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 

 
ท่ายืนตามปกติเน้นลักษณะ ขาชิด วางเท้าใดเท้า

หนึ่งให้รับน้ าหนักตามหลักการวางเท้า หน้าตรง แขนวาง
แนบล าตัวหรือประสานกันไว้ด้านหน้า ตัวตรง ใบหน้าตรง  

2. การปรับท่วงทีในการเดิน  

การเดินที่สง่างามควรมีลักษณะศีรษะตั้งตรง 
ไหล่ผาย แขนแกว่งเล็กน้อย ไม่เดินลากเส้นหรือปลายเท้า
แบะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป การเดินตามล าพัง 
ไม่ควรเดินเหม่อลอย หรือเดินเรียงหน้ากระดาน ไม่เดิน
ส่ายตัวไปมา หรือเดินยักสะโพก (ฉันทนิช อัศวนนท,์ 2544)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงภาพท่วงทีการเดิน 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 
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การก้าวเดินให้ยืนตัวตรงในท่ายืนปกติ แล้วก้าว

เท้าหน้าออกก่อนเสมอ ถ่ายน้ าหนักตัวไปยังเท้าหน้าที่ก้าว
ออกไป แกว่งแขนมาข้างหน้า ข้างหลัง ตรงกันข้ามกับเท้า
ก้าวออกไป  

ในการเดินมีการวางแนวระเบียบของร่างกาย 
ดังนี้ 

2.1 เท้าชี้ตรงไปข้างหน้า 
2.2 เข่าหย่อนเล็กน้อยแตง่อเข่า  
2.3 หน้าท้องแขม่วเล็กน้อย  
2.4 ยกเอว ดึงขึ้นจากสะโพก  
2.5 ไหล่ตรง ขณะเดินไม่โยกไหล่  
2.6 คอยืดตรง 

2.7 คางขนานกับพื้น 
2.8 เก็บสะโพก ไม่เดินโยกย้ายสะโพก 

ไม่ส่ายสะโพก  
2.9 หญิงเดินเหยียบเส้นสมมติ ชาย

เดินขนานเส้นสมมต ิ 
3.0 ไม่เดินโยกตัวโยกไหล่  

3. การปรับท่วงทีในการนั่ง  
สตรีควรนั่งลงบนเก้าอี้เข่าชิด  ตัวตรง  ไหล่ตรง 

ศีรษะตรง มือทั้งสองข้างวางบนตักซ้อนทับกัน วางเท้า
ตามหลักของการวางเท้า การเข้าสู่ที่นั่ง ควรเตรียมตัวก่อน
เข้าที่นั่ง ใช้เวลาเพียงเสี้ยวหนึ่งของวินาทีเท่านั้น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 แสดงภาพท่วงทีการน่ัง 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก,2560) 
 

การหย่อนตัวลงนั่งและการลุกขึ้นจากที่นั่ง การ
นั่งลงให้ใช้กล้ามเนื้อต้นขาเท่านั้นต้องฝึกปฏิบัติการหย่อน
ตัวลงนั่งด้วยต้นขาให้แน่ใจว่าท าได้ จนสามารถหย่อนตัว
ลงนั่งอย่างเต็มที่ โดยค้างอยู่ประมาณหนึ่งถึงสองวินาที 

แล้วจึงยกตัวขึ้นให้ตรงโดยไม่ให้เสียการทรงตัว ในการลุก
ขึ้นเช่นเดียวกับการเดิน กล้ามเนื้อต้นขาจะรับหน้าที่นี้ 
และใช้แรงดันจากเท้าช่วยใน กรณีที่เก้าอี้เป็นเบาะยุบไป 
ให้เข่ายกสูงขึ้น จะต้องไม่ดันตัวขึ้นจากที่นั่งโดยใช้แขนรั้ง
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ตัวขึ้น เอนไหล่ไปข้างหน้าช้า ๆ ให้กระดูกสันหลังยกขึ้น 
การนั่งและลุกจากที่นั่ง ควรนั่ง 2 จังหวะ และการลุกจาก
ที่นั่ง 2 จังหวะ เช่นกัน กล่าวคือ การนั่งจังหวะที่  1 
หมายถึง การเข้าที่นั่งบนเก้าอี้ ส่วนจังหวะที่ 2 หมายถึง 
การขยับก้นเพื่อเข้าถึงพื้นที่นั่งบนเก้าอี้ ให้รู้สึกนั่งในสบาย 
ส่วนการลุกจากที่นั่ง 2 จังหวะ  หมายถึง จังหวะที่ 1 คือ
การเตรียมลุก ต้องขยับตัวมาด้านหน้า เล็กน้อย และ

เตรียมวางเท้าที่พร้อมจะยืนขึ้นจากเก้าอี้ จังหวะที่ 2 ของ
การลุกจากเก้าอี้คือ การใช้สะโพกและกล้ามเนื้อต้นขา ดัน
ตัวเพื่อลุกขึ้นยืนให้สวยงาม 

ท่วงท่าของครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  ครูควรนั่งให้อยู่ในระดับสายตาของเด็ก 
เ พื่ อ ไ ม่ ให้ เ ด็ ก ไ ม่ ต้ อ ง เ ง ยหน้ ามอ งครู  ท า ให้ ข าด
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4 แสดงภาพท่วงทีการน่ัง ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 
 

4. การปรับท่วงทีในการไหว้  
การไหว้เป็นมารยาทอันส าคัญย่ิงที่ควรกระท า 

มือที่ประนมต้องนิ้วชิดกันอยู่ระหว่างกลางอกเป็นกระพุ่ม
มือให้สวยงามเป็นรูปดอกบัว ให้ปลายนิ้วตั้งตรงขึ้นเบื้อง
บน ยกมือขึ้นให้ตรงสันจมูก การไหว้มาจากค าว่า “ วันทา ” 
หรือ “นมัสการ” โดยปกติการไหว้แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ส าหรับครูปฐมวัยจะแบ่งการไหว้ เป็น  4 ระดับดังนี้  

 

 
4.1 การไหว้พระ  ใช้ เฉพาะท าความเคารพ

พระพุทธรูปหรือพระภิกษุสงฆ์ เม่ือพนมมือแล้วยกขึ้นให้
นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดตีนผม  แนบ
ปลายนิ้วชี้กับหน้าผากไม่เอียงซ้ายหรือขวา และการไหว้
พระอีกวิธีหนึ่งให้สวยงาม คือ การก้าวเท้าซ้ายออกไป
ด้านหน้า แล้วย่อเข่าลงเล็กน้อย โดยก้มตัวตั้งแต่ส่วนเอว
ถึงศีรษะเล็กน้อยให้คล้ายตัว C พนมมือแล้วยกขึ้นให้
นิ้วหัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้จรดตีนผม
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ภาพที่ 5 แสดงภาพท่วงทีการไหว้พระ 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 
 

4.2 การไหว้บิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่
หรือผู้มีอาวุโสมาก ให้ประนมมือขึ้นจนนิ้วหัวแม่มือจรด

ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้ว และก้มหลังลงตั้งแต่
ส่วนหลังถึงศีรษะ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แสดงภาพท่วงทีการไหว้บิดามารดา ครูอาจารย์ 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 

 
4.3 การไหว้ผู้เคารพนับถือทั่ว ๆ ไป รวมทั้งผู้มี

ฐานะเสมอกันให้ประนมมือจรดที่ส่วนล่างของหน้าปลาย
นิ้วหัวแม่มือจรดปลายคาง ปลายนิ้วชี้จรดจมูก ก้มหน้าลง
เล็กน้อย ไม่ต้องก้มตัวทั้งหญิงและชาย
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ภาพที่ 7 แสดงภาพท่วงทีการไหว้ผู้เคารพนับถือทั่วๆ ไป 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก,2560) 
 

4.4 การไหว้แบบรับไหว้ รับไหว้ผู้ที่เด็กกว่า หรือลูกศิษย์ ให้ประนมมือ อยู่ระหว่างอก พร้อมกับย้ิมแย้มในการ
รับไหว้ โดยไม่ต้องก้มตัวลง 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงภาพท่วงทีการไหว้แบบรับไหว้ 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 
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5. การสะพายกระเป๋าถือ  
 การสะพายกระเป๋าถือ ถ้าเป็นกระเป๋าสะพาย
สายสั้น ควรสะพายระดับใต้รักแร้ ข้างไหนก็ได้ โดยใช้มือ
จับสายกระเป๋าด้านนอก จะดูสวยงามเหมาะสม ไม่ควร
สะพายไว้ด้านหลัง ดูไม่สวยงาม ยกเว้นกระเป๋าแบบเป้ 

อาจสะพายด้านหลังได้ หรือถ้าสะพายเป้ที่ไหล่ข้างใดข้าง
หนึ่งให้สะพายสายข้างเดียว โดยสะพายสายเส้นนอกจาก
ล าตัวจะดูดี ถ้าเป็นกระเป๋าสายยาวความยาวของกระเป๋า
ควรอยู่ในระดับสะโพก ขณะสะพายกระเป๋าให้มือจับตรง
สายกระเป๋าด้านนอกเช่นกัน (กันตยา  เพิ่มผล, 2552,  น. 168)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 แสดงภาพท่วงทีการสะพายกระเป๋า 
ที่มา (นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก, 2560) 
 
บทสรุป 
            บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของของ
บุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้นเม่ือต้องการให้เกิดการพัฒนา
บุคลิกภาพไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีท่วงทีและอิริยาบถ 
เช่นเดียวกันก็สามารถกระท าได้ด้วยวิธีการต่างๆ การให้
การศึกษา การกล่อมเกลา หรือการฝึกอบรม จึงเป็นวิธีการ
หนึ่งซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดการหล่อหลอมหรือเปลี่ยนแปลง
บุคลิกภาพให้เหมาะสมย่ิงขึ้น สอดคล้องกับค ากล่าวของ 
รุ ส โซ  (ชนิ ตา  รั กษ์พล เ มือ ง  , 2532 ; 1อ้ า งอิ งจาก 
Rousseau) พืชงอกงามโดยการปลูก ด้วยการเพาะใน

บุคลิกภาพให้สง่างามทั้ง การเดิน การยืน การนั่ง การไหว้ 
ให้ มีอิริยาบถที่งดงามเพื่อที่ เด็กปฐมวัยจะน าไปเป็น
ต้นแบบในการปฏิบัติตาม ในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เพื่อให้สมกับเป็นครูปฐมวัยมืออาชีพที่ มีคุณภาพและ
เหมาะสมกับที่กล่าวว่า วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพขั้นสูงใน
สังคมของประเทศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธีผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding และเปรียบเทียบ
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาในชั้นเรยีนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชารายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร รหัสวิชา 1500110  ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ห้อง NB จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบฝึกบทสนทนาความสามารถในด้านการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และแบบสังเกตพฤติกรรมการสนทนา/ตอบค าถามภาษาอังกฤษในชั้นเรียน สถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคงที่ (t – test  dependent) 

ผลการวิจัยมีดังนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการ
เสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding โดยภาพรวมมีการฝึกก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียน
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 9.71 คะแนน และ 12.77 คะแนน ตามล าดับ  

ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการฝึกพบว่า หลังการฝึกนักศึกษา
สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น โดยมีความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (t = 14.80) 

 
ค าส าคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ, การเสริมต่อการเรียนรู,้ Scaffolding 
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Abstract 
This research objectives were to develop English-speaking skill lesson plans and 2) to compare 

English-speaking skill through effective classroom activities in English for communication course for 
freshman students at Suan Dusit University NakhonNayok Off-Campus. The lesson plans were designed 
with three learning strategies of Scaffolding technique. A total of 31 students were obtained by the 
purposive sampling method or one – group pretest-posttest design. The tools used in this study were 
the English-speaking pre-test and post-test including observation forms of speaking in the classroom. 
The data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. The research found that the students 
who learned by using effective classroom activities with three learning strategies of Scaffolding 
technique showed higher English speaking skills. The average before the treatment was 9.17 and after 
the treatment was 12.77. The students who learned by using effective classroom activities with three 
learning strategies of Scaffolding technique showed higher English speaking skills than before at the .05 
level of statistical significance (t = 14.80). 
 
Keywords: English speaking skills, freshman students, Scaffolding 
 
บทน า  

ในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญที่เป็น
เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถน าความรู้ที่มีไปใช้เพื่อ
การพัฒนาประเทศและประชากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบันและอนาคตให้เจริญ ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยที่ดี ง าม ไป
สูประชาคมโลก (กรมวิชาการ, 2545) การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารเพื่อให้ผู้ เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ที่ได้ผล
จ า เป็นต้อง มีการฝึกฝนการพูดเพื่ อ ให้ การสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษนั้นสัมฤทธิ์ผล และเพื่อสร้างความม่ันใจ
ให้กับผู้เรียนทั้งยังมีความต้องการพัฒนาทักษะการพูดของ
ตนเองตามสถานการณหรือตัวก าหนดที่ไดรับมอบหมาย
ได้  กุณฑลีย์  ไ วทยะ วณิช (2545) กล่าวว่าทักษะการพูด
เป็นทักษะที่ส าคัญย่ิงในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จากทั้ง 4 
ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เนื่องจากเป็นทักษะเบื้องต้นที่ใช้ในการสื่อสารและการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ซ่ึงเออร (Ur, 1981) ยังไดกล่าวว่า
ทักษะการพูดเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสารอีกด้วย 
ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจต่างๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารทั้ง
ในแบบทางการและไม่เป็นทางการ การพูดเป็นวิธีที่ท าให้

ผู้ฟังเข้าใจถึงความคิด ความรู้สึกและจุดประสงค์ของผู้พูด
ได้เป็นอย่างดี  
 ทักษะการพูด จึงเป็นทักษะที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
ทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะประสบความส าเร็จ เพราะหาก
สื่อสารด้วยการพูดสนทนาในชีวิตประจ าวันได้ ก็ถือว่าเป็น
การใช้ประโยชน์จากการเรียนภาษาได้อย่างแท้จริง แต่
จากการสังเกตในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ของนักศึกษาชั้นที่ปี 1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
ยังพบว่ามีนักศึกษาจ านวนมากที่แม้มีพื้นฐานการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลาหลายปี ก็ยังไม่สามารถ
พูดหรือสนทนากับครูผู้ สอนหรือตอบค าถามเป็น
ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว 
 จากปัญหาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่ อ ส า รขอ งนั กศึ กษาชั้ น ท่ี ปี  1 ค ณ ะ ค ร ุศ า ส ต ร ์         
ส า ข า ก า ร ศ ึก ษ า ป ฐ ม ว ัย  มหาว ิทยาล ัยสวนดุส ิต              
ศูนย์การศึกษานอกที ่ตั ้งนครนายก  ซ่ึงผู้เรียนต้องมี
ความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถ
โตตอบและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นได้นั้น พบว่า 
ทักษะการพูดของผู้เรียนยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง
เพราะผู้ เ รี ยน ยังขาดประสิทธิภาพในการสื่ อส าร
ภาษาอังกฤษ (ศศิลักษณ์ เกตุจรุง, 2543) ซ่ึงมีผลต่อความ
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เชื่ อ ม่ัน ในการใช้ภาษาอั งกฤษ เจคติ ในการ เรียน
ภาษาอังกฤษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
(สุจิตรา สวัสดิวงษ์, 2539) 
 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจนจิรา ชัยปาน, 
ทรายขวัญ พรมแก้ว และ สิทธิ ศรีนาค (2556) เรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ และ เพื่อ
ศึกษาระดับความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลสาขา
ภาษาต่างประเทศ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 พบว่า
นักศึกษามีความวิตกกังวลหากสอบไม่ผ่านรายวิชาการพูด 
ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04) ซ่ึงระดับความ
วิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ในระดับ
ปานกลาง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ พนิดา ตาสี 
(2552) เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูด 
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่พบว่า
ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง ทั้งนี้พบว่านักศึกษามีความเห็นว่าระดับ
การประเมินการพูดที่ต่ าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดความ
วิตกกังวลมากกว่าความวิตกกังวลในการสื่อสารและความ
กังวลเกี่ยวกับการสอบนอกจากนี้ยังพบว่ามีความแตกต่างกัน
ของความวิตกกังวลในการพูด เพศของนักศึกษาด้านการ
รับรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและด้าน
บุคลิกภาพของ นักศึกษาโดยพบว่านักศึกษาเพศหญิงมี
ความวิตกกังวลในการพูดมากกว่านักศึกษาเพศชาย 
นักศึกษาที่รับรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
ตนเองระดับต่ ามีความวิตกกังวลในการพูด มากกว่าผู้ที่
รับรู้ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของตนเองใน
ระดับสูงและนักศึกษาที่มีบุคลิก แบบแสดงตัวมีความวิตก
กังวลในการพูดมากกว่าผู้ท่ีมีบุคลิกภาพแบบเก็บตัว 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2539) กล่าวถึงเทคนิค
วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
พบว่าการฝึก พูดเพื่อเน้นการสื่อสาร Communicative Drills) 
เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนไดมีโอกาส
ใช้จินตนาการควบคูไปกับการน าความรูทางภาษาอังกฤษ
มาใช้ในการฝึกพูด ไดแกพูดบรรยายภาพตามสถานการณ
ที่ก าหนดให้การสอนทักษะการพูดโดยใช้วิธีพูดบรรยาย
ภาพจะช่วยเสริมสร้าง คุณภาพทักษะการพูดของผู้เรียน
ให้พัฒนาขึ้นและมีความม่ันใจในการใช้ภาษามากขึ้นและ

จะน ามาซ่ึง จากความถูกต้อง (Accuracy) และคล่องแคล่ว 
(Fluency) ไดตามระดับการเรียนรู และศักยภาพของ
ผู้เรียน 
 ในการส่งเสริมความสามารถทางภาษาของผู้เรียน 
โดยการพัฒนาขอบเขตการเรียนรู้และความสามารถของ
ผู้เรียนไปจนประสบความส าเร็จนั้น แนวคิดหนึ่งซ่ึงเป็นที่
เป็นยอมรับในวงกว้างคือ ทฤษฎีวัฒนธรรมทางสังคมของ 
Vygotsky และวิ ธี การเรียนการสอนแบบ Scaffold 
(Scaffolded instruction) หรือการเสริมต่อการเรียนรู้ 
เป็นการประยุกต์แนวคิดของ Vygotsky มาสู่การเรียน  
การสอน ซ่ึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถ  
ในการเรียนให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยการให้การ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการสาธิต 
ปฏิบัติหรือท าให้ดู การใช้ค าถามกระตุ้นเตือน การให้
ข้อมูลป้อนกลับ โดยมีครูผู้สอนคอยให้การช่วยเหลือ หรือ
ผู้เรียนให้การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เป้าหมายของการ
ช่วยเหลือคือการให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานที่ผู้เรียนไม่
สามารถท าให้ส าเร็จด้วยตนเอง ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย
ตนเอง โดยการช่วยเหลือจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงและลดลง 
ในขณะที่ผู้เรียนค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเอง (Rosenshine & Guenther, 1992) การพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ Scaffolding ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู และรับรู
ด้วยตนเอง เพราะ ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติ ตัดสินใจ และแก
ปัญหา  โดย เฉพาะอ ย่าง ย่ิ ง ในการ เ รี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได ้

Vygotsky (1986) ได้กล่ าวไว้ ว่ า ภาษาจึงเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความคิด และในขณะเดียวกันเราก็
พัฒนาภาษาโดยผ่านทางการคิดด้วยเช่นกัน ความสัมพันธ์
ที่เอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกันนี้ ท าให้เกิดความเชื่อที่ว่า
พฤติกรรมทางสังคมซ่ึงเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษา สามารถ
น าไปสู่การเพิ่มพัฒนาการทางความคิดได้ ดังนั้นการสอน
แบบ Scaffolding ตามแนวคิดของ Vygotsky ในการมา
ประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ 
จึงเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการพูดให้ส าเร็จ เม่ือผู้เรียนต้องเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่
หรือประโยคที่ยาก ผู้เรียนอาจจะต้องการความช่วยเหลือ
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มากขึ้น และเม่ือผู้เรียนเริ่มจะพัฒนาทักษะการพูดนั้นได้
ส าเร็จ การช่วยเหลือสนับสนุนนั้นจะค่อย ๆ ลดลง 
จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์ตัวอย่างต่างๆได้ด้วยตนเอง การช่วยเหลือก็
จะยุติลง 
 การพูดหรือตอบค าถามเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่า
จะผิดหรือถูก ก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
จดจ าในตัวบทเรียนและการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้เป็น
อย่างดี การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระตุ้น
ให้ ผู้ เ รี ยน มีแรง จู ง ใจและ มี เจคติที่ ดี ต่ อการ เรี ยน
ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะในช่วงระหว่างที่ผู้สอนใช้ค าถาม
น าไปสู่ล าดับการตอบค าถาม (teacher led question 
and answer sequences)  
 Igoa (1995) ได้กล่าวเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองว่า ผู้เรียนจะมี
ภาวะของความนิ่งเฉยหรือนิง่เงียบ (a period of silence)  
ในห้องเรียน หรือพฤติกรรมการไม่พูดโต้ตอบในห้องเรียน 
ซ่ึงนักเรียนแต่ละคนมีช่วงเวลาของความเงียบที่แตกต่าง 
บางคนอาจใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ในการพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
ขณะที่คนอื่นอาจใช้ เวลาหลายเดือน ทั้ ง นี้ ก็ ขึ้ น อ ยู่ กั บ 
ความสามารถทางภาษาและบุคลิกภาพของเด็กแต่ละคน
ด้วย ครูสามารถช่วยนักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาน้อย
โดยการส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมและ
เลือกใช้กลวิธีพัฒนาทักษะทางภาษาที่หลากหลาย (Mohr, 
2007) 
 การใช้การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding 
มาพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา จ าเป็นต้องมีเครื่องมือหรือกลวิธีที่จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะทางภาษา จากศึกษาพบว่า
กลวิธีที่เหมาะสอนในการพัฒนาไปสู่การพูดภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ 

1.การให้ เวลาที่ เพี ยงพอแก่ผู้ เ รี ยนในการ
สนทนา/ตอบค าถาม  

Mohr, A. J. & Mohr, E. S. (2007) กล่าวว่าสิ่ง
ที่ช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษมีทักษะการพูดที่พัฒนาขึ้น 
คือ ผู้สอนควรให้เวลาที่เพียงพอแก่ผู้เรียนและควรหยุดรอ
ฟังค าตอบด้วยความอดทน เนื่องจากผู้เรียนภาษาอังกฤษ

ต้องการเวลาในการแปลค าถามและเวลาในการประมวล
ค าตอบจากภาษาที่หนึ่งที่ตนใช้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ 
ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้สอนจึงควรให้เวลาที่เพียงพอแก่ผู้เรียน
ภาษาอังกฤษในการสนทนา/ตอบค าถาม 
 2. การกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรยีนมาใช้ในการ
สนทนา/ตอบค าถาม 

Young (1996) ระบุว่ากลวิธีประสบการณ์ตรง
ทางภาษานั้นเป็นการพัฒนาทางภาษาที่ดีที่สุดส าหรับ
ผู้เรียน ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนนั้นมีความ
จ าเป็นในการใช้ส าหรับการเรียนในโรงเรียน การกระตุ้น
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนสามารถให้ข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประสบการณ์ของ
ผู้เรียน ซ่ึงช่วยในการพัฒนาทักษะการพูดได้ กลวิธีนี้เป็น
สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สอง เนื่องจากความแตกต่างของวัฒนธรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่อความเข้าใจและแนวความคิดในการเรียนภาษา
ที่สอง (Watts-Taffe & Truscott, 2000) 
 3. การแนะน าค าศัพท์ที่หลากหลายแก่ผู้เรียน
เพื่อใช้ในการสนทนา/ตอบค าถาม 

Watts-Taffe & Truscott (2000) กล่าวถึงการ
แนะน าค าศัพท์ใหม่ให้แก่ผู้เรียนว่าควรได้รับการส่งเสริม
ในการรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้เข้ากับภาษาที่ผู้เรียน
คุ้นเคยในการสนทนาโต้ตอบ นอกจากนี้ Sibold (2011) 
ยังระบุถึงผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีปัญหาด้านการอ่านว่ามัน
เชื่อมโยงกับความไม่เข้าใจในค าศัพท์ ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญส าหรับการพัฒนาค าศัพท์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง เพื่อประสบ
ความส าเร็จในการเรียน 
 ซ่ึงทั้ง 3 กลวิธีที่ผู้วิจัยเลือกมาพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียน นั้นเม่ือน ามาใช้ประกอบการ
เรียนการสอนผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding 
ตามแนวคิดของ Vygotsky (1986) ก็จะสามารถช่วยให้
ผู้ เ รี ยนพูดภาษาอั งกฤษได้ เต็มตามศักยภาพ รับรู้
ความสามารถของตนในการพูดภาษาอังกฤษ และสร้าง
เจตคติที่ดีในการพูดภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ผู้วิจัยจึงมี
ความตั้งใจที่จะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับ
การใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มี
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ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ Scaffolding ดังที่กล่าวมา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคูไ่ป
กับการใช้กลวิธีการพัฒนาทกัษะการพูดภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ Scaffolding ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ของนักศึกษาชั้นปีที่  1 คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ด้วย แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธีผ่าน
การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding ในชั้นเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีเพื่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  

1. บทบาทครูกับความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ 

    Richards (2006) ไ ด้ ก ล่ า ว ถึ งบทบาทครู  
(teacher’s role) ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ว่าเป็นผู้เตรียมและด าเนินการจัดกิจกรรมเพื่อ
การสื่อสาร ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ภาษาให้มากที่สุด ครู
จะควบคุมการเรียนในช่วงที่มีการฝึกรูปแบบภาษาเท่านั้น 
แต่ในช่วงที่ให้ผู้เรียนใช้ภาษา ครูจะลดบทบาทลงเป็น
เพียงผู้ก ากับรายการคอยให้ความสะดวก ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือเม่ือผู้เรียนต้องการเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้อง
กับวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยการเสริมต่อการเรียนรู้
ห รื อ  Scaffolding ที่ครูจะกระตุ้นให้ก าลังใจ ช่วยเหลือ 
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถปฏิบัติงานที่
ผู้เรียนไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ด้วยตนเองจนส าเร็จได้ 
และการช่วยเหลือของครูจะค่อยๆลดลง ในขณะที่ผู้เรียน
จะค่อยๆ เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยตนเอง
ได้  

 ซ่ึงบทบาทของครู ในการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสารนั้น Richards (2006) ยังกล่าวอีกว่าเพื่อให้ได้
ความหมายและถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ อันเป็นการ
เชื่อมช่องว่างระหว่างความสามารถทางไวยากรณ์ (grammar 
competence) และความสามารถทางด้านการสื่อสาร 
(communicative competence) ของผู้เรียน ซ่ึงครูจะ
ไม่ขัดจังหวะในขณะที่ผู้เรียนก าลังใช้ภาษาถึงแม้ว่าผู้เรียน
จะใช้ภาษาไม่ถูกต้องก็ตาม แต่ครูจะช่วยอธิบายและให้
ความช่วยเหลือก็ต่อเม่ือการสื่อสารของผู้เรียนชะงักงัน 
อ ย่ า ง ไ รก็ ต าม  ค รู ผู้ ส อน ยั ง ค ง เป็ นแหล่ งความรู้  
(Resource) ให้ผู้เรียนเม่ือเขาต้องการเป็นผู้เตรียมผู้เรียน
ให้พร้อมก่อนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นผู้ให้ข้อมูลทางภาษา
แก่ผู้เรียน ครูผู้สอนต้องพยายามใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารในห้องเรียนให้มากที่สุด เป็นผู้สร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียนให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ นอกจากนี้ ครูผู้สอนยัง
เป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่
ผู้เรียนอีกด้วย 

2. เจตคติและการเปลี่ยนแปลงเจตคติกับ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

ในการเรียนรู้ทางภาษานั้นเจตคติมีบทบาท
ส าคัญเป็นอย่างย่ิง เนื่องจากการเรียนภาษาจะประสบ
ความส าเร็จได้ก็ขี้นอยู่กับเจตคติของผู้เรียนที่ที่มีต่อภาษา
ด้วย 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540) กล่าวถึงเจตคติว่าเป็น
ความรู้สึกของบุคคล ซ่ึงเป็นผลมากจากการเรียนรู้  
ประสบการณ์และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรม
ต่อสิ่งต่างๆไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นในทาง
สนับสนุนหรือคัดค้านก็ได้ 

Krashen (1987) กล่าวว่า เจตคติและความถนดั
ทางภาษามีความเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนแต่ไม่ขึ้นต่อกันและกัน ทั้งนี้
เพราะผู้เรียนอาจจะมีความถนัดต่ าและมีเจตคติที่ดีหรือมี
ความถนัดสูงแต่มีเจตคติในทางลบ ซ่ึงเจตคตินั้นไม่ว่าจะ
เป็นประเทศใดก็มีส่วนในการก าหนดความส าเร็จในการ
เรียนได้ทั้งนั้นเพราะผู้เรียนบางคนอาจไม่มีความต้องการที่
จ ะ เ ป็ น เ ห มื อน เ จ้ า ข อ ง ภา ษาแ ต่ มี ค ว า ม เ ห็ น ว่ า
ภาษาต่างประเทศนั้นมีประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ท าให้
ได้รับรู้แนวคิดใหม่ๆ วิธีการด าเนินชีวิตสมัยใหม่ให้เป็น
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ประโยชน์ในการท างาน ดังนั้น เจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
ย่อมมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมหรือ
สัมฤทธิผลในการเรียนภาษาของผู้เรียนอย่างแน่นอน 

เจตคติ (Attitude) ต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีที่ใช้การเสริมต่อการ
เรียนรู้ หรือ Scaffolding เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นั้นเป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญในกระบวนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
เพราะเป็นส่วนที่ช่วยให้การเรียนการสอนเพื่อการสื่อสาร
ประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับที่  Klein (1990) 
กล่าวไว้เกี่ยวกับเจตคติของการเรียนรู้ภาษาที่สองว่า หาก
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาที่สองนั้นๆจะท าให้ผู้เรียน
ประสบความส าเร็จมากกว่าผู้เรียนที่มีเจตคติไม่ดี 

3. ทฤษฎีวัฒนธรรมเชิงสังคมของ Vygotsky  
ทฤษฎีการเรียนรู้ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ เป็น

หนึ่ ง ในทฤษฎีวัฒนธรรม เชิ งสั ง คมของ  Vygotsky 
(Vygotsky’s social constructivism, 1978) ซ่ึง เน้นใน
เรื่องบทบาทส าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ Vygotsky มีความเชื่อว่าพฤติกรรมทาง
สังคมน าไปสู่พัฒนาการการใช้ภาษาและเป็นการเพิ่ม
พัฒนาการทางความคิดได้ด้วย Vygotsky อธิบายว่าใน
การจัดการเรียนรู้สิ่งส าคัญที่จะต้องค านึงถึงคือระดับ
พัฒนาการ 2 ระดับ อันได้แก่ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง 
(Actual Development Level) และระดับพัฒนาการที่
สามารถจะเป็นไปได้ (Potential Development Level) 
ระยะห่างระหว่างระดับพัฒนาการที่เป็นจริงและระดับ
พัฒนาการที่สามารถจะเป็นไปได้นั้นเรียกว่า พื้นที่รอยต่อ
พัฒนาการ (Zone of Proximal Development) ตาม
ข้อมูลที่ปรากฏใน Wink & Putney (2002) Vygotsky 
เปรียบเทียบการเรียนรู้กับพัฒนาการไว้ว่า การเรียนรู้ใน
อดีต (Past learning ) คือ ระดับพัฒนาการที่เป็นจริง 
ส่วนการเรียนรู้ในปัจจุบัน (Present learning) คือพื้นที่
รอยต่อพัฒนาการส าหรับการเรียนรู้ ในอนาคตนั้น 
(Future learning) คือระดับพัฒนาการที่สามารถจะ
เป็นไปได้ 

4. การเสริมต่อการเรียนรู้หรือ Scaffolding 
กลวิธีการสอนแบบ Scaffolding หรือการเสริม

ต่อการเรียนรู้ (Vygotsky, L.S. 1986) เป็นเทคนิคการสอนแบบ

หนึ่ง ที่มาจากแนวคิดของ Lev Semenovich Vygotsky เรื่อง
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการ ซ่ึงได้อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีทาง
สังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และ
พัฒนาการที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก Vygotsky (1978) 
เชื่อว่า การชี้แนะหรือการช่วยเหลือ เป็นการร่วมมือทาง
สังคม (social collaborative) ที่สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการทาง
ความรู้ความเข้าใจ และก่อให้เกิดความงอกงามทางความรู้ 
โดยจ าเป็นต้องมีผู้ที่ เชี่ยวชาญกว่าให้ความช่วยเหลือ
ผู้เรียน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจมากย่ิงขึ้น โดย 
Vygotsky ได้เปรียบเทียบความช่วยเหลือดังกล่าวเสมือน
เป็น “นั่งร้าน” หรือScaffold ที่ท าหน้าที่ในการเสริมต่อ
การเรียนรู้นั่นเอง  

การเสริมต่อการเรียนรู้ (scaffolding) หมายถึง 
บทบาทเชิงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ที่ให้การ
ช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่เผชิญอยู่ใน
ขณะนั้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหานั้นด้วยตนเองได้ 
โดยเป็นการจัดเตรียมสิ่ งที่ เอื้ออ านวย การให้การ
ช่วยเหลือ แนะน า สนับสนุน ขณะที่ผู้เรียนก าลังแก้ปัญหา
หรือก าลังอยู่ในระหว่างการเรียนรู้ เรื่องใด เรื่องหนึ่ง 
(ผู้เรียนก าลังอยู่ในพื้นที่รอยต่อพัฒนาการ) ท าให้ผู้เรียน
ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
เป็น ขั้นตอน และปรับการสร้างความรู้ความเข้าใจภายใน
ตน ( internalization) ให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจ
ใหม่ภายในตนเอง ซ่ึงจะส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ให้
ก้าวไปสู่ขั้นหรือระดับพัฒนาการที่สูงขึ้นไป ท าให้ผู้เรียน
สามารถก ากับตนเองในการเรียนรู้ และมีความเชื่อม่ันใน
ตนเองในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น  

ในมโนทัศน์ของ Vygotsky การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้รับอิทธิพลอย่างสูงมาจากการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมซ่ึงเกิดขึ้นในบริบทที่มีความหมาย (Bodrova & 
Leong, 2007) การเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นในบริบททางสังคม
และภาษาก็ เป็นเครื่องมือส าคัญที่ ในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ ผู้คนพูดคุยเพื่อที่จะเข้าใจซ่ึงกันและกัน ใน
การปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้ง ผู้ใหญ่สามารถให้ค าแนะน าซ่ึง
จ าเป็นในการเสริมต่อความรู้ของเด็กในแต่ละขั้นภายใน
พื้นที่รอยต่อพัฒนาการของผู้เรียน (Neumann, Hood & 
Neumann 2009)  
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พื้นที่รอยต่อพัฒนาการจะอยู่ระหว่าง ระดับของ
ทักษะและการแสดงพฤติกรรมโดยได้รับการช่วยเหลือ กับ 
การท างานที่ผู้เรียนท าอย่างอิสระตามล าพัง พื้นที่รอยต่อ
ของพัฒนาการนี้ไม่คงที่ และจะแปรเปลี่ยนไป สิ่งที่ผู้เรียน
ท าได้ในวันนี้ด้วยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะมีผลต่อ
ความสามารถของผู้เรียนในอนาคต ซ่ึงท าให้เด็กกลายมา
เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้นและมีความ
เข้าใจในความซับซ้อนของมโนทัศน์และทักษะต่างๆ มาก
ย่ิงขึ้น และเม่ือเผชิญกับสถานการณ์การเรียนรู้ใหม่ จากที่
เคยท างานอย่างอิสระตามล าพัง ก็จะกลับกลายมาเป็น

การท างานที่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญกว่า 
วงจรนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเนื่องซ้ าไปซ้ ามา เพื่อการได้มาซ่ึง
ความรู้ ทักษะ กลวิธี หรือพฤติกรรมการเรียนรู้อื่นๆ ที่มี
คุณภาพสูงขึ้นทุกครั้งที่ผู้เรียนมีการพัฒนา   
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
กลวิ ธี ก า รพัฒนาทั กษะการพู ดภาษาอั งกฤษที่ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  ผ่ านการ เ ส ริ มต่ อ ก าร เ รี ยนรู้ ห รื อ
Scaffolding ได้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 
  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้
ก ลวิ ธี ก า รพัฒนาทั กษะการพู ดภาษาอั งกฤษที่ มี
ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ Scaffolding มีประสิทธิภาพสูงกว่าก่อนท าการฝึก 

2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารที่ได้รับการสอนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการ
เสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding มีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษในการพูดเพื่อการสื่อสารภายหลังท า
การฝึกสูงกว่าก่อนท าการฝึก 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร  
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก
ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 66 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 
3 กลวิธีผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding คือ 
1. การให้เวลาที่เพียงพอแก่ผู้เรียนในการสนทนา/ตอบ
ค าถาม 
2. การกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียนมาใช้ในการสนทนา/
ตอบค าถาม 
3. การแนะน าค าศัพท์ที่หลากหลายแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการ
สนทนา/ตอบค าถาม 

  

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 
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สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ งนครนายกที่ เรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จ านวน 31 คน 

 ซ่ึงได้มาโดยวิธีการเลือกแบบของการทดลองที่มี 
1 กลุ่ม และมีการสอบก่อนเรียน และหลังเรียน หรือแบบ 
One – group pretest-posttest design 

 
กลุ่ม       เวลา 
EXP O T O 

ภาพที่ 2 รูปแบบการทดลอง One-group pretest-posttest design 
 
สัญลักษณ์ที่ใช ้
EXP แทน กลุ่มทดลอง (Experimental Group) 
T แทน การทดลองหรือใชน้วัตกรรม (Treatment Condition) 
O แทน การสังเกตหรือการวัดผลอย่างอื่น (Observational or Other type of Measure) 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการ
ใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอั งกฤษที่ มี
ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ  Scaffolding วิชาภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 31 คน จ านวน 9 แผน 
รวม 27 ชั่วโมง และค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้มีค่าเท่ากับ 80.53/82.11 
  2.2 แบบฝึกบทสนทนาความสามารถในด้าน
การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ควบคู่ไปกับการใช้
ก ลวิ ธี ก า รพัฒนาทั กษะกา รพู ดภ าษ าอั ง ก ฤ ษที่ มี

ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ 
หรือ Scaffolding คือ 1. การให้เวลาที่เพียงพอแก่ผู้เรียน
ในการสนทนา/ตอบค าถาม 2. การกระตุ้นความรู้เดิมของ
ผู้เรียนมาใช้ในการสนทนา/ตอบค าถาม และ 3. การ
แนะน าค าศัพท์ที่หลากหลายแก่ผู้ เรียนเพื่อใช้ในการ
สนทนา/ตอบค าถาม  มีทั้งหมด 3 บท  คือ บทที่ 1 Nice 
to meet you จ านวน 3 ชุด บทที่ 2 What do you do? 
จ านวน 3 ชุด และบทที่ 3 Asking and Giving Directions 
จ านวน 3 ชุด โดยค่าความยากง่าน (p) มีค่าระหว่าง 0.34-
0.73 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่าระหว่าง 0.24-0.78 
และค่าความเชื่อม่ันคงของแบบฝึกทั้งฉบับมีค่า 0.74
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ตารางที่ 1 แผนการจัดการเรยีนรู้และแบบฝึกบทสนทนาทีค่วบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรอื Scaffolding 
 

กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ 

แบบฝึกบทสนทนา วันที่ท าการทดลอง 

กลวิธีที่ 1 การให้เวลาท่ีเพียงพอ
แก่ผู้เรียนในการสนทนา/ตอบ
ค าถาม 

Nice to meet you (ชุดที่ 1) 2 ตุลาคม 2558 
Nice to meet you (ชุดที่ 2) 7 ตุลาคม 2558 
Nice to meet you (ชุดที่ 3) 9 ตุลาคม 2558 

กลวิธีที่ 2 การกระตุ้นความรู้เดิม
ของผู้เรียนมาใช้ในการสนทนา/
ตอบค าถาม 

What do you do? (ชุดที่ 1) 14 ตุลาคม 2558 
What do you do? (ชุดที่ 2) 16 ตุลาคม 2558 
What do you do? (ชุดที่ 3) 20 ตุลาคม 2558 

กลวิธีที่ 3 การแนะน าค าศัพท์ที่
หลากหลายแก่ผูเ้รียนเพื่อใช้ในการ
สนทนา/ตอบค าถาม 

Asking and Giving Directions (ชุดที่ 1) 22 ตุลาคม 2558 
Asking and Giving Directions (ชุดที่ 2) 28 ตุลาคม 2558 
Asking and Giving Directions (ชุดที่ 3) 30 ตุลาคม 2558 

 2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการสนทนา/ตอบ
ค าถามภาษาอังกฤษ ประเมินด้านความถูกต้องในการออก
เสียง ด้านความคล่องแคล่วในการพูด และด้านการแสดง
ท่าทาง/น้ าเสียงประกอบการพูด โดยอิงจากแบบประเมิน
ทักษะการพูดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) และเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดตาม
คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ตาม
กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็น
สากล The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) ข อ ง ส ถ า บั นภ าษ าอั ง ก ฤ ษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2558) ซ่ึงมี
ค่า IOC เท่ากับ 0.97 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสงัเกต 
เท่ากับ 0.85 
 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
     3.1 ก่อนการฝึก ผู้วิจัยวัดความสามารถใน
การพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง  
     3.2 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับ
การใช้ กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษทีมี
ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ 

Scaffolding และให้ฝึกการพูดโดยให้นักศึกษาฝึกจาก
แบบฝึกการสนทนา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
 3.3 ท าก ารวั ด ค วามสามารถด้ านการพู ด
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาหลังการฝึกจาก
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 
3 กลวิธี ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding 
ด้วยแบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษโดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ  
 3.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนน
ความสามารถในการพูดสนทนาของนักศึกษาก่อน และ
หลังการฝึกโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบค่าที  
  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้
ครบถ้วนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว ได้ท า
การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ดังนี้ คือ 

    4.1 วิเคราะห์สถิติพื้นฐานผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะ
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การพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่าน
การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
                4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับ
การใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษทีมี
ประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธีการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ 
Scaffolding 

            4.2.1.1 หาค่าความ สอดคล้อง(IOC) 
            4.2.1.2 ห าค่ า ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพข อ ง

แผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) 
     4.2.2 แบบฝึกบทสนทนาความสามารถใน 

ด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
            4.2.2.1 หาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
            4.2.2.2 หาค่าความยากง่าย โดยใช้

เทคนิค 27% ของจุง เตห์ฟาน 

   4.2.2.3 หาค่าอ านาจจ าแนก โดยใช้เทคนิค 
27% ของจุง เตห์ฟาน 

   4.2.2.4 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทัง้ฉบบั 
โดยใข้ KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 

4.2.3 แบบสังเกตพฤติกรรมการสนทนา/ตอบ
ค าถามภาษาอังกฤษ 

   4.2.3.1 หาค่าความสอดคล้อง (IOC) 
   4.2.3.2 หาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทัง้ฉบบั 

โดยใข้ KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน 
4.3 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยก่อนและหลังแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพจ านวน 3 กลวิธี ผ่านการ
เสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding ด้วยการทดสอบค่า
ที (t-test)

 
ผลการวิจัย  
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลคะแนนของนักศกึษาก่อนและหลังการทดลอง 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
ที่ลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
ก่อนและหลังการทดลองการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรอื Scaffolding 
 
การทดสอบ   SD 𝐷̅  t Sig.(1-tailed) 
ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

9.71 
12.77 

2.10 
2.75 

3.06 14.80* 0.0000 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและ

หลัง เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่  1 ที่ลงทะเบียนวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ การศึกษา
ปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มีคะแนนเฉลี่ย 

เท่ากับ 9.71 คะแนน และ 12.77 คะแนน ตามล าดับ และ
เม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า 
คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t=14.80) 
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ตอนที่ 2 ผลคะแนนกอ่นและหลงัการทดลองของนกัศกึษามาเปรยีบเทียบกับเกณฑ์ตามระดับค่าเฉลี่ย 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าความถ่ีและค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษก่อนและ
หลังการฝึก โดยวิเคราะห์เก่ียวกับเกณฑ์ตามระดับคา่เฉลี่ยการพัฒนาทักษะการสื่อสารดา้นการพูดของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ การศึกษาปฐมวยั ศนูย์การศึกษานอกที่ตั้ง
นครนายก ก่อนและหลังใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 
ที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรอื Scaffolding 
 

ก่อนการทดลอง Pre-Test หลังการทดลอง Post-Test 
กลุ่มคะแนน จ านวน ร้อยละ เกณฑร์ะดับ 

คุณภาพ 
กลุ่มคะแนน จ านวน ร้อยละ เกณฑร์ะดับ 

คุณภาพ 
1.00-2.00 
2.01-3.00 

9 
19 

29 
61.30 

น้อย 
ปานกลาง 

1.00-2.00 
2.01-3.00 

0 
17 

0 
54.84 

น้อย 
ปานกลาง 

3.01-4.00 
4.01-5.00 

3 
0 

9.70 
0 

มาก 
มากที่สุด 

3.01-4.00 
4.01-5.00 

10 
4 

32.26 
12.90 

มาก 
มากที่สุด 

รวม 31 100  รวม 31 100  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ก่อนการใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการ
เรียนรู้ หรือ Scaffolding ไม่มีนักศึกษาคนใดเลยมีระดับ
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก่อน
การทดลองอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.00-
5.00 คิดเป็นร้อยละ 0 ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนรองลงมา
อยู่ในเกณฑ์มากที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 มีจ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 9.70 นักศึกษาที่มีคะแนนรองลงมาอยู่
ในเกณฑ์ปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 มีจ านวนละ 
19 คนคิดเป็นร้อยละ 61.33 และ นักศึกษาที่มีคะแนน
รองลงมาอยู่ในเกณฑ์น้อยที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 มี
จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ตามล าดับ 

หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 
กลวิ ธี ก า รพัฒนาทั กษะกา รพู ดภ าษ าอั ง ก ฤ ษที่ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ านการ เ ส ริ ม ต่ อ ก าร เ รี ยน รู้  ห รื อ 
Scaffolding พบว่า นักศึกษาในเกณฑ์มากที่สุด ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.00-5.00 มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 
ส่วนนักศึกษาที่มีคะแนนรองลงมาอยู่ในเกณฑ์มากที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.01-4.00 มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.26 นักศึกษาที่มีคะแนนรองลงมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 2.01-3.00 มีจ านวนละ 17 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54.84 และ ไม่มีนักศึกษาคนใดเลยที่มีคะแนน
รองลงมาอยู่ในเกณฑ์น้อยที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดับ

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริม
ต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. การใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับ
การใช้ 3 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ านการ เ ส ริ มต่ อ ก าร เ รี ยน รู้  ห รื อ 
Scaffolding เพื่อการสื่อสารมีความหลากหลาย เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ที่
คล้ายคลึงกับประสบการณ์ในชีวิตจริง ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้ วิ จัยได้ เลือกรูปแบบภาษาที่สมจริงในการสื่อสาร
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สถานการณ์ต่างๆ ทั้งหมด 3 บท คือ บทที่ 1 Nice to 
meet you จ านวน 3 ชุด บทที่  2 What do you do? 
จ านวน 3 ชุด และบทที่ 3 Asking and Giving Directions 
จ านวน 3 ชุด ซ่ึงแต่ละบทเป็นเหตุการณ์ที่นักศึกษามี
ความคุ้นเคยในชีวิตประจ าวัน และอาจเคยมีประสบการณ์ 
แต่ละกิจกรรมเปิดโอกาสให้  นักศึกษาได้ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียน ให้เวลาท่ี
เพียงพอในการโต้ตอบสนทนา เรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลาย 
และน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง จาก
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาพบว่า มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนและหลังเรียน เท่ากับ 9.71 คะแนน และ 12.77 
คะแนน ตามล าดับ และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนน
ก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนหลังเรียนของนักเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 (t = 
14.80) ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ธุว
พร ตันตระกูล (2557) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันโดยใช้บทฝึกการสนทนา
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปีที่ลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน (ENG111) ภาคเรียนที่ 
2 ปี การศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 30 
คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม นักศึกษาที่เข้าร่วม
กิ จ ก ร รมกา รพู ดภ าษาอั ง กฤ ษ เพื่ อ ก า รสื่ อ ส า ร มี
ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อน
และหลังการทดลอง พบว่าหลังการทดลองนักศึกษา
สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดีขึ้น โดยมี
ความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การที่นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ เ รียนโดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่ มีประสิทธิภาพผ่าน
การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding มีความสามารถ
ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงขึ้นหลัง
เรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนกับหลังเรียนคือ 9.71 และ 
12.77 เนื่องจากผู้วิจัยใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่
ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
ที่ มีประสิทธิภาพผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้  หรือ 
Scaffolding คือ 1. การให้เวลาท่ีเพียงพอแก่ผู้เรียนในการ
สนทนา/ตอบค าถาม 2. การกระตุ้นความรู้เดิมของผู้เรียน

มาใช้ในการสนทนา/ตอบค าถาม และ 3. การแนะน า
ค าศัพท์ที่หลากหลายแก่ผู้เรียนเพื่อใช้ในการสนทนา/ตอบ
ค าถาม จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและแสดง
ความสามารถโดยการพูดได้อย่างม่ันใจ เกิดความเข้าใจใน
ข้อมูลภาษาและมองเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ได้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับ สมมุติฐานเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล
ทา งภาษาหรื อ The Input Hypothesis ของ Krashen 
(1987) ที่กล่าวว่า ข้อมูลทางภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน 
ควรเป็นข้อมูลที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ เป็นข้อมูลที่มี
ความหมาย มีเนื้อหาที่น่าใจและเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ซ่ึง
เนื้อหาของข้อมูลภาษาต้องมีความหรือเพิ่มระดับความรู้
ในลักษณะ i + 1ขึ้นไปเรื่อยๆ และสอดคล้องกับการใช้การ
เสริมต่อความรู้หรือ Scaffolding ที่ผู้สอนใช้องค์ประกอบ
ทางสั งคมของการ เ รี ยนรู้ แ ละ ให้ ค ว ามส าคัญต่ อ
ความสามารถของนักเรียนอย่างมากในการท างานในวิชา
ภาษาอังกฤษ Scaffolding อาจเกิดขึ้นในระหว่างการ
เรียนการสอนเกี่ยวกับค าศัพท์ที่ผู้เรียนคุ้นเคยหรือระหว่าง
การท ากิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน ผู้เรียนจะได้รับการ
ชี้แนะและการสนับสนุนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
เปรียบเสมือนตัวเชื่อมไปสู่ระดับความรู้ที่สูงขึ้นให้แก่
ผู้เรียน และในที่สุดความเข้าใจของผู้เรียนก็จะย้ายไปใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยผ่านการสนับสนุนและช่วยเหลือของ
ผู้สอน จนกระทั่งไม่จ าเป็นต้องใช้การ Scaffolding อีก
ต่อไป ซ่ึงท าให้ผู้เรียนสามารถก ากับตนเองในการเรียนรู้ 
และมีความเชื่อมั่นในตนเองในการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้น 

2. การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 กลวิธีการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริม
ต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding เนื่องจากบทฝึกสนทนา
ทั้ง 3 บท คือ บทที่ 1 Nice to meet you จ านวน 3 ชุด 
บทที่ 2 what do you do? จ านวน 3 ชุด และบทที่ 3 
asking and giving directions จ านวน 3 ชุด ที่ผู้สอนให้
เวลาเพียงพอส าหรับการรอคอยค าตอบเพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาการตอบค าถามเป็นรายบุคคล กระตุ้นความรู้เดิม
ของผู้เรียน แนะน าค าศัพท์ที่หลากหลาย ตลอดจนให้
ก าลังใจผู้เรียนในการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาจากงาน
ต่างๆที่ก าหนดให้ โดยการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติกิจกรรม 
ส่งผลให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง
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ก่อให้เกิดความเชื่อม่ันในขณะปฏิบัติกิจกรรม โดยพบว่า 
หลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการใช้ 3 
กลวิ ธี ก า รพัฒนาทั กษะการพู ดภาษาอั ง กฤษที่ มี
ป ระสิ ท ธิ ภ าพผ่ านการ เ ส ริ มต่ อ ก าร เ รี ยน รู้  ห รื อ 
Scaffolding ไม่มีนักศึกษาคนใดเลยที่ มีคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์น้อยที่สุดที่ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-2.00 แต่มีนักศึกษา 
จ านวน 4 คน ที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ที่ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.00-5.00 คิดเป็นร้อยละ 12.90 และมีนักศึกษา
จ านวน 17 คนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางที่ระดับค่าเฉลี่ย 
2.01-3.00 คิดเป็นร้อยละ 54.84 ตามล าดับ ซ่ึงส่งผลให้
นักศึกษามีผลทางด้านทักษะทางด้านการพูดดีขึ ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของศศิลักษณ์ เกตุจรุง (2543) ท่ี
ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมเพื่อการสื่อสารในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2 ในโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา 
จังหวัด ชลบุรี ซ่ึงกิจกรรมเพื่อการสื่อสารคือ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษแบบไม่รู้ตัว
เนื่องจากขณะที่ใช้ภาษาอยู่นั้นนักเรียนจะมุ่งความสนใจไป
ที่เนื้อหามากกว่ารูปแบบของภาษา จึงท าให้การสื่อสาร
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อ ย่างมีความหมาย และสามารถน าไปใช้ ใน
สถานการณ์จริง โดยครูท าหน้าที่เป็นเพียงผู้อ านวยความ
สะดวก ( facilitator) ให้แก่นักเรียน และจากผลการ
ทดลองพบว่ากิจกรรมเพื่อการสื่อสารช่วยพัฒนาความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยทาง
สถิติระดับ .01 ชี้ให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมทางภาษา เพื่อ
การสื่อสารท าให้ทักษะการพูดของนักเรียนดีขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
    1.1. ผู้ สอนควร จัด เตรี ยมสื่ อการสอนที่
หลากหลาย ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเอื้อต่อการท า
กิจกรรมการพูดเพื่อการสื่อสาร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถโดยการพูดได้
อย่างม่ันใจ เกิดความเข้าใจในข้อมูลภาษาและมองเห็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ได้อย่างชัดเจน  

     1.2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
การเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding เป็นกิจกรรมที่
ใช้เวลา ผู้สอนสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสม 
ต้องคอยชี้แนะ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้ 
นอกจากนี้ครูผู้สอนจะต้องควบคุมชั้นเรียนดูแลการท า
กิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
  1.3 การจัดกิจกรรม ผู้สอนควรพยายาม
กระตุ้นให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น สร้าง 
บรรยากาศที่เป็นกันเอง ไม่เคร่งเครียด สนุกสนาน คอย
เสริมแรง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการช่วยเหลือซ่ึงกันและกนั
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร  
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
                2.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมกลวิธีการพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพผ่านการเสริม
ต่อการเรียนรู้  หรือ Scaffolding ในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษต่อไปควรท าการวิจัยเรื่องนี้กับผู้เรียนใน
ระดับชั้นอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยครั้งนี้ 

    2.2 ควรมีการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffoldingในตัว
แปรอื่นๆ เช่น เจตคติและความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จ านวน 346 คน ใช้แบบสอบถามศึกษาข้อมูลทั่วไปและความพึงพอใจของนักศึกษา 6 ด้าน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ มีค่าความเชื่อม่ัน 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ
ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรแบบอิสระต่อกัน จ าแนกตามเพศ หลักสูตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชีพ และระบบการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยจ าแนกตามอายุ และ
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
งานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ งานแผนกวิชา มีระดับความพึงพอใจมาก งานวัดและ
การประเมินผล มีระดับความพึงพอใจมาก และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า 
เพศชาย มีความพึงพอใจในงานวิทยบริการและห้องสมุด แตกต่างจาก เพศหญิงกลุ่มอายุ 18-19 ปี และ 20-21 ปี มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมมากกว่า กลุ่มอายุ 16-17 ปีหลักสูตรวิชาชีพ ปวส. มีความพึงพอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน แตกต่างจาก หลักสูตรวิชาชีพ ปวช.ประเภทวิชาชีพและอุตสาหกรรม มีความพึงพอใจในงานวิทยบริการและ
ห้องสมุด แตกต่างจาก ประเภทวิชาชีพ พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และระบบการศึกษาทวิภาคี มีความพึงพอใจในงาน
วิทยบริการและห้องสมุด แตกต่างจาก ระบบการศึกษาปกติ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ, การบริหารงานวิชาการ  
 

Abstract 
 This study aims to study the satisfaction of students toward academic administration of 
Chaiyaphum Technical College, Chaiyaphum. The samples in this study include 346 Chaiyaphum 
Technical College students. The 5-level rating scale questionnaires with the reliability of 0.95 were used 
to study information and satisfaction of students in six aspects. The statistics used were percentages, 
averages, standard deviation. Statistical hypothesis testing includes a comparative analysis of the 
independent variables by sex, curriculum professional category and educational system. Acomparative 
analysis of variance by age and by way of comparison in pairs with Scheffe was also used. The results 
showed that the satisfaction of students toward academic administration of Chaiyaphum Technical 
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College, Chaiyaphum. province as a whole was at a high level. When considered aspect by aspect, 
development of course of instruction was at the highest, followed by work of the departments at a high 
level, and also measurement and evaluation at a high level. In comparison the difference in the 
satisfaction of the students revealed that among the male students satisfaction in the library services is 
different from that of the female in age group 18-19 years while that of age group 20-21 years were 
satisfied overall more than the age group 16-17 years. Higher vocational courses students’ satisfaction 
in curriculum development was different from that of vocational certificate students’. Satisfaction of 
the Industrial program student toward library services was different from that of the and Business Trade 
Administration students. And bilateral study system students’ satisfaction in the library services was 
different from that of the regular education system students. 
 
Keywords: satisfaction, academic administration 
 
บทน า 
 สถานศึกษาได้ปรับโครงสร้างหลักสูตรและเปิด
หลักสูตรใหม่ในแต่ละแผนกวิชา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ
และประสบการณ์ด้านวิชาชีพในสาขาที่ เรียนตรงกับ
ต้องการของสถานประกอบการและสอดคล้องกับ
โครงสร้างด้านประกอบอาชีพในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน 
สถานศึกษาจึงได้เน้นความส าคัญกับงานฝ่ายวิชาการเป็น
หลัก เพื่อให้ทราบทัศนคติของนักศึกษาในด้านการ
บริหารงานวิชาการและการรับบริการด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนา
งานวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาเอกสารและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
และมองเห็นความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ
ดังกล่าวในการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
ประกอบด้วย งานแผนกวิชา งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและ
ห้องสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานสื่อการ
เรียนการสอน ซ่ึงงานด้านวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษาโดยตรงและมีความส าคัญมากส าหรับนักศึกษา 
และได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร
วิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุง พัฒนาการ
บ ริ ห า ร ง าน วิ ช า ก า ร แ ละก า รพัฒน า ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ จ าแนกตาม เพศ อายุ หลักสูตรวิชาชีพ ประเภท
วิชาชีพและระบบการศึกษา 
 
แนวคิด การบริหารงานวิชาการ 
 รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม (2545) 
 ได้ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจ ส าคัญ
ของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาที่ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญ อย่างยิ่ง 
ส่วนการบริหารงานด้านอื่นๆ นั้นแม้จะมีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน แต่ก็เป็นเพียงส่วนส่งเสริม สนับสนุนให้งาน
วิชาการด า เนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาซ่ึงมีบทบาทหน้าที่ในการบริหาร จะต้อง
สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บรรลุ
จุดหมายของหลักสูตร 
 นงนุช อสัมภินวงศ์ (2542) ได้ให้ความหมาย การ
บริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารงานทุกชนิด ใน
โรงเรียนซ่ึงเกี่ยวกับการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพบรรลุผลตาม จุดมุ่งหมาย
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ของหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมภายในหรือ
ภายนอกห้องเรียน    
 ปรี ยาพร  ว งศ์ อนุ ตร โ รจน์  ( 2542 )  ได้ ให้
ความหมาย การบริหารงานวิชาการหมายถึง การบริหาร 
สถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 โกศล ศรีทอง (2543) ได้ให้ความหมาย การ
บริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนการ
ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ดังนั้น
ผู้บริหารโรงเรียนต้องบริหารงานวิชาการร่วมกับบุคลากร
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ 
 ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2549) ได้กล่าวถึงบทบาท
ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า กระบวนการจัดกิจกรรม
การท างานอย่างเป็นระเบียบ ด้วยเทคนิคและวิธีปฏิบัตงิาน
อย่างเหมาะสม โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ (human 
resource) เงินทุน (money) วัสดุอุปกรณ์ (material) 
และระยะเวลาในการด าเนินงาน (critical moment) 
ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยจิตรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 เพิ่มศักดิ์ บัวส่อง (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การ
ประเ มินความพึงพอใจที่ มีต่อการจัดการ เรียนของ
นักศึกษาจากประเทศกัมพูชาที่ศึกษาในอาชีวศึกษา  
ศรีสะเกษ ผลการศึกษา โดยสรุป นักศึกษาจากประเทศ
กัมพูชา มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน การ
สอนของสถานศึกษา และเห็นว่าสถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และการเอาใจใส่ของครู
อาจารย์อยู่ในระดับ 
เหมาะสมมาก 
 อชิพล พชรพงศ์พลิน (2553) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ เรียนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร

ระยะสั้น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการวิจัย
ระดับความพึงพอใจ ด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 จรินทร์ยา ยวงนาค (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
พึงพอใจของผู้ เรียนที่ มีต่อการบริหารการศึกษาของ
วิทยาลัยพณิชการบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบค าถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 17-19 ปี ศึกษาในระดับ ปวช. 1 
สาขาวิชาพณิชยการ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
บริหารการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยความ
พึงพอใจในด้านครูผู้สอน ด้านครูที่ปรึกษาอยู่ในระดับมาก 
 จารุวรรณ เทวกุล (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 
1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า 1) ความพึงพอใจใน
การจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับ
มากและรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) นักเรียนที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญของ
สถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนที่เรียนชั้นปีต่างกัน มี
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่
เรียนสาขางานต่างกัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 5) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยรวม รายด้าน
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ฃ.05 
 สว่าง สัตย์ธรรม (2557) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพ
ปัจจุบันปัญหาและแนวทางการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคตะวัน  
ออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพการบริหารงานวิชาการ โดย
ภาพรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับ มาก 2) การ
เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัย เ กษตรและ เทค โน โลยี ใ น เขตภาค ตะวัน 
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ออกเฉียงเหนือ พบว่า ครูผู้สอนที่ มีต าแหน่งต่างกัน 
ประสบการณ์สอนแตกต่างกัน และสอนสาขาวิชาที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และราย
ด้านพบว่า ทุกด้านก็ไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง ครูผู้ สอนที่มี

ต าแหน่งแตกต่างกัน ประสบการณ์สอนแตกต่างกัน และ
สอนสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่ มีเพศ
ต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกัน 
 2. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่ มีอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหาร 
งานวิชาการแตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่มีหลักสูตร
วิชาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 4. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่มีประเภท
วิชาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 

 5. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิที่มีระบบ
การศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกัน 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาครั้ งนี้  ได้แก่  
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชากรทั้งหมด 
3,068 คน และกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 346 คน 
โดยก าหนดขนาดตัวอย่าง จากการเปิดตารางของ krejcie, 

ข้อมูลทั่วไป 
ของนักศึกษา 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. หลักสูตรวิชาชีพ 
4. ประเภทวิชาชีพ 
5. ระบบการศึกษา 

การบริหารงานวิชาการ 
วิทยาลัยเทคนิคชยัภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ 
1. งานแผนกวิชา  
2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน 
3. งานวัดและการประเมินผล  
4. งานวิทยบริการและห้องสมุด 
5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
6. งานสื่อการเรียนการสอน 
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and morgan (1970, pp. 607-610) และท าการสุ่มแบบ
ชั้นภูมิ (stratified sampling) 

 

 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  

ล าดับ รายการ ระบบการศึกษา จ านวนกลุ่ม 
ปกติ ทวิภาคี ประชากร ตัวอย่าง 

1. นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
1.1 ประเภทวิชาชีพ อุตสาหกรรม - - - - 
    1.1.1 ยานยนต์ 239 78 317 36 
    1.1.2 เครื่องมือกล 131 168 299 34 
    1.13 เชื่อมโลหะ 29 - 29 3 
    1.1.4 ไฟฟ้าก าลัง 199 - 199 22 
    1.1.5 อิเล็กทรอนิกส์ 116 - 116 13 
    1.1.6 ก่อสร้าง 21 - 21 2 
    1.1.7 โยธา 78 - 78 9 
    1.1.8 สถาปัตยกรรม 41 - 41 5 
    1.1.9 เทคโนโลยีสารสนเทศ 33 - 33 4 
1.2 ประเภทวิชาชีพ พณิชยกรรม - - - - 
    1.2.1 การบัญชี 209 - 209 24 
    1.2.2 การขาย 38 - 38 4 
    1.2.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 271 - 271 30 

รวม ปวช. 1,405 246 1,651 186 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 

ล าดับ รายการ ระบบการศกึษา จ านวนกลุ่ม 
ปกต ิ ทวิภาค ี ประชากร ตัวอย่าง 

2. นักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
2.1 ประเภทวิชาชีพ อุตสาหกรรม - - - - 
    2.1.1 เทคนิคยานยนต์ 152 68 220 25 
    2.1.2 เครื่องมือกล 94 156 250 28 
    2.13 เทคนิคการเชื่อม - 34 34 4 
    2.1.4 ติดตั้งไฟฟ้า 151 36 187 21 
    2.1.5 เครื่องท าความเย็นฯ - 13 13 1 
    2.1.6 อิเล็กทรอนิกส์ 76 40 116 13 
    2.1.7 เทคนิคการก่อสร้าง 18 - 18 2 
    2.1.8 โยธา 74 - 74 8 
    2.1.9 สถาปัตยกรรม 29 - 29 3 
    2.1.10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 59 - 59 7 
2.2 ประเภทวิชาชีพ พณิชยกรรม - - - - 
    2.2.1 การบัญชี 211 - 211 24 
    2.2.2 การตลาด 45 - 45 5 
    2.2.3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 57 28 85 10 
    2.2.4 พัฒนาโปรแกรม 41 - 41 5 
    2.2.5 เทคโนโลยีส านักงาน 35 - 35 4 

รวม ปวส. 1,042 375 1,417 160 
รวมทั้งหมด 2,459 621 3,068 346 

 
ที่มา : งานฝ่ายทะเบียนวิทยาลัยเทคนคิชัยภูมิ 2558 
 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  จากการศึกษาครั้งนี้ ได้เก็บและรวบรวมข้อมูล
ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้ 
   2.1 การตรวจสอบความตรงเชิง เนื้อหา 
(content validity) ของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence-IOC) ของ
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์พบว่า ข้อค าถาม มีค่า ระหว่าง 
0.67 ถึง 1.00 มาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และน าเครื่องมือไปทดสอบค่าความเชื่อม่ัน (reliability) 
และทดลองใช้ (try out) กับประชากร ซ่ึงไ ม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษา ได้ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 
     2.2 ผู้ ศึ กษาท าหนั งสื อถึ ง ส านั กบัณฑิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้
ออกหนังสือขอความอนุ เคราะห์ ไปยังผู้อ านวยการ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.3 ผู้ ศึ กษาน าแบบสอบถามพร้อมด้วย
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลทีอ่อก
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โดยส านักบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
จังหวัดนครสวรรค์ ส่งไปยังวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ  
     2.4 หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ศึกษาตรวจสอบจ านวน ความสมบูรณ์ และ
ความถูกต้องของแบบสอบถามมาบันทึกค่าคะแนนและ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป    
 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ จัดระเบียบข้อมูล ลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูป ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
      3.1  วิ เคราะห์ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อบ
แบบสอบถามใน ตอนที่ 1 โดยวิเคราะห์การแจกแจง
ความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ของ
ข้อมูล  
     3.2  วิ เคราะห์ระดับความพึ งพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 โดยวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ข้อมูลในแต่ละด้าน แล้วน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย โดยใช้เกณฑ์ ประมาณค่าของ ประคอง 
กรรณสูตร (2542, น. 78) ดังนี้ 
 
  ค่าเฉลี่ย    ความหมาย 
4.50 - 5.00      มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
3.50 - 4.49      มีความพึงพอใจในระดับมาก 
2.50 - 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
1.50 - 2.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1.00 - 1.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
 
     3.3 การทดสอบค่าที (t-test) ของตัวแปร
แบบอิสระต่อกัน (independent sample) จ าแนกตาม 
เพศ หลักสูตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพ และระบบ
การศึกษา 
   3.4 การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(one-way anova) โดยจ าแนกตาม อายุ 

 3.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธี scheffe 
 3.6 น าผลการค านวณมาวิเคราะห์ข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 เ ม่ือน าข้อ มูลมาวิ เคราะห์สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
วิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน      
มีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมา คือ งานแผนกวิชา   
มีระดับความพึงพอใจมาก และ งานวัดและการประเมินผล 
มีระดับความพึงพอใจมาก  
  2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
วิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รายด้าน 
              2.1 งานแผนกวิชา โดยภาพรวมมีระดับความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูลเป็นรายด้าน 
พบว่า การจัดตารางเรียนและตารางสอนแต่ละภาคเรียน
ในสาขาวิชาชีพให้นักศึกษาเป็นปัจจุบัน มีระดับความพึง
พอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  
              2.2 งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เ ม่ือ
พิจารณาข้อมูลเป็นรายด้าน พบว่า หลักสูตรมีความ
หลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
ความสนใจ และสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน 
มีระดับความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก   
 2. 3  งานวัดและการประเมินผล โดยภาพรวม   
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าเรียนให้
เข้ า ใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  
 2.4 งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า สื่อ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



วารสารอนาคตวิทยาทางการศกึษา | JOURNAL OF EDUCATION FUTUROLOGY 
68 

มีเพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 
 2.5 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า การบันทึกข้อมูล การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาเป็นปัจจุบัน และผู้ปกครองสามารถ
ตรวจสอบไดมี้ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2.6 งานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวม    
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก 
          3. การวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักศึกษา จ าแนกตาม เพศ อายุ หลักสูตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาชีพ และระบบการศึกษา 

 3.1 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยเทคนิค
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม  เพศ โดยภาพรวม         
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยเพศชาย มีความพึงพอใจ
ในงานวิทยบริการและห้องสมุดแตกต่างจากเพศหญิง 
ความพึงพอใจในงานแผนกวิชาโดยเพศชายมีความพึง
พอใจในงานแผนกวิชาแตกต่างจากเพศหญิง ความพึง
พอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเพศ
ชาย มีความพึงพอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนแตกต่างจากเพศหญิง และความพึงพอใจในงานวัด
และการประเมินผล โดยเพศชาย มีความพึงพอใจใน
งานวัดและการประเ มินผลแตกต่ างจาก เพศหญิง 
ตามล าดับ 
              3.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม อายุ พบว่า อายุต่างกัน มีความ
พึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงได้ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของ scheffe 
ในภาพรวม จ าแนกตาม อายุ เป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุ
ต่างๆ มีความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน

วิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ านวน 
2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ กลุ่มอายุ 16-17 ปี กับ 18-19 ปี และ 
กลุ่มอายุ 16-17 ปี กับ 20-21 ปี มีความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมมากกว่า กลุ่มอายุ 16-17 ปี 
           3.3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม หลักสูตรวิชาชีพโดยภาพรวม   
มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหลักสูตรวิชาชีพ 
ปวส. มีความพึงพอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอนแตกต่างจาก หลักสูตรวิชาชีพ ปวช. ความพึงพอใจใน
งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยหลักสูตรวิชาชีพ ปวส.  
มีความพึงพอใจในงานวิทยบริการและห้องสมุดแตกต่าง
จากหลักสูตรวิชาชีพ ปวช. ความพึงพอใจในงานสื่อการ
เรียนการสอน โดยหลักสูตรวิชาชีพ ปวส. มีความพึงพอใจ
ในงานสื่อการเรียนการสอนแตกต่างจากหลักสูตรวิชาชีพ 
ปวช. ความพึงพอใจในงานวัดและการประเมินผล โดย
หลักสูตรวิชาชีพ ปวส. มีความพึงพอใจในงานวัดและการ
ประเมินผลแตกต่างจากหลักสูตรวิชาชีพ ปวช. และความ
พึงพอใจในงานแผนกวิชา โดยหลักสูตรวิชาชีพ ปวส.       
มีความพึงพอใจในงานแผนกวิชา แตกต่างจากหลักสูตร
วิชาชีพ ปวช. ตามล าดับ 
           3.4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม ประเภทวิชาชีพ โดยภาพรวม   
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยประเภทวิชาชีพ 
อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจในงานวิทยบริการและ
ห้องสมุดแตกต่างจากประเภทวิชาชีพ พณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ ความพึงพอใจในงานแผนกวิชา โดย ประเภท
วิชาชีพอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในงานแผนกวิชา
แตกต่างจากประเภทวิชาชีพพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ 
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ความพึงพอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจในงาน
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแตกต่างจาก ประเภท
วิชาชีพพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ และความพึงพอใจใน
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  โดยประเภทวิชาชี พ 
อุตสาหกรรม มีความพึงพอใจในงานอาชีวศึกษาระบบ    
ทวิภาคีแตกต่างจากประเภทวิชาชีพพณิชยกรรม/
บริหารธุรกิจ ตามล าดับ 
              3.5 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม ระบบการศึกษา โดยภาพรวม มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับรายข้อ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ความพึงพอใจใน
งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยระบบการศึกษาทวิภาคี 
มีความพึงพอใจในงานวิทยบริการและห้องสมุด แตกต่าง
จาก ระบบการศึกษาปกติ ความพึงพอใจในงานแผนกวิชา 
โดยระบบการศึกษาทวิภาคีมีความพึงพอใจในงานแผนก
วิชาแตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ ความพึงพอใจใน
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยระบบการศึกษา
ทวิภาคีมีความพึงพอใจในงานพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนแตกต่างจากระบบการศึกษาปกติ ความพึงพอใจ
ในงานสื่อการเรียนการสอน โดยระบบทวิภาคีมีความ    
พึงพอใจในงานสื่อการเรียนการสอนแตกต่างจากระบบ
การศึกษาปกติและความพึงพอใจในงานวัดและประเมนิผล 
โดยระบบการศึกษาทวิภาคีมีความพึงพอใจในงานวัดและ
ประเมินผลแตกต่างจาก ระบบการศึกษาปกติ ตามล าดับ 
 สอดคล้องกับสมมติฐาน จ าแนกตาม เพศ อายุ 
หลักสูตรวิชาชีพ ประเภทวิชาชีพ และระบบการศึกษา     
มาวิ เคราะห์ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษามีประเด็นที่น ามาอภิปรายจากผล
การศึกษาได้ ดังนี้ 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงาน
วิชาการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในภาพรวม 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  เ ม่ือพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก     
ทุกรายการ โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ งานพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจมาก 
ทั้งนี้ เนื่องจากการจัดการศึกษาสายอาชีพของสถานศึกษา
ในสั งกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ประกอบด้วย   
การเปลี่ยนค่านิยมอาชีวะของผู้ปกครองและนักเรียนใหห้นั
มาเข้าสู่ระบบอาชีวะมากย่ิงขึ้น และความส าคัญของการ
จัดการศึกษา มีส่วนช่วยสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะ
และสมรรถนะด้านอาชีพ ที่จะเสริมสร้างการพัฒนา
ประเทศ ให้มีความม่ันคงและเจริญก้าวหน้าและสอดคล้อง
กั บมาตรา  6 ในพระราชบัญญั ติ ก ารอาชี วศึ กษา            
พ.ศ. 2551 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม
วิชาชีพต้อง เป็นการจัดการศึกษาในด้าน วิช าชีพที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
ด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 
รวมทั้งเป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้น และ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยน าความรู้ในทาง
ทฤษฎีอันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้รับ
การศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติและมี
สมรรถนะ สามารถน าไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้
ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อชิพล พชรพงศ์พลิน (2553) ได้วิจัย เรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้ เรียนในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
เปรียบเทียบ ระหว่างหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร
ระยะสั้น ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากและผลการวิจัย
ระดับความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เช่น เดียวกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ เทวกุล 
(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียน
การสอนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชา   พาณิชยกรรม ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเนื้อหา
หลักสูตร รวมทั้งผลงานวิจัยของ สว่าง สัตย์ธรรม (2557) 
ที่ได้วิ จัยเรื่อง สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการวิจัยพบว่า สภาพการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี    
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก อย่างไรก็ตาม
งานวิจัยของ จรินทร์ ยวงนาค (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารการศึกษาของ
วิทยาลัยพณิชการบางนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบค าถามเป็นเพศหญิงมากกว่า     
เพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุ 17-19 ปี ศึกษาในระดับ ปวช. 1 
สาขาวิชาพณิชยการ ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
บริหารการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์และพิจารณาจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า  
 1. งานแผนกวิชา โดยภาพรวม มีระดับความ    
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูลเป็นรายด้าน 
พบว่า การจัดตารางเรียนและตารางสอนแต่ละภาคเรียน
ในสาขาวิชาชีพให้นักศึกษาเป็นปัจจุบัน มีระดับความ    
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากงานแผนก
วิชา  มีการวางแผนการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
นั้น มีการเตรียมความพร้อม ประชุมและวางแผนการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินที่ได้ก าหนดไว้ของงานฝ่ายวิชาการ 
จึงท าให้การจัดตารางเรียนและตารางสอนแต่ละภาคเรียน
ในสาขาวิชาชีพให้นักศึกษาเป็นปัจจุบัน และนักศึกษา
สามารถวางแผนการเรียนในภาคเรียนนั้นๆ ได้อย่างมี
ล าดับขั้นตอน สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อให้นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษามีคุณภาพตามความถนัด ความสนใจ และความ
ต้องการของสถานประกอบการในการเสริมสร้างอาชีพ 
และมีรายได้ เป็นก าลั งในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติต่อไป (ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ, 2558)  

 2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดย
ภาพรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาข้อมูลเป็นรายด้าน พบว่า หลักสูตรมีความ
หลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัด 
ค ว ามสน ใจ  และสอดคล้ อ ง กั บความต้ อ งก าร ใน
ตลาดแรงงาน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มีส่วนช่วยในการเลือกประกอบอาชีพและมี
ส่วนช่วยสร้างก าลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะ
ด้านอาชีพ ที่จะเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ ให้มีความ
ม่ันคงและเจริญก้าวหน้า ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อ
ผลิตก าลังคน ในระดับช่างกึ่งฝีมือ ช่างฝีมือ และช่าง
เทคนิค ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และสนองความต้องการ
ของตลาดแรงงานรวมทั้ งการประกอบอาชีพอิสระ 
(พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา, 2551) และสอดคล้องกบั 
มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
ให้จัดได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้ 1) การศึกษาในระบบ เป็น
การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษา 
อาชีวศึกษาหรือสถาบันเป็นหลัก โดยมีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและ
การประเมินผลที่เป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่
แน่นอน 2) การศึกษานอกระบบ เป็นการจัดการศึกษา
วิชาชีพที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เป็น
เงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตร
จะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 3) การศึกษา
ระบบทวิภาคี เป็นการจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันกับ
สถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
ของประเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา และความต้องการของตลาดแรงงาน (ส านัก
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย



วารสารอนาคตวิทยาทางการศกึษา | JOURNAL OF EDUCATION FUTUROLOGY 
71 

ของ อชิพล พชรพงศ์พลิน (2553) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และผลการวิจัยระดับความพึงพอใจ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก 
 3. งานวัดและการประเมินผล  โดยภาพรวม       
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเข้าเรียนให้
เข้ า ใจวิธีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด ท้ังนี้ เนื่องจากเป็นกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนและท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนพัฒนากระบวนการและการใช้สื่อการ
สอน การประเมินผล การวัดผล และการนิเทศการสอน 
และส่ง เสริม สนับสนุน ให้ การเรียนการสอนบรรลุ
เป้ าหมายตามจุด มุ่งหมายของหลักสูตร มุ่ง ให้ เกิด 
ผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
นงนุช อสัมภินวงศ์ (2542) ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
ขอบข่ายของงานวิชาการไว้ 4 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและ
การน าไปใช้ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
ด้านการนิเทศและพัฒนาบุคลากรทางการสอน ด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ โกศล ศรีทอง (2543) ได้สรุป
แนวคิดไว้ว่า ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่จะก่อให้เกิด 
คุณภาพการบริหารงานวิชาการนั้น ประกอบด้วยงาน
ทั้งหมด 6 งาน คือ การวางแผนงานวิชาการ การบริหาร
หลักสูตร และการน าหลักสูตรไปปฏิบัติ การจัดการเรียน
การสอน การพัฒนา และส่งเสริมทางด้านวิชาการ การ
วัดผลและประเมินผลการเรียน และการประเมินผลการจัด
งานวิชาการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อชิพล พชรพงศ์พลิน 
(2553) ได้วิจัย พบว่า ระดับความ  พึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ด้านการวัดและประเมินผล 
 4. งานวิทยบริการและห้องสมุด โดยภาพรวม    
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า สื่อ อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีเพียงพอต่อการให้บริการนักศึกษามีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาในโลกสมัยใหม่ 

ต้องพัฒนาความฉลาดทางปัญญา คือต้องพัฒนาความ
ฉลาดหรือความสามารถของผู้เรียน 3 ด้าน ไปพร้อมกัน 
ได้แก่ ความฉลาดทางปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) และความฉลาดทางสังคม (SQ) ควบคู่กันไป ไม่ควร
เน้นแค่การพัฒนาความรู้เชิงวิชาการและความรู้ทักษะเชิง
วิชาชีพ เพื่อการสอบแข่งขันเท่านั้น (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา, 2559) ดังนั้น สื่อ อุปกรณ์ และเอกสาร
ต่างๆ ประกอบการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ       
มีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดการ
พัฒนา ทักษะ กระบวนการ ได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง 
ในการเรียนสายอาชีพที่ถนัดและสนใจ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นงนุช อสัมภินวงศ์ (2542) ได้สรุปแนวคิด 
การบริหารงานทุกชนิด ในโรงเรียนซ่ึงเกี่ยวกับการปรบัปรงุ
การพัฒนาการเรียน   การสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ
บรรลุผลตาม จุดมุ่งหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน
ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการไม่ว่าจะ
เป็น กิจกรรมภายในหรือภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้
สอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542) 
ได้สรุปแนวคิด การจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมี
ประสิทธิภาพให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อชิพล พชรพงศ์พลิน (2553) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด เรื่องสื่อการสอนช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้มากย่ิงขึ้นร้อยละ 
75.0 
 5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยภาพรวม    
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า การบันทึกข้อมูล การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนักศึกษาเป็นปัจจุบัน และผู้ปกครองสามารถ
ตรวจสอบได้ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทั้งนี้ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนั้น จะเกิดการ
เรียนรู้ และทักษะฐานความรู้ด้านช่างเทคนิคที่มีฝีมือ  หรือ
นักเทคโนโลยีที่เชี่ยวชาญ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติที่ก าหนดไว้  โดยเน้นการปฏิบัติ  ในสัดส่วน
มากกว่าทฤษฎีและการเรียนรู้งานอาชีพ ขยายการศึกษา
ระบบทวิภาคี สหกิจศึกษาและการฝึกงานให้มากขึ้น 
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พัฒนาระบบเตรียมความพร้อม การแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ พัฒนาหลักสูตร ฐานวิชาชีพต่อยอดจาก
การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้ผู้จบการศึกษามีทักษะ ความรู้
ด้านอาชีพ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ หากไม่ศึกษา
ต่อ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพิ่มศักดิ์  บัวส่อง 
(2553) พบว่า นักศึกษา จากประเทศกัมพูชาที่มาศึกษาใน
อาชีวศึกษาศรีสะเกษ มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและสถานศึกษา ความคิดเห็นจากสถาน
ประกอบการต่อนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาที่ศึกษา 
ในอาชีวศึกษาศรีสะเกษ โดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสม
มาก 
 6. งานสื่อการเรียนการสอน โดยภาพรวม  
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาข้อมูล
เป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
โดยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ส่งผลให้เรียนรู้ด้วยตนเอง      
มีนิสัยใฝ่รูต้ลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร และคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ 
มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สามารถท างาน
เป็นทีม ความช านาญในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 
ด้านต่างๆ ทันต่อการพัฒนาของประเทศที่มีวิวัฒนาการ
อย่างรวดเร็ว (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ทองทิพภา วิริยะพันธ์ (2549) 
ได้สรุปแนวคิด กระบวนการจัดกิจกรรมการท างานอย่าง
เป็นระเบียบ ด้วยเทคนิคและวิธีปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
โดยการใช้ทรัพยากรมนุษย์ เงินทุน วัสดุอุปกรณ์ และ
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน
ด้วยจิตรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เพิ่มศักดิ์ บัวส่อง (2553) พบว่า นักศึกษาจากประเทศ
กัมพูชาที่มาศึกษาในอาชีวศึกษาศรีสะเกษ มีความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสถานศึกษา การ
ใช้เทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนและการสอนของครู
โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
  1.1 ด้ านงานแผนกวิชา  ควรส่ ง เสริม ให้
นักศึกษาสามารถแสดงออกในกิจกรรมด้านต่างๆ  และ     
มีโครงการจัดอบรม สัมมนา ด้านระเบียบวินัย พัฒนา
วิธีการก ากับ ติดตาม ในการดูแลนักศึกษา และส่งเสริมให้
ครู มีสื่อหรือวิทยากรในการแนะแนววิชาชีพและให้
ค าปรึกษาในการประกอบอาชีพให้นักศึกษาในชั่วโมงเรียน 
  1.2 ด้านงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน ควรส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนและจัดท าแผนการสอนรายวิชาฐาน
สมรรถนะวิชาชีพด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริการและให้ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และวางแผนการ
การปฐมนิเทศ นักศึกษาก่อนเข้าเรียนให้เข้าใจโครงสร้าง
ของหมวดวิชาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ 
  1.3 ด้านงานวัดและการประเมินผล  ควร
พัฒนาระบบการจัดท าปฏิทินให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ด้านเวลาเรียน คะแนนเก็บ และผลการเรียน
ในแต่ละภาคเรียน และพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลผลการเรียนมีความสะดวกและทันสมัยย่ิงขึ้น 
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการและให้ค าปรึกษาของ
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล 
  1.4 ด้ าน ง านวิ ทยบริ ก า รและห้ อ งส มุด       
ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องสืบค้นและห้องสมุด
ให้เอื้ออ านวยต่อการใช้บริการและมีการจัดเตรียมเอกสาร 
วารสาร หนังสืออ้างอิงของห้องสมุด มีเพียงพอต่อการ
ให้บริการนักศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาการบริการและให้
ค าปรึกษาของเจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด  
  1.5 ด้ านงานอาชี วศึ กษาระบบทวิภาคี         
ควรจัดสรรงบประมาณในการนิเทศ ติดตาม นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ และรายงานการฝึกประสบการณ์ของ
นักศึกษา มีความต่อ เนื่ อง  สม่ า เสมอ และมีข้อ มูล
สอดคล้องกับสถานประกอบการ พัฒนาการบริการและ
ปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาของเ จ้าหน้าที่ ง าน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และพัฒนาระบบสารสนเทศให้
สถานประกอบการมีวิธีการ ก ากับ ดูแลนักศึกษาอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะด้านระเบียบวินัยในการฝึกประสบการณ์ 
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และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
  1.6 ด้ านงานสื่ อการ เรี ยนการสอน  ควร
ส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้นักศึกษาใน
การผลิตสื่อ นวัตกรรม และพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการน าความรู้ด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ 
และเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้และ
ปรับปรุ ง  พัฒนาสื่ อ  นวัตกรรม การเรียนการสอน 
โดยเฉพาะด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และส่งเสริมการจัด
อบรม สัมมนาให้ความรู้นักศึกษาในกระบวนการวิจัย และ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องด้านวิชาชีพ โดยคัดกรองวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหรือมีประสบการณ์มา
ช่วยพัฒนาและฝึกประสบการณ์งานวิจัย หรืองานโครงการ
ก่อนส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป 
     2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการบริหารงานพัฒนากิจการ 
นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ  
     2.2 ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ ภาครัฐและเอกชน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาการศึกษา
ปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังนครนายก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ี 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ พบว่า หลังการเรียนนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 2) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกข้อมีความพึงพอใจมาก 

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบร่วมมือ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

Abstract 
The research objectives were 1) to study academic achievement in curriculum designs and 

development path of second year students earlier and later on using cooperative learning model and 
2) to study the students’ satisfaction towards cooperative learning activities. The sample was a group 
of second year students at Suan Dusit University, Nakhonnayok campus majoring in early childhood 
education who enrolled in the curriculum designs and development course during the first semester of 
2016. A total of 40 students was obtained by the purposive sampling method. The tools employed in 
this study were 1) pre-test and post-test, and 2) students’ satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed using mean, standard deviation and t-test. The research found that 1) the academic 
achievement in curriculum designs and development course for second year students who learned by 
using cooperative learning model showed higher scores than before the experiment at a statistically 
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significant level.05. 2) Overall, the students expressed high satisfaction with learning by using cooperative 
learning activities. 
 
Keywords: teaching learning model, cooperative learning, achievement 
 
บทน า 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย ซึ่ง
สมาชิกแต่ละคนจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพการเรียน รู้ของแต่ละคน ให้
สนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถท างานให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็น
กลุ่ม การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันท าให้นักศึกษามี
วิสัยทัศน์ และมุมมองที่กว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทางสังคม 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนท าให้รู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยจากการรู้จักรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับ Imel Susan (1991, อ้างถึงใน 
วิภา เพ็ชรเจริญรัตน์, 2555) กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้
แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการในการพัฒนาผู้เรียน 
ดัง น้ีคือ ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของผู้ เ รียน พัฒนา
ความคิดของผู้ เรียน เกิดเจตคติที่ ดีในการเรียน ช่วย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศ
ในการเรียน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก 
ส่งเสริมทักษะในการท างานร่วมกัน ฝึกให้รู้จักรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน ท าให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ หรือมุมมอง
กว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทางสังคม  

ซึ่งปัจจุบันการเรียนการสอนในรายวิชาการ
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้พบปัญหานักศึกษาขาด
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ที่จะท าให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอน
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจาก
การวิจัยน้ีจะท าให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเรียน
การสอนและสามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรไ ด้
หลากหลายรวมทั้งประยุกต์ใช้ได้จริง ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่
ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็น

กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้บรรลุถึงเป้าหมาย
การเรียนรู้ 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 
ทั้งก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 แนวคิดการเรียนรู้ 

การเรียนรู้ (learning) คือ กระบวนการของ
ประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่าง
ค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมน้ีไม่ได้มาจาก
ภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ หรือสัญชาตญาณ  (Klein. 1991) 
  สรุปการเรียนรู้ จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤ ติกรรมอย่างถาวร ที่ มาจากกระบวนการของ
ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรม
แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ 
 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
  จอห์นสันและจอห์นสัน (Johnson & Jonnson, 
1994, p.39 -41; อ้างอิงจาก ขวัญตา บุญวาศ. 2547) กล่าว
ว่า ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ อย่างน้อย
ประกอบด้วย 3 กลุ่มที่เกี่ยวข้องได้แก่ ทฤษฎีการพึ่งพา
ทางสังคม ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา และทฤษฎีทาง
พฤติกรรมโดยมีแนวคิดดังต่อไปน้ี 

   1. ทฤษฎีกา รพึ่ ง พ ากั นทา งสั ง คม  ( social      
interdependence perspective) อ้างอิงจาก 
ขวัญตา บุญวาศ (2547) ได้เร่ิมขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 
1900 เมื่อเคิร์ทคาฟคา (kurt kafka) ได้น าเสนอแนวคิด 
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น้ีว่า กลุ่มมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเน่ืองจากมีการ
พึ่งพาซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก โดยต่อมาเคิร์ทเลวิน 
(kurt lewin) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ส าคัญของกลุ่ม คือ 
การพึ่งพากันระหว่างสมาชิกในกลุ่มภายใต้การสร้าง
เป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
สภาพการณ์ของสมาชิกในกลุ่มคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มย่อย
จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์ของสมาชิก
ภายใต้การสร้างเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งส่งผลกระทบท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในสภาพการณ์สมาชิกคนอ่ืน ๆ  ใน
กลุ่มย่อย ๆ ด้วย และความตึงเครียดภายในที่เกิดขึ้นกับ
สมาชิกในกลุ่มจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ มอร์ตัน ตูทซ์ (morton 
deutsch, 1949) ได้คิดค้นทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และการเรียนรู้แบบแข่งขัน (theory of cooperation) 
ต่อมาเดวิด จอห์นสัน ได้ขยายทฤษฎีดังกล่าวออกเป็น
ทฤษฎีการพึ่งพากันทางสังคม (social interdependence 
theory) มุมมองเกี่ยวกับการพึ่งพากันทางสังคมเชื่อว่า
วิธีการพึ่ งพากันทางสังคมเป็นโครงส ร้างที่ก า หนด
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การกระท า และการตัดสินผลลัพธ์ 
การพึ่งพากันในทางบวก (cooperation) ส่งผลให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ ในทางส่ ง เส ริมกันและกัน  ( promotive 
interaction)  ที่ส่งเสริมผู้ เ รียนรายบุคคลและเกิดการ
กระตุ้นความพยายามซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ ส่วนการ
พึ่งพากันในทางลบ (competition) จะส่งผลในปฏิสัมพันธ์
ที่ตรงข้ามกัน คือ ผู้เรียนจะท้อแท้หรือเสียก าลังใจและ
ขัดขวางความพยายามไปสู่ความส าเร็จของผู้อื่น 

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (cognltive 
developmental perspective) พื้นฐานส่วนใหญ่เป็น
ทฤษฎีจากเพียเจท์ (Jean Piagrt, 1985) และลีฟ เซมิโน
วิทซ์ ไวกอทกี้ (Lev Semenovich Vygotsky, 1978) จากเพียเจท์
และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้ข้อสรุปว่า เมื่อบุคคลร่วมมือกันใน
สภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งทางความคิดจะก่อให้เกิด
การขาดดุลยภาพ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดพัฒนาทางความคิด
และความสามารถในระหว่างสมาชิกพยายามให้เกิดความ
ร่วมมือจะน าไปสู่การอภิปราย ซึ่งการขัดแย้งทางความคิด
จะเกิดขึ้นและได้รับการแก้ปัญหา การใช้เหตุผลที่ไม่
เพียงพอจะถูกเปิดเผยและได้รับการปรับปรุงงาน ในส่วน
ของไวกอทสกี้ (vygotsky) และทฤษฎีีที่ เกี่ยวข้องเป็น

พื้นฐานของข้อสรุปที่ว่าความรู้ คือสังคมที่สร้างจากความ
พยายามร่วมมือในการเรียนรู้ท าความเข้าใจ และแก้ปัญหา 
กลุ่มสมาชิกแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารและเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้ง ค้นพบจุดอ่อนในกลยุทธ์การใช้เหตุผลของกันและ
กัน การช่วยท าให้เกิดความถูกต้องและปรับความเข้าใจ
บนพื้นฐานของความเข้าใจผู้ อ่ืน  สอดคล้องกับทฤษฎี
พัฒนาการ คือ ทฤษฎีความขัดแย้ง ซึ่งจอห์นสันและ 
จอห์นสัน (johnson & jonnson, 1994) ได้ศึกษาพบว่า 
การเผชิญกับสถานการณ์ที่ขัดแย้งให้เกิดความไม่แน่ใจ 
หรือความขัดแย้งทางความคิด ซึ่งก่อให้เกิดการสร้าง
แนวคิดใหม่ที่เน้นว่าข้อมูล ข่าวสารจะถูกเก็บไว้ในความ
ทรงจ าและถูกรวบรวมให้คงอยู่ในโครงสร้างทางความคิด 
ผู้เรียนจะต้องฝึกฝนในการคิดและสร้างเคร่ืองมือทางการ
คิด วิธีการหน่ึงที่มีประสิทธิภาพก็คือการใช้การอธิบายเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้ร่วมงาน 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางพฤติกรรม (behavioral 
learning perspective) เน้นในเร่ืองผลกระทบของสิ่ ง
เสริมแรงต่อกลุ่มและการให้รางวัลต่อการเรียนรู้ โดยมีข้อ
สันนิฐานว่า การให้รางวัลหรือสิ่งเสริมภายนอกจะท าให้
เกิดพฤติกรรมซ้ า โดย สกินเนอร์ (skinner ,1957) เน้นที่
การเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ในขณะที่ แบนดู
ร่า (bandura) เน้นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ ส่วนโฮ
แมนส์ (homans, 1950) ไธบอทและเคลลี่ (thibaut&kelly, 
1959) เน้นที่ความสมดุลระหว่างการให้รางวัลที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมูลค่าในการแลกเปลี่ยนทาง
สังคมท่ามกลางการพึ่งพาอาศัยกันของสมาชิก สลาวิน 
(slavin, 1980) ได้เน้นความจ าเป็นของการให้รางวัลเป็น
กลุ่มท าให้เกิดมีความพยายามในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 

สรุปทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ดังน้ี การพึ่งพาทางสังคม เป็นโครงสร้างที่ก าหนด
ปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การกระท า และการตัดสินผลลัพธ์ 
การพึ่งพากันในทางบวก ส่งผลให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ในทางส่งเสริมกันและกัน ส่วนการพึ่งพากันในทางลบ    
จะส่งผลในปฏิสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกัน การพยายามขัดขวาง
ความส า เ ร็จของผู้ อ่ืน  แ ต่ เมื่ อบุคคล ร่วมมือกันใ น
สภาพแวดล้อมที่มีความขัดแย้งทางความคิด จะท าให้เกิด
พัฒนาทางความคิดและความสามารถ น าไปสู่การ
อภิปราย และหาแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลของ
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กันและกัน การช่วยท าให้เกิดความถูกต้องและปรับความ
เข้าใจบนพื้นฐานของความเข้าใจผู้อ่ืน ท าให้ผู้เรียนจะต้อง
ฝึกฝนในการคิดและสร้างเคร่ืองมือทางการคิด โดยเกิด
การเรียนรู้ทางพฤติกรรม จากผลกระทบของสิ่งเสริมแรง
ต่อกลุ่มและการให้รางวัล จะท าให้เกิดพฤติกรรมซ้ า และ
ท าให้เกิดมีความพยายามในการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
 รูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิภา เพ็ชรเจริญ
รัตน์ (2555) ได้กล่าวไว้ดังน้ี 
  1. คิดและคุยกัน (think  pares  share) เพื่อ
เรียน (partars) ผลัดกันพูด (say and switch) ทั้งสาม
รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึง
กัน คือ ให้นักเรียนจับคู่ในการตอบค าถาม อภิปราย และ
เปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น สถานการณ์ หรือท า
ความเข้าใจเน้ือหาที่ เป็นความคิดรวบยอดก าหนดให้  
นอกจากน้ีรูปแบบคิดและคุยกัน นักเรียนจะได้มีโอกาสคิด
หาค าตอบด้วยตนเองก่อนเกี่ยวกับค าถาม ประเด็นหรือ
ค าอธิบายจากเพื่ อนคู่ อ่ืนที่ มีความเข้าใจในเ ร่ื องที่
ก าหนดให้ นอกจากน้ีรูปแบบการคิดและคุยกัน นักเรียน
จะได้มีโอกาสคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนเกี่ยวกับค าถาม 
ประเด็นหรือค าอธิบายจากเพื่อนคู่อ่ืนที่มีความเข้าใจใน
เร่ืองที่ก าหนดให้อย่างชัดเจนก่อน แล้วจึงตอบค าถาม 
อภิปรายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคู่ของตนทั้ง
รูปแบบคิดคุยกันและเพื่อนเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนน า
สาระที่ส าคัญที่ได้รับรู้มาไปเล่าให้เพื่อนฟังสัก 2-3 คู่หรือ
ผู้สอนอาจสุ่มเรียกนักเรียนบางคู่ให้น าเสนอรายงานหน้า
ชั้น ส่วนรูปแบบผลัดกันพูด นักเรียนจะต้องผลัดกันสุ่ม
เรียกนักเรียนบางคู่ให้น าเสนอหน้าชั้น ส่วนรูปแบบผลัด
กันพูด นักเรียนจะมีสัญญาณเตือนการหมดเวลาในการ
ด าเนินกิจกรรมและในช่วงน้ียังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
เสนอแนวคิดหรือประเด็นใหม่เพื่อ เกิดการอภิปรายใน
หัวข้อต่อไปน้ี 

2. กิจกรรมโต๊ะกลม (roundtable หรือ round 
robin) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ กลุ่ ม
นักเ รียนที่มีมากกว่า  2 คนขึ้นไป  และเปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนในกลุ่มเขียนข้อความคิดเห็นของแต่ละคน
เล่าประสบการณ์ความรู้ สิ่งที่ตนก าลังศึกษาด้วยดินสอ
หรือปากกาสีลงบนกระดาษแล้วเขียนให้เพื่อนคนถัดไป

โดยเวียนไปทางด้านใดด้านหน่ึงของสมาชิกทุกคนจะใช้
เวลาเท่า ๆ กันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่ง รูปแบบดังกล่าว 
เ รียกว่ า  roundtable ห รืออาจจัด รูปแบบการสอน
ดังกล่าวจากการเรียนมาเป็นการพูดแทน  โดยการให้
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเล่าเร่ืองไปในทางด้านใดด้านหน่ึง
จนครบทุกคน ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเรียกว่า round robin 

3. คู่ ต ร ว จ ส อ บ  (pairs check) มุ ม ส น ทนา 
(corers) ร่วมกันคิด (numbered heads together) เป็น
รูปแบบการสอนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ  เป็นการ
จัดการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 
2-6 คน โดยให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มต้องคละเพศและ
ความสามารถให้ช่วยกันตอบค าถาม แก้โจทย์ได้แล้วก็เปิด
โอกาสให้แลกเปลี่ยนหรือตรวจสอบค าตอบกับนักเรียนใน
กลุ่มอ่ืนหรือครูผู้สอนอาจสุ่มเรียกนักเรียนให้ตอบ อย่างไร
ก็ตามทั้ง 3 รูปแบบก็มีข้อแตกต่างกัน คือ คู่ตรวจสอบ 
ส่วนใหญ่เน้นให้สมาชิกจับคู่กันท างาน แก้ปัญหาและเมื่อ
เสร็จสิ้นปัญหา 1 ข้อจะต้องมีการสลับหน้าที่กันในมุม
สนทนา เน้นวิธีการจัดกลุ่ม นักเรียน โดยให้นักเรียนไปน่ัง
มุมต่าง ๆ ของห้องเรียน ส่วนรูปแบบร่วมกันคิดจะใช้กับ
การทบทวนหรือการตรวจสอบความเข้าใจนอกจากน้ีทั้ง 3 
รูปแบบอาจมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น  คือ หลังจากที่ครู เ รียก
นักเรียนคนใดคนหน่ึงตอบแล้วนักเรียนในกลุ่มอ่ืนสามารถ
ยกมือแสดงการสนับสนุนหรือคิดตอบหรือถ้าค าตอบน้ันไม่
สมบูรณ์ครูผู้สอนให้นักเรียนอ่ืนช่วยเสริมก็ได้ 

4. การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน (three  step 
interview) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบน้ีมีสาม
ขั้นตอนและเหมาะส าหรับกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกจ านวน 3-4 
คน โดยมีครูก าหนดค าถามหรือประเด็นโจทย์ปัญหาให้
นักเรียน 

5. การแข่งขันระหว่างกลุ่ม ด้วยเกม  (team 
games toumament หรือ tgt) และการแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
(student team achievemcnt division หรือ stad) เป็น
รูปแบบการสอนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
คล้ายคลึงกันทั้ง 2 รูปแบบจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย 

6. ปริศนาความรู้ (jigsaw) เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับ
มอบหมายให้ท ากิจกรรมเดียวกันโดยครูผู้สอนแบ่งเน้ือหา
ของเร่ืองที่จะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่าจ านวนสมาชิก
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แต่ละกลุ่มและมอบหมายให้นักเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย
เท่าที่จ านวนสมาชิกแต่ละกลุ่มต่างกลุ่มมอบหมายงานให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มค้นคว้าคนละหัวข้อ โดยนักเรียนแต่ละ
คนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเร่ืองที่ตนได้รับมอบหมายจาก
กลุ่มสมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันจะ
ร่วมกันศึกษา จากน้ันแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตน
เพื่ออธิบายหัวข้อเร่ืองที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง  
เพื่อให้เพื่อนทั้งกลุ่มได้รู้เน้ือหาครบทุกข้อ ท าให้เพื่อนทั้ง
กลุ่มได้รับเน้ือหาครบทุกหัวข้อ 

7. การสืบสอบเป็นกลุ่ม (group investigation) 
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นบรรยากาศการท างานร่วมกัน
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ที่จะด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม ในการ
ส อ น แ บ บ สื บส อ บ เ ป็ น ก ลุ่ ม  (group investigation) 
ครูผู้สอนจะสอนแบบแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 5 
คน หรือน้อยกว่าน้ี แต่ละกลุ่มจะวางแผนกันเองว่าจะ
ศึกษาเร่ืองอะไร และจะศึกษาอย่างไรสมาชิกแต่ละคนหรือ
สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อยจะเลื อกวิธี
แสวงหาค าตอบในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วยตนเอง หลังจากน้ันแต่
ละคนหรือแต่คู่จะรายงานความก้าวหน้าและเลือกวิธี
แสวงหาค าตอบในเร่ืองน้ัน ๆ ด้วยตนเอง หลังจากน้ัน
สมาชิกแต่ละคู่จะรายงานความก้าวหน้าและผลงานให้
กลุ่มของตนเองทราบกลุ่ม จะอภิปรายเกี่ยวกับรายงาน
ของสมาชิกและจัดท ารายงานของกลุ่มให้เพื่อนฟังขั้นตอน
การจัดกิจกรรม โดยขั้นตอนในการท ากิจกรรมที่ส าคัญมี 6 
ขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 identifying the topic 
organizing pupils into groups ผู้สอนเสนอปัญหา
ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเสนอสิ่งที่ตนอยากรู้เกี่ยวกับ
ปัญหา ให้ผู้เรียนปรึกษาสมาชิกในกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อที่
สนใจเพียงหัวข้อเดียว 

 
 

ขั้นตอนท่ี 2 planning the investigation in 
group  

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวางแผนกระบวนการ
ด าเนินงาน ภาระงานที่ต้องท า และเป้าหมายของงาน 
ได้แก่ สมาชิกในกลุ่มมีใครบ้าง ปัญหาที่กลุ่มสนใจศึกษา 
ต้องการค้นคว้าอะไร จากแหล่งการเรียนรู้ที่ไหน  แบ่งงาน
กันอย่างไร 

ขั้นตอนท่ี 3 carrying out the investigation 
ผู้เรียนต้องด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยผู้สอน
จะให้ความช่วยเหลือกับกลุ่ม เมื่อสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน
ด าเนินการตามภาระที่มอบหมายเสร็จแล้วจะต้องรายงาน
กับกลุ่ม เพื่ออภิปรายและหาข้อสรุป 

ขั้นตอนท่ี 4 preparing final report 
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มด าเนินการรวบรวมข้อมูลของ

สมาชิกในกลุ่ม ช่วยกันสรุปรายงานกลุ่ม และน าเสนอ
รายงานกลุ่ม โดยผู้สอนให้ค าแนะน าเก่ียวกับการเตรียมตัว
ในการน าเสนอ เช่น สาระส าคัญ แหล่งข้อมูลหรือวิธีการ 
การเปิดโอกาสให้เพื่อนได้ซักถามหรือให้เพื่อนได้ร่วมท า
กิจกรรม  และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการน าเสนอ 

ขั้นตอนท่ี 5 evaluating achievement  
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการรายงานกลุ่มย่อย 
ประเมินรวมทั้งชั้นเรียน และประเมินเป็นรายบุคคล ได้แก่
ความสามารถในการคิด วิธีในการศึกษา การประยุกต์ใช้
ความรู้ การใช้หลักฐานอ้างอิง และการสรุปข้อมูล 

ขั้นตอนท่ี 6 team assisted 
individualization  

การที่ผู้เรียนเรียนรู้เป็นกลุ่มช่วยเหลือเพื่อนเป็น
รายบุคคล โดยการให้ผู้เรียนท ากิจกรรมตามความสามารถ
ของตนและส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม และมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 สรุปได้ว่ารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือน้ันมี
หลากหลายวิธี ซึ่งผู้สอนจะสามารถเลือกน าเอาไปใช้ได้
ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งความมีกิจกรรมที่
หลากหลายที่สามารถยืดหยุ่นได้ตามเวลา และโอกาส
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
                      ตัวแปรอิสระ            ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
      ประชากร เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่  2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ังนครนายก 
ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 79 คน 

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษา  
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ัง
นครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและ
การพัฒนาหลักสูตร ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 40 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

2. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
      2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเ รียน
รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดยทดสอบ
เป็นรายบุคคล จ านวน 1 ฉบับ แบบปรนัย 4 เลือก จ านวน 
30 ข้อ โดยมีค่าความยาก (p) มีค่าระหว่าง 0.34 – 0.73 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) มีค่า 0.24 – 0.78 และค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า 0.84 
     2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
ที่มีต่อการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูล
พื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบประเมิน
ความพึงพอใจ และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งในตอนที่ 2 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 
15 ข้อ โดยความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 0.97 แปลผล
ว่า ข้อสอบมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ 

 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

    ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการ
วิจัยระหว่างการจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 ดังน้ี  

    1) ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบฯ ก่อนการ
เรียนเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบมีจ านวน 30 ข้อ ใช้
เวลา 60 นาที สัปดาห์ที่ 1 

      2)  ผู้วิจัยด าเนินการจัดการเรียนรู้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 
10 กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 45 ชั่วโมง 

    3) ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบฯ หลังการ
เรียนเป็นรายบุคคล โดยแบบทดสอบชุดเดิม มีจ านวน 30 
ข้อ ใช้เวลา 60 นาที ชุดเดียวกับก่อนการทดลอง สัปดาห์
ที่ 12 

    4) ผู้วิจัยให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่
มีต่อการได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์สุดท้าย
ของการเรียนการสอน 

    5) น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการวิเคราะห์
ผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด และศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

    1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง
ท าการทดลองโดยหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
( Mean) แ ล ะ ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น ม า ต ร ฐ า น  ( Standard 
Deviation) บรรยายเป็นรูปแบบความเรียง 

     รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- การคิดและคุยกัน 
- กิจกรรมโต๊ะกลม 
- การสืบสอบเป็นกลุ่ม 
 

ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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 2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดย
หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) บรรยายเป็น
รูปแบบความเรียง 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการใช้รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สรุปผลการวิจัยได้วา่

ตารางท่ี 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลคะแนนท้ังก่อนและหลังการทดลอง 
 

การทดสอบ  �̅� 𝑆. 𝐷. �̅� 𝑆. 𝐷.𝐷  𝑡 𝑆𝑖𝑔 
ก่อนเรียน  13.80 1.51 

11.33 1.67 42.89* 0.00 
หลังเรียน  25.13 1.67 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ นักศึกษาท าการทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 13.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.51 และ

ท าการทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 25.13 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.67 ซึ่งแสดงว่านักศึกษา
มีผลสัมฤทธิ์ทางหลัง เ รียนสูงกว่าก่อนเ รียนอ ย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางท่ี 2 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
 
รายการที่จะประเมิน X  S.D. สรุปผล 
1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 4.35 0.74 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 4.50 0.60 มากที่สุด 
3. กิจกรรมส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม 4.40 0.81 มาก 
4. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรับผิดชอบ 4.30 0.82 มาก 
5. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 4.28 0.85 มาก 
6. กิจกรรมส่งเสริมการวางแผนการท างานกลุ่ม 4.33 0.76 มาก 
7. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.25 0.81 มาก 
8. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.33 0.76 มาก 
9. กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย กล้าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 4.30 0.79 มาก 
10. มีความสุขกับการเรียน 4.53 0.64 มากที่สุด 
11. พึงพอใจในการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน 4.48 0.51 มาก 
12. มีความสุขกับการท างานร่วมกับเพื่อน 4.20 0.61 มาก 
13. กิจกรรมท าให้งานเสร็จเร็วและมีคุณภาพ 4.30 0.85 มาก 
14. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.33 0.69 มาก 
15. เน้ือหาที่เรียนมีประโยชน์ ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.38 0.67 มาก 

รวม 4.35 0.73 มาก 
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 จากตารางที่  2 พบว่าผลความพึงพอใจของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ พบว่าความพึงพอใจโดยรวมนักศึกษามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
มีความสุขกับการเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมการเรียนเข้าใจ
ง่ายและน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 อยู่ในระดับพึง
พอใจมาก และน้อยที่สุด คือ มีความสุขกับการท างาน
ร่วมกับเพื่อน 4.13 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
  จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาผลการใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในรายวิชาการออกแบบ
และการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับนักศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ เน่ืองจากผู้เรียนไม่เคยเรียน
เน้ือหาน้ีมาก่อน ทั้งน้ีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ที่เน้นให้ผู้เรียนลง
มือป ฏิบั ติ ง านเป็นกลุ่ ม ย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่ มที่ มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน จนงานส าเร็จละล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยัง
เป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การรู้จักบทบาท
และหน้าที่ เป็นการพัฒนาทักษะทางสังคม ท าให้สามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนไปอย่างสงบสุข ซึ่งสอดคล้องกับ 
โ ฮแมนส์ ไ ธบอทและ เคลลี่  ( Homans ,1950) และ 
(Thibaut&Kelly. 1959) เน้นที่ความสมดุลระหว่างการให้
รางวัลที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมูลค่าในการ
แลกเปลี่ยนทางสังคมท่ามกลางการพึ่งพาอาศัยกันของ
สมาชิก และ สกินเนอร์ (Skinner) เน้นที่การเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

  2. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมทุกข้อมีผลความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.35 อ ยู่ ใ นระ ดับพึ ง พอ ใ จมาก  ทั้ ง น้ี เ ป็ น  เพ รา ะ
กระบวนการจัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมตามความ
สนใจโดยยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสมและแสดงความ
เป็นกันเองซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้นักศึกษา กล้าที่จะถาม
ครู และแสดงความคิดเห็น  ซึ่งขณะจัดกิจกรรมครูคอยให้
ข้อเสนอแนะในส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจโดยเน้นการเข้า
ร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาทุก ๆ กลุ่มให้สามารถท ากิจกรรม
ต่างๆให้บรรลุไปได้ ซึ่งเดวิด จอห์นสัน ได้กล่าวถึงทฤษฎี
การพึ่งพากันทางสังคม(Social interdependence theory) 
มุมมองเกี่ยวกับการพึ่งพากันทางสังคมเชื่อเป็นโครงสร้างที่
ก าหนดปฏิสัมพันธ์ของบุคคล การกระท า และการตัดสิน
ผลลัพธ์ การพึ่งพากันในทางบวก (cooperation) ส่งผลให้
เกิดการปฏิสัมพันธ์ในทางส่งเสริมกันและกัน (promotive 
interaction)  ที่ส่งเสริมผู้ เ รียนรายบุคคลและเกิดการ
กระตุ้นความพยายามซึ่งกันและในการเรียนรู้ ส่วนการ
พึ่งพากันในทางลบ (competition) จะส่งผลในปฏิสัมพันธ์
ที่ตรงข้ามกัน คือ ผู้เรียนจะท้อแท้หรือเสียก าลังใจและ
ขัดขวางความพยายามไปสู่ความส าเร็จของผู้อื่น 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
     อาจาร ย์ผู้ สอนสามารถน า รูปแบบข อง
หลักสูตรซึ่งมีองค์ประกอบคือ จุดประสงค์การเรียนรู้ 
เน้ือหา ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
วัดและประเมินที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการ
ออกแบบการสอนหรือเตรียมจัดท าแผนการจัดการเรียน
การสอนส าหรับสอนนักเรียนในระดับต่างๆ 
 2.ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  
     ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ได้จากการ
วิจัยในคร้ังน้ีกับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในรายวิชาอ่ืนๆ 
เพื่อให้ทราบผลการวิจัยในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ
ครูผู้สอน ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 
จ านวน 392 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก มีค่าความเชื่อม่ัน 0.743 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการศึกษา พบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2  มีสภาพการบริหารงานวิชาการทั้ง 6 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาต่ าสุดคือ ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ด้านการวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา และด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การบริหาร, งานวิชาการ, โรงเรียนขนาดเล็ก  
 

Abstract 
 This research aimed to study the academic administration of the small-sized schools under the 
Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2.  The samples were of the school 
administrators, the head of academic sections and the teachers in the small-sized schools under the 
Office of Kamphaeng Phet Primary Educational Service Area Office 2during 2015 academic year. There 
were 392 of sample by using Multi-Stage Random Sampling. The tool was a questionnaire about 
academic administration of the small-sized schools with a reliability coefficient of 0.743. The statistics 
used were frequency, percentage, mean ( X )  and standard deviation ( S.D.). The study results of the 
academic administration of the small-sized schools under the Office of Kamphaeng Phet Primary 
Educational Service Area Office 2, in general,  found that, the six sides of academic administration were 
rated at a high level and they were arranged in order of the highest level to the lowest as learning 
process development, school curriculum development, measurement and evaluation and transfers of 
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learning results, the research and educational quality development, teaching aids, innovation and 
educational technology development, and quality assurance in education,  respectively. 
 
Keywords: administration, academic, small-size school 
 
บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักคือการให้โอกาสกับผู้ที่
อยู่ในวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้เรียนรู้
ตามวัยอย่างมีคุณภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาด้วย
รูปแบบที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ในอดีตที่ผ่าน
มานั้น การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเหมือนอย่างปัจจุบัน 
ดังนั้นหากมีประชากรอยู่ที่ ใด รัฐก็จ าเป็นต้องไปตั้ง
โรงเรียนเพื่อบริการผู้ที่อยู่ในวัยเรียนเหล่านั้น ปัจจุบันนี้
การคมนาคมสะดวกขึ้น ประกอบกับโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนไปจากเดิมมาก กล่าวคือ อัตราการเกิดของเด็กไทย
มีการชะลอตัวลง ดังนั้น จึงท าให้ตัวป้อนของโรงเรียนมี
แนวโน้มลดลงตามล าดับ ส่งผลให้มีโรงเรียนขนาดเล็ก
เพิ่มขึ้นทุกปี ซ่ึงปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งสิ้น 14,816 โรงเรยีน
จากโรงเรียนทั้งหมด 31,116 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
47.62 รับผิดชอบนักเรียนร้อยละ 13.41 ของนักเรียน
ทั้งหมด อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1:12 จากอดีต
จนถึงปัจจุบัน พบว่าโรงเรียนขนาดเล็กยังประสบปัญหาใน
เรื่องคุณภาพของเด็กนักเรียน กล่าวคือ นักเรียนส่วนใหญ่
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ขาด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทักษะด้านการค านวณ 
และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากตัวป้อน 
ประกอบกับการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมี
จ านวนบุคลากรในโรงเรียนจ ากัด และโรงเรียนมีภาระงาน
อื่นๆ จ านวนมาก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 
            ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กตามเกณฑ์ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น หมายถึงโรงเรียน
ที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คนนั้น พบปัญหาของ
โรงเรียนขนาดเล็กคือ ขาดงบประมาณ อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอน มีครูไม่ครบหรือไม่เพียงพอ ที่จะสอนให้ 
 

 
ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้สอน ตลอดจน
ผู้บริหารของโรงเรียนขนาดเล็กยังมีภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายเชิงนโยบาย จากเหตุดังกล่าวและเหตุผลอื่นๆ 
ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กโดยทั่วไปมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ า และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน   
(ประสงค์ เมธีพินิตกุล, 2553) สอดคล้องกับการศึกษาของ                
สมเดช สีแสง (2552) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารจัดการที่ล่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาด
เล็กพบว่า ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้สื่อ
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าและไม่ผ่าน
การประเมินของ สมศ.การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กนับเป็นการบริหารที่ มีความ
แตกต่างจากโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จากการสรุปของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
(2551) ด าเนินการวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาพบ
จุดอ่อนด้านการบริหารการศึกษาซ่ึงพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดใหญ่โดยที่โรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวนมากยังขาดศักยภาพ ทั้งด้านครู วัสดุ
ครุภัณฑ์ การพัฒนาวิชาการ รวมทั้งมีความแตกต่างกันทั้ง
ในคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา ซ่ึงเกิดจากใน
โรงเรียนขนาดเล็กไม่สามารถน านโยบายการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปปฏิบัติได้ครบ ซ่ึงสอดคล้องจากผลการสรุปของ
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่าโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การสอน 
เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณเพื่อจัดหาสื่อและ
อุปกรณ์การสอน สื่อที่มีอยู่ไม่ตรงกับเนื้อหา ขาดความ
หลากหลาย และทันสมัยจากการศึกษาเพิ่มเติมพบข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทยด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทั้งผู้เรียนแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน 
พื้นที่ตั้งโรงเรียนขนาดใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร และภาคกลางมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และ
โรงเรียนสาธิตและเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดทุกด้ าน 
ในขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เศรษฐกิจต่ า มีคะแนน
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เฉลี่ยที่ต่ ากว่า ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการศึกษาไทย    
มีความแตกต่างตามสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมของ
ประเทศ (พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, 2554) 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ ต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ซ่ึงมีเขตพื้นที่บริการรวม 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี อ าเภอคลองขลุง อ าเภอคลองลาน อ าเภอ
ทรายทองวัฒนา อ าเภอปางศิลาทอง และอ าเภอบึง
สามัคคี มีสถานศึกษาในสังกัดทั้งสิ้น 190 แห่ง จ าแนกเปน็
โรงเรียนหลัก 183 โรงเรียน และโรงเรียนสาขา 7 โรงเรยีน 
แบ่งขนาดเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 111 โรงเรียน ขนาด
กลาง 77 โรงเรียน และขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน (ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2, 
2556) โรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่กระจายอยู่ในพื้นที่
ชนบท โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นโรงเรียนที่มี
จ านวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน ผลจากการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 2 ปรากฏว่ายังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น มีครูสอนไม่ครบ
ชั้น ไม่ครบวิชา ครูไม่มีความช านาญในการสอนบางวิชา 
ท าให้นักเรียนไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ขาดการฝึกทักษะ
โดยเฉพาะวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี เป็นต้น นอกจากนี้ครูยังมี
ภาระงานที่นอกเหนือจากการสอนมากเกินไป เช่น งาน
ธุรการ การเงิน นโยบายและแผน ท าให้มีเวลาไม่เพียงพอ
ในการสอนแต่ละวิชา ไม่สามารถปฏิบัติงานตามโครงสร้าง
การบริหารสถานศึกษาได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีครูและ
บุคลากรไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพราะการจัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรต้องใช้จ านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ในการ
จัดสรร จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการให้บริการขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนอันเป็นผลกระทบในด้าน อื่น ๆ จนส่ง
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า จากผลการ
ทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) นักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียนขนาดเล็ก โดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยทุกรายวิชามีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 

(43.18) และระดับประเทศ (44.81) จ านวน 53 โรงเรียน 
จาก 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.75 ทั้งนี้จากการ
ประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น พบว่า มีหลายปัจจัย เช่น 
ขาดความพร้อมทางด้านบุคลากร สื่อ ครุภัณฑ์เทคโนโลยี 
มีจ านวนนักเรียนน้อย ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาหลักสูตร เทคนิคการสอน การวิจัยในชั้นเรียน ขาด
แคลนหนังสือแบบเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
(ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร
เขต 2, 2556) จากปัญหาและอุปสรรคที่กล่าวมาข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่า การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาด
เล็กยังไม่บรรลุเป้าหมายและยังคงขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานวิชาการ 
เป็นเรื่องส าคัญอย่างย่ิงในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังขาดปัจจัย
สนับสนุนหลายด้าน เพราะงานวิชาการเป็นเป้าหมายหลัก
ของการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้  
ความสามารถ เป็นคนดีเป็นก าลังส าคัญของสังคม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ซ่ึงผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา 
 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 บริบทการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 
 การบริหารงานในโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดก าแพงเพชร เขต 2 ได้มีการจัดตั้งในลักษณะ
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 จ านวน 19 กลุ่ม
ครอบคลุมทั้ง 6 อ าเภอโดยมีเป้าประสงค์ 2 ประการ คือ  
 1.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้นเป็นผลจากการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
และห้องเรียน มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงเรียน 
และเป็นเครือข่ายช่วยเหลือกันทางวิชาการ 
 2. เพื่อเพิ่มอัตรานักเรียนต่อครูสูงขึ้น น าไปสู่
ประสิทธิภาพทางการจัดการศึกษาโดยการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นหรือบูรณาการรายวิชา 
และการจัดการให้นักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงไปเรียน
ยังศูนย์เครือข่าย 
 โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต  2 จ านวน 111 
โรงเรียนจึงรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ
เครือข่ายการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน และได้
ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการด าเนินการดังนี้ 
 1. จัดตั้งคณะกรรมการการบริหารเครือข่าย
โรงเรียนขนาดเล็ก คณะอนุกรรมการการพัฒนาด้าน
วิชาการ และด้านกิจกรรมการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน 
 2. พัฒน า ร ะบบประกั น คุณ ภาพภาย ใ น
สถานศึกษาให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 3. พัฒนาการใช้หลักสูตรและการสอน ด้วย
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับข้อจ ากัดของทรัพยากรใน
โรงเรียนให้กับครู และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4. จัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการและ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความส าเร็จของผู้บริหาร ครู 
นักเรียนสู่การพัฒนา 

 5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
 จากการศึ กษาการบริ ห า ร ง าน โ ร ง เ รี ยน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษา ก าแพงเพชร เขต 2 พบสภาพ
ปัญหาการด าเนินการ 2 ประการคือ ครูไม่ครบชั้น และ 
งบประมาณไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาครูไม่ครบชั้น มีแนวทาง
แก้ไขโดยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ้างครูอัตรา
จ้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น จ้างวิทยากร
บุคคลภายนอก ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวม
ชั้นเรียนในบางสาระการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม ส าหรับปัญหางบประมาณไม่
เพียงพอ แก้ ไขโดยการระดมทรัพยากรท้องถิ่น ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาร่วมจัดท าแหล่งการเรียนรู้ภายใน 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพื่อ
การเรียน และสื่อการเรียนรู้ชุมชน องค์กรเอกชน และ
ท้องถิ่น ซ่ึงการด าเนินการใช้วิธีการปูพื้นฐานให้เห็น
ประโยชน์ของการจัดการศึกษา เพื่อความย่ังยืนและ
เชื่อมั่นสู่อนาคต 
 การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 
 การบริหารงานวิชาการ นั้นถือเป็นงานส าคัญที่
ผู้บริหารต้องให้ความสนใจและตระหนักถึงหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ รู้จักปรับปรุงตนเองให้รู้ และเข้าใจงาน
วิชาการสามารถเป็นผู้น าของครูด้านงานวิชาการได้ 
ขณะเดียวกันต้องมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนางาน
วิชาการที่หน่วยงานต่างๆ จัดขึ้นเพื่อจะได้น าเอาวิทยาการ
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน และต้องมีการประสานงานกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 
และเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาได้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้นตามล าดับ 
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่ส าคัญ และ
เหมาะสมเป็นไปตามบริบทของโรงเรียนขนาดเล็กนั้น
แบ่งเป็น 6 ด้านดังนี้ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532; รุ่ง แก้วแดง, 
2546; อาคม วัดไธสง, 2547; กมล ภู่ประเสริฐ, 2547) 
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 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้เองให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และการเพิ่ม
เนื้อหาสาระของวิชาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชน 
 2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นการจัด
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลจัดให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงท า
ได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
 3. การวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน หมายถึง  การก าหนดระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ สถานศึกษาจัดให้
มีการวัดผลประเมินทุกช่วงชั้น มีการซ่อมเสริมกรณีที่มี
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีสารสนเทศในการ
เทียบโอนผลการเรียนเพื่อตรวจสอบการพัฒนาการเรียน
การสอน 
 4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย การ
รวบรวม และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน า
ผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา หมายถึง การร่วมกันก าหนดนโยบาย 
วางแผนในเรื่องการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา การพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา การจัดหาแหล่งสื่อที่เสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ
จัดหา ผลิตใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  
 

 6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้
ได้มาซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน เสนอหน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ศิริพร ทาทราย (2552) ได้ท าการวิ จัยเรื่อง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 พบว่า 1) ปัญหาการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยที่มีค่ามาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการเรียน   
การสอน ด้านการวัดผล ประเมินผล และด้านการนิเทศ   
2) เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็ก  สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 จ าแนกตามจ านวนนักเรียนโดยรวม
และรายด้าน พบว่า โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน 
และตั้งแต่ 61-120 คนขึ้นไป มีปัญหาการบริหารงาน
วิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และ 3) แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต 2 ด้านการบริหารหลักสูตรและการ
น าหลักสูตรไปใช้ควรสร้างทีมงานระดับชั้นโดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ในการวิเคราะห์หลักสูตร
และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เอง ด้านการเรียนการ
สอน ควรส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น เป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญชวน
นักเรียนไปศึกษาในชุมชน ด้านการนิเทศการเรี ยน        
การสอน ควรให้ครูมีการวางแผนการนิเทศร่วมกัน เพื่อ
ทราบถึงสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ควรจัดให้มีการ
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ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจแนว
ทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และการ
เทียบโอน 
 ศุภมิตร นาถมทอง (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 1 
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาด
เล็กตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม
เขต 1 โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการแนะ
แนว ด้านการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ด้านการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่ จัดการศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มหาสารคามเขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเหน็ตอ่
ปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก
โดยรวมและรายด้าน 1 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครู มีความคิดเห็นแตกต่างจากประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความคิดเห็น
ไม่ต่างกัน ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็กพบว่า ด้าน
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาควรจัดท าสื่อ
การเรียนให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของ
นักเรียน รองลงมาคือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ควรส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยใน
สถานศึกษา แล้วควรน าผลวิจัยมาพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน และด้านการคัดเลือกหนังสือและแบบเรียน

เพื่อใช้ในสถานศึกษา ควรคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตร 
 ชัญญา พงษ์ชัย (2553) ได้ท าการวิ จัยเรื่อง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 พบว่าโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านสื่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ 
ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ 
ส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานวิชาการ     
ด้านสื่อการเรียนการสอนควรเพิ่มงบประมาณ และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ โดยการระดมทุนหรือ
รับบริจาค ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ควรจัด
อบรมหรือสัมมนาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และจัดหาคู่มือรวมทั้งติดตาม
ประเมินให้ความรู้ความเข้าใจทุกระยะ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน ควรมีการจัดอบรมให้แก่ครู สนับสนุนการ
ไปศึกษาดูงาน และเพิ่มสื่อการเรียนการสอนเข้าช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
ควรจัดอบรมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวัดและ
ประเมินผล ตลอดจนจัดหาหนังสือ คู่ มือการวัดและ
ประเมินผล และพัฒนาโปรแกรมช่วยในการวัดและ
ประเมินผล 
 ชัชฎาภรณ์ ไชยฤทธิ์ (2556) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กในอ าเภอแกลง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 พบว่า ปัญหาการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่ อการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา ด้านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการ
นิเทศการศึกษา และด้านการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ จ าแนกตามประสบการณ์
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ในการท างานน้อยกว่า 6 ปี ระหว่าง 6-10 ปี และสูงกว่า 
10 ปี โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตอ าเภอแกลง ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ได้แก่ ควรมีการ
วางแผนร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ครูและกรรมการ
สถานศึกษา ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จาก
วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของสถานศึกษา ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วม
ในการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการ
อบรมครูเกี่ยวกับการสร้างและการใช้นวัตกรรมด้วยวิธีที่
หลากหลาย ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิชาการ ควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน และจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้บริหาร
และครูผู้สอนในเรื่องเทคนิคและวิธีการนิเทศ 
 ธีรศักดิ์ อาษา (2554) ได้ท าการวิจัยเรื่องปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรีเขต 2 พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ   ปาน
กลาง การเปรียบเทียบปัญหากับการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขนาดเล็กระหว่างความคิดเห็นของข้าราชการ
ครูที่มีประสบการณ์น้อยกับประสบการณ์มาก ทั้งโดยรวม
และรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยผู้มีประสบการณ์มากมีความคิดเห็นต่อ
ปัญหาสูงกว่าผู้ มีประสบการณ์น้อย แนวทางในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้แก่ จัดอบรมครูในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
จุดมุ่งหมาย โครงสร้างและแนวทางการด าเนินงานตาม
หลักสูตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคการสอน 

และการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่ครู เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอน
ในการวัดผล ประเมินผล ตลอดจนการสร้างเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล จัดอบรมบุคลากรที่รับผิดชอบใน
การนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิคและ
วิธีการนิ เทศเพื่อให้ มีความพร้อมที่จะให้ค าปรึกษา 
ค าแนะน า และให้การช่วยเหลือในด้านการจัดการเรียน
การสอนแก่ครู จัดศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ให้กับครู 
 สุกฤตา เกตานนท์ (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
ปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน
ประถมศึกษา อ าเภอโคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 กรณีศึกษาโรงเรียน
ขนาดเล็ก พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอ
โคกเจริญ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา
ลพบุรีเขต 2 มีปัญหาด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก อ าเภอโคกเจริญ 
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
และชุมชนไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนในการจัด
การศึกษา ครูขาดกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย ครูขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์
การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดผล และ
ประเมินผลไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ครูขาด
การท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างจริงจัง โรงเรียนส่วนใหญ่
ห่างไกลความเจริญจึงขาดแคลนสื่อ อุปกรณ์  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพื้นที่ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้มีน้อย 
ไม่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน 
ขาดการนิเทศอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารและครูมีภารกิจมาก
เกินไป การให้ความส าคัญกับการนิเทศการศึกษาไม่
เพียงพอ 
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สภาพการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
3. การวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ 
และครูผู้สอนของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปี
การศึกษา 2558 จ านวน 392 คน จ านวน 111 โรงเรียน 
จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 111 คน หัวหน้างาน
วิชาการ 111 คนและครูผู้สอน 508 คน รวมทั้งสิ้น 730 คน และ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970 อ้างถึงใน สมชาย วรกิจเกษมสกุล , 2554) จะได้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา 87 คน หัวหน้างาน
วิชาการ 87 คน และครูผู้สอน 218 คน 
 2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
     2.1 ผู้ศึกษาขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพื่อขอท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูล   
     2.2 ผู้ศึกษาส่งหนังสือให้ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 เพื่อขอความ 
ร่วมมือจากสถานศึกษา พร้อมแบบสอบถามถึงผู้บริหาร
โรงเรียนด้วยตนเองและบางส่วนส่งทางไปรษณีย์ 
  
 

  2.3 ผู้ศึกษาติดตาม รวบรวมแบบสอบถาม 
และน าแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ เพื่อน าไปวเิคราะหข์้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจงความถี่ และหา
ค่าร้อยละ 
  3.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามสภาพการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2     
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
(บุญชม ศรีสะอาด , 2545 , น.103) แปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย ก าหนดดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง 
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   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง มีสภาพ
การบริหารงานวิชาการในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการศึกษา 
 1.ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
งานวิชาการ และครูผู้สอน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา 
หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 223 คน (ร้อยละ 56.89) เพศชาย จ านวน 169 
คน (ร้อยละ 43.11) มีอายุ30 – 50 ปี จ านวน 194 คน 
(ร้อยละ 49.49) รองลงมาคือ มากกว่า 50 ปี จ านวน 141 
คน (ร้อยละ 35.9) อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 57 คน 
(ร้อยละ 14.54) การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 211
คน (ร้อยละ 53.83) รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 
170 คน (ร้อยละ 43.37) ระดับปริญญาเอก จ านวน 11 
คน (ร้อยละ 2.81) ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 218 คน 
(ร้อยละ 55.62) รองลงมาคือต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 87 
คน (ร้อยละ 22.19) ต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ จ านวน 
87 คน (ร้อยละ 22.19) และประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 15 ปี จ านวน 272 คน (ร้อยละ 69.40) รองลงมา
คือ 11 – 15 ปี จ านวน 93 คน (ร้อยละ 23.72) น้อยกว่า 
5 ปี จ านวน 15 คน (ร้อยละ 3.83) และ 5 – 10 ปี จ านวน 
12 คน (ร้อยละ 3.06) ตามล าดับ 
 2. สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
อ ยู่ในระดับมาก โดยด้านที่ มีค่ า เฉลี่ ยสู งสุด ได้แก่           
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การวัดผล
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดตามล าดับ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา

ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ด้านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีการวิเคราะห์เอกสารต่างๆ เพื่อก าหนดเป็น
หลักสูตรสถานศึกษา รองลงมา หลักสูตรสถานศึกษาผ่าน
กระบวนการโดยเปิดโอกาสให้ครู  ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าการ
ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้งานจริง การก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ของสถานศึกษาในหลักสูตร
สถานศึกษา และการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรโดยจัดให้มี
การวิจัยติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อ เนื่ อ ง  มีค่ า เฉลี่ ย เท่ ากัน  ในการ จัดท าหลั กสูตร
สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และการก าหนดสมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดตามล าดับ  
 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความ แตกต่าง
ระหว่างบุคคล รองลงมา การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิด
การยอมรับ เห็นคุณค่าในตนเอง การจัดการเรียนรู้โดย
เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาการจัดการข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
จัดการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับ ความสามารถของ
ผู้เรียน และ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยที่ เท่ากัน และการจัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด  
 ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ 
และครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ด้าน
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การวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การก าหนดระเบียบการวัด และ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดย
สอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวงศึกษาธิการรองลงมา 
การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลของสถานศึกษา    
มีกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง วิธีการออกหลักฐาน
แสดงการจบการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ
หลักสูตรและการก าหนดรูปแบบการเทียบโอนผลการเรยีน
ตามระเบียบวิธีตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการมี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  
 ด้านการวิ จัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน    
มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ 
รองลงมา การสร้างเครือข่ายในการวิจัยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และการบริหารจัดการครู
ให้ท าวิ จัยเพื่ อพัฒนา และแก้ ไขปัญหาผู้ เ รี ยนเป็น
รายบุคคลมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน การน าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  และการสร้าง
เครือข่ายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ 
และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ด้าน
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่
ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ การจัดท าระบบสารสนเทศการเรียนรู้  การ
จัดให้มีการประเมินผลคุณภาพ สื่อการสอน การจัด
ห้องสมุดที่ประกอบด้วยศูนย์สื่ อการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา  การสนับสนุนให้ครูผู้สอน ผลิตสื่อการสอนที่
มีคุณภาพ การจัดท าทะเบียนสื่อ และแหล่งเรียนรู้ภายใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และการจัดท าทะเบียนสื่อ
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน    
มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2548 ด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดท าแผน 
ปฏิบัติการประจ าปี รองรับการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา การก าหนดสถานศึกษาให้เป็นส่วน
หนึ่ ง ของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา            
การก าหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และการจัดท าระบบ
สารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558  
ผู้ศึกษาขอน าอภิปรายประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 
 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน    
มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากมีสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการโดยเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า มีการ
ทดลองใช้หลักสูตรสถานศึกษาก่อนใช้งานจริง มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ ของสถานศึกษาใน
หลักสูตรสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย  
ศิริพร ทาทราย (2552) พบว่า ด้านการบริหารหลักสูตรและ
การน าหลักสูตรไปใช้ควรสร้างทีมงานระดับชั้นโดย
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ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ในการวิเคราะห์
หลักสูตรและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ใช้เอง ด้านการ
เรียนการสอน ควรส่งเสริมชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น เป็นวิทยากรบรรยาย หรือเชิญ
ชวนนักเรียนไปศึกษาในชุมชนที่โรงเรียนต้ังอยู่ เป็นต้น  

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็น
ต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร 
เขต 2 ปีการศึกษา 2558 มีสภาพการบริหารงานอยู่ใน
ระดับมากทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิด
การยอมรับ เห็นคุณค่าในตนเอง จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา จัดการข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อจัดการ
เรียนรู้ได้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของธีรศักดิ์ อาษา (2554)  พบว่า 
จัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการในเรื่องเทคนิคการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้แก่
ครู เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการวัดผล ประเมินผล 
ตลอดจนการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  

ด้านการวัดผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบ
โอนผลการเรียน พบว่าผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
วิชาการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้
เนื่องมาจากได้ มีการก าหนดระ เบี ยบการวั ดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย
ให้สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ สถานศึกษาจัดให้
มีการวัดผลประเมินทุกช่วงชั้น มีการซ่อมเสริมกรณีที่มี
ผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และมีสารสนเทศในการ
เทียบโอนผลการเรียนเพื่อตรวจสอบการพัฒนาการเรียน
การสอน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชฎาภรณ์ ไชยฤทธิ์ 
(2554) พบว่า ควรส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการสร้าง
เครื่องมือวัดผลและประเมินผล จัดให้มีการอบรมครู
เ กี่ ย วกับการสร้ า งและการใช้นวัตกรรมด้ วยวิ ธีที่
หลากหลาย ควรจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนาด้านวิชาการ  

ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครูผู้สอน   
มีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากครูผู้สอนใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนรู้ ท าวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียน
เป็นรายบุคคล น าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอน สร้างเครือข่ายในการวิจัยกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ภายในโรงเรียน และระหว่างโรงเรียน และองค์กร
ภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2556)    
ที่กล่าวการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการท างานของผู้เรียน ครูและผู้เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ครู และผู้ เ รี ยนปฏิรูปการเรี ยนรู้ โดยใช้
กระบวนการวิจัยเป็นส าคัญในการจัดการ การหาเหตุผล 
และการเรียนรู้ในปัญหาที่ตนสนใจ 

ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างาน
วิชาการ และครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร
วิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 
2558 อยูใ่นระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาควรใช้
ห้องสมุดที่ประกอบด้วยศูนย์สื่อการเรียนรู้ภายใน จัดท า
ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ จัดท าทะเบียนสื่อ และแหล่ง
เรียนรู้ภายใน สนับสนุนให้ครูผู้สอนผลิตสื่อการสอนท่ี      
มีคุณภาพ และประเ มินผลคุณภาพสื่อการสอน ซ่ึ ง
สอดคล้องกับปิยนุช ทองพรม  (2550)  ได้สรุปว่า การพัฒนา 
และใช้สื่อทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย 
และเลือกพัฒนาและใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก
ท้องถิ่นไปจนถึงสื่อที่ทันสมัยเป็นสากล 
 ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารวิชาการ
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 ปีการศึกษา 2558 อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษามีการ
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ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้มาซ่ึงคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท ารายงาน
ประจ าปีของโรงเรียนแล้วเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซ่ึงสอดคล้องกับ
กระทรวงศึกษาธิการ (2556) ที่ได้กล่าวว่า แนวทางการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจะต้องท า
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และความต้องการของชุมชน ควรจัดระบบ
บริหาร และสารสนเทศโดยจัดโครงสร้างการบริหารที่เอื้อ
ต่อการพัฒนางาน และสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
เป็นหมวดหมู่ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับให้เป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ นอกจากนี้สถานศึกษาต้องท าแผนการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร)์ 
สร้างระบบการท างานที่เข้มแข็ง เน้นวงจรการพัฒนา
คุณภาพของเดมม่ิง และด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้า 
    ผลจากการวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ ซ่ึงจะ

เป็นข้อมูลสารสนเทศให้กับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 
บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาก าแพงเพชรเขต 2 สามารถน าผลการวิจัยไป
ใช้เป็นแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
      1.1 ด้านการพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 
ควรจัดหาเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรไว้บริการให้เพียงพอ มี
การนิเทศติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
จากส านั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา ประถมศึ กษา
ก าแพงเพชร เขต 2 อย่างต่อเนื่อง และการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสะท้อนถึง
สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  

    1.2 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด มีการบันทึกหลังแผนเพื่อน ามาปรับปรุง
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
และมีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา    
      1 . 3 ด้ า นก า ร วั ด ผลป ระ เ มิ น ผล  แ ละ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ควรมีการจัดอบรมให้
ความรู้เรื่องการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง พัฒนาครูในการ
สร้างเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลให้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ มีการนิเทศติดตามประเมินผล 
ด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนอย่างต่อเนื่อง 

    1.4 ด้ า นก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒน าคุ ณ ภ า พ
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และ
ครูผู้สอนควรใช้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ ท า
วิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล น า
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สร้าง
เครือข่ายในการวิจัยกระบวนการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนและองค์กรภายนอก 

   1.5 ด้ านการพัฒนาสื่ อ  น วั ตก รรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้างาน
วิชาการ และครูผู้สอนควรใช้ห้องสมุดที่ประกอบด้วยศูนย์
สื่อการเรียนรู้ภายใน จัดท าระบบสารสนเทศการเรียนรู้ 
จัดท าทะเบียนสื่อ และแหล่งเรียนรู้ภายใน สนับสนุนให้
ครูผู้สอนผลิตสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และประเมินผล
คุณภาพสื่อการสอน 

  1 . 6 ด้ า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการและ
ครูผู้สอนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษามีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ 
เพื่อให้ได้มาซ่ึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนแล้วเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
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 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
     1. ควรศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาของโรงเรียนขนาด
อื่นๆ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 2 
     2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์และความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพของนักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษา จ านวน 85 คน ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 1072404 สุนทรียศึกษากับ
การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT-DP (Test 
of Creative Thinking-Drawing Production) ของ Jellen and Urban (1986) มีค่าความเชื่อ ม่ัน เท่ากับ .89 2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษา มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test dependent ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลงมีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความคิดละเอียดลออด้านความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และ ด้าน
ความคิดคล่องแคล่ว มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองในทุกด้าน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง, ความคิดสร้างสรรค,์ ความพึงพอใจ, การพัฒนาสุนทรียภาพ 
 

Abstract 
The research objective was to study the effect of creative art activities through music towards 

creative thinking and satisfaction of students’ aesthetic development in the study of aesthetic and 
development emotional skills course. The population in this research was 2 groups of second year 
students who enrolled in 1072404: the study of aesthetic and development emotional skills course. 
The total of 85 students were obtained by the purposive sampling method. The tools used in this study 
were 1) TCT-DP (Test of Creative Thinking-Drawing Production) by Jellen and Urban (1 9 8 6 )  with the 
reliability of .89 and 2) students’ aesthetic development satisfaction questionnaire with the reliability 
of .87. The data was analyzed using mean, standard deviation and t-test. The research found that the 
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students who learned by using creative art activities through music showed higher score in creative 
thinking than before the experiment at a statistically significant level .05. When classifying into 4 criteria 
which are elaboration, flexibility, originality and fluency, the score was higher than before the 
experiment in all aspects. Moreover, by using creative art activities through music, the students overall 
expressed the most satisfaction in aesthetic development.  
 
Keywords: creative art activities through music, creativity, satisfaction of aesthetic development 
 
บทน า  

ความคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดคุณค่า
ต่อบุคคล สังคม และประเทศชาติ ดังนั้นประเทศไทยจึงได้
ก าหนดให้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษาทุกระดับ ความสามารถ
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็นปัจจัยในการส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดที่สามารถ
ดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของทรัพยากรมนุษย์ออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสพัฒนาและ
เจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ดังเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และเยอรมณี ที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าใช้จิตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลก
ใหม่ เป็นประโยชน์เอื้ออ านวยความสะดวกและเหมาะสม
กับสภาพการณ์ (วรเกียรติ ทองไทย, 2553) นอกจาก
ความคิดสร้างสรรค์แล้ว การมีสุนทรียภาพในการเรียน 
หรือการท างานก็ล้วนมีความส าคัญไม่แพ้กัน ซ่ึงในการท า
วิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชา สุนทรียศึกษา
กับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงสภาพ
ปัญหาของนักศึกษาที่ เป็นคนไม่ช่างสังเกต  มักเห็นพ้อง
ไปกับคนอื่นๆ ทั้งที่ไม่เห็นด้วย ชอบท าอะไรซ้ าๆ ไม่ชอบ
แสดงความคิดเห็น และมักคิดไปก่อนว่า ท างานไม่ได้ หรือ
หากมีข้อสงสัยแต่ไม่ซักถามอาจารย์ผู้สอน จึงควรที่จะ
ปลูกฝั่ ง ในเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์และมี
สุนทรียะในการเรียน เนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาที่กล่าวถึง
พื้นฐานทางดนตรี การเคลื่อนไหว และการประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีง่ายๆ ส าหรับเด็กปฐมวัย นักศึกษาจะต้องเริ่มจาก
การมีสุนทรียะที่ดีทางอารมณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ไม่
ว่าจะเป็นการออกแบบท่าเต้น ออกแบบเครื่องดนตรีง่ายๆ 
ส าหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงการสร้างสรรค์เพลงหรือละคร
ง่ายๆ เพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กปฐมวัยได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้คิดงานทดลองเพื่อเป็นการฝึก
และ ปูพื้นฐานทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษา 
โดยการเปิดเพลงส าหรับพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการ
คิดงานศิลปะสร้างสรรค์เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์และช่วยให้นักศึกษาได้รู้จักดึงเอา
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับการเรียนและการท างานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่ อศึกษาผลของการใช้กิ จกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาในรายวิชาสุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทาง
อารมณ์  

2. เพื่ อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพของนักศึกษารายวิชาสุนทรียศึกษากับการ
พัฒนาทักษะทางอารมณ์ 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคิดเก่ียวกับศิลปะสร้างสรรค์  
     1.1 ความหมายของศิลปะสร้างสรรค์ 

    ศิลปะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
อารมณ์ความพึงพอใจ ความสุข ความดีงามให้เกิดในจิตใจ
เป็นส าคัญ ผลงานศิลปะจึงต้องเกิดจากการใช้สติปัญญา
ความคิด การรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ จินตนาการ
(ศรียา นิยมธรรม, 2550)  

    ศิลปะเป็นแนวทางในการแสดงออกของเด็ก
ซ่ึงเด็กต้องการโอกาสได้แสดงออก อีกทั้งยังสามารถ
ถ่ายทอดความรู้  ความรู้สึก และความเข้าใจรวมทั้ง
บุคลิกภาพ และความอิสระของเด็กออกมาได้ ซ่ึงเหล่านี้
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เป็นสิ่ งที่ ได้รับการถ่ายทอดจากประสบการณ์  และ
จินตนาการของเด็กแต่ละคนนั่นเอง (Peterson, 1958)  
     1.2 ความส าคัญของการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

    ศิลปะมีความส าคัญต่อการพัฒนาเด็กในด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย สังคม 
สุนทีรียภาพ และการสร้างสรรค์ส าหรับกิจกรรมศิลปะทุก
ประเภทที่เด็กได้ท าด้วยมือ จะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือซ่ึง
จะเป็นพื้นฐานของการจับดินสอต่อไป ทั้งยังช่วยพัฒนา
ความสัมพันธ์ ระหว่าง มือกับตาของเด็กได้อี กด้ วย        
(บุญทิพา เตชะทรงคุณ, 2556)  

    กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ มีอิสรภาพในการ
ท างาน เกิดความพอใจและสนุกสนานในขณะท างาน  
ผ่อนคลายความเครียด ปลูกฝังความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตนเอง อดทนมีสมาธิใน
การท างาน รู้จักรับผิดชอบส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม 
จากการท า งานเป็นกลุ่ ม  รู้ จั กการแบ่ งปัน  ความ
เอื้อ เฟื้อ เผื่อแผ่  มี เหตุผลในการท างานหลักในการ  
จั ดกิ จกรรมศิ ลปะสร้ า งสรรค์ ส าหรั บ เด็ กปฐมวัย       
(พรพรรณ ร าไพรุจิพงศ์, 2550)  
     1.3 แนวทางในการจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ 

    การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์  หรือการจัด
กิจกรรมศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ
งานศิลปศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้น 
การพิมพ์ภาพ การพับ การตัด การฉีก ปะ ตลอดจนการ
ประดิษฐ์ เศษวัสดุ  ฯลฯ ที่ มุ่งพัฒนากระบวนการคิด
สร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงามและส่งเสริมกระตุ้น
ให้ เ ด็ กแต่ ละคนได้ แสดงออกตามความรู้ สึ กและ
ความสามารถของตนเอง ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้เป็นคนมี
ความประณีต มีความละเอียดอ่อน เป็นคนมีระเบียบ 
รักความสะอาดในการท างาน ข้อควรตระหนักและให้
ความส าคัญคือ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับปฐมวัย 
มิได้มุ่งเน้นผลงานที่สวยงาม แต่เป็นการส่งเสริมความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก การใช้ค าว่ากิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อท าให้ครูระลึกอยู่เสมอว่า ศิลปะส าหรับเด็กมิได้เน้นให้

เด็กท าได้สวยหรือเหมือนของจริง แต่ท าให้เด็กได้พัฒนา
ครบทุกด้านจากการท ากิจกรรมนี้ (ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์, 
2552)  

การ จัดกิ จกรรมศิลปะให้กับ เด็กปฐมวัยมี
หลากหลายกิจกรรมและสิ่งส าคัญเป็นกิจกรรมที่เน้นให้
เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกตามความ
สนใจ ตามความคิดและจินตนาการ กิจกรรมยังส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในทุกด้าน เด็กได้มีโอกาสได้ท ากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน ได้ช่วยเหลือ แบ่งปันสิ่งของกัน อันจะน าไปสู่
พฤติกรรมทางสังคมที่ดีและการเรียนรู้เรื่องต่างๆ ต่อไป 
(พรเพ็ญ บัวทอง, 2555) 
 2. แนวคิดเก่ียวกับดนตรี 
     2.1 ความหมายของดนตรี 

    มานิต หล่อพินิจ (2547) ได้ให้ความหมาย
ของดนตรีหมายถึงล าดับเสียงอันไพเราะจากความหมาย
ต่างๆ พอสรุปได้ว่า ดนตรีหมายถึง เสียงที่ประกอบกันเปน็
ท านองที่ มีระดับเสียงทั้ง เสียงสูงต่ า เ ม่ือฟังเสียงให้
ความรู้สึก ทางด้านจิตใจ ทั้งเพลิดเพลิน อ่อนหวาน เศร้า
สนุกสนาน เป็นต้น 
     พระเจนดุริยางค์ (อ้างถึงใน จิรวัฒน์  โคตสมบัต,ิ 
2556) บิดาดนตรีสากลของประเทศไทย ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า ดนตรีเป็นศิลปะเกี่ยวกับเสียง เป็นสาขาหนึ่งในเครือ
ศิลปะ เป็นยอดแห่งศิลปะ มีชื่อว่า The Divine Art 
หมายถึง เป็นศิลปะชั้นสูง ศิลปะนี้ใช้การบรรเลงของ
เครื่องดนตรี หรือเสียงขับร้องเป็นสื่อ  ท าให้ผู้ฟังเกิด
ความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดอารมณ์สอดคล้องกันไปกับบท
เพลงที่ได้รับฟังอยู่ ดนตรีเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ 
เพราะเสียงร้อง เสียงสูงต่ าของดนตรีเป็นไปตามกฏเกณฑ์
ธรรมชาติ เครื่องดนตรีต่างๆ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของ
วิทยาศาสตร์เข้าช่วยประดิษฐ์ 
     2.2 ดนตรีกับความคิดสร้างสรรค์ 

    เดลินิวส์ออนไลน์ (2555) กล่าวว่า  
เสน่ห์ค าร้อง ท านอง จังหวะ สอดประสาน ช่วยพัฒนา
ศักยภาพหลายด้านเสียงดนตรี หรือ เสียงเพลง มีงานวิจัย
หลายชิ้นเผยว่า ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านความคิด
จินตนาการสร้างสรรค์ บุคลิกภาพ ความม่ันใจ กล้า
แสดงออก ตลอดจนอารมณ์ และความรู้สึกจังหวะเพลงที่
เร็ว และช้า รวมทั้งแนวเพลงแต่ละสไตล์ ช่วยให้รู้สึกผ่อน
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คลายต่างกันด้วย อย่าง บางคนเม่ือได้ฟังเพลงคลาสสิคที่มี
ท่วงท านองสบาย ๆ จะรู้สึกสงบ เยือกเย็น และมีสมาธิ 
ในขณะที่ บางคนอาจจะรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่นแจ่มใส เม่ือ
ได้ฟังเพลงจังหวะเร็วขึ้นอีกหน่อย 

ดนตรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 
การที่ให้เด็กฟังดนตรีไทยเดิม หรือดนตรีคลาสสิกที่มี
ท่วงท านองช้าไพเราะและมีเสียงธรรมชาติประกอบ เช่น 
เสียงนก เสียงฝนตกเบาๆ หรือเสียงน้ าไหล จะมีผลต่อ
พัฒนาการทางสมอง อารมณ์และจิตใจของเด็กโดยตรง 
ดนตรีที่มีท่วงท านองและจังหวะช้าจะกระตุ้นคลื่นสมองให้
เด็กเกิดความสงบ ผ่อนคลายและเพิ่มสมาธิในการท างาน 
เสียงดนตรีบรรเลงที่มีท่วงท านองช้าและไพเราะนี้จะช่วย
ส่งผลดีต่อการท างานของสมองส่วนอารมณ์ที่เรียกว่า นีโอ
คอร์เท็กซ์ ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่ลึกซ้ึงที่ เกี่ยวกับ IQ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างลึกซ้ึงเพราะดนตรี
ไทย เดิ มและดนตรี คลาสสิ ก  เป็ นดนตรีที่ มี ค ว าม
ละเอียดอ่อนซับซ้อน ท าให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่อง EQ คือการเรียนรู้ทาง
สังคมและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ซ่ึงจะท าให้เด็กมีความ
เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อมและผู้อื่นมากขึ้น (แพง ชินพงศ์, 
2548)  
 3. แนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
     3.1 ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 

    Jellen & Urban (1986) ได้ให้ความหมาย
ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดที่มีประสิทธิผล
ที่สามารถก่อให้ผลทางปฏิบัติได้ในด้านต่างๆ หลายด้าน 
ได้แก่ ความคิด ที่ท าให้เกิด นวัตกรรม ความคิดในด้าน
การสร้างจินตนาการใหม่ๆ และความคิดในด้านความรู้สึก
ว่าจะต้องมีการก่อให้เกิดสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม 

    ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
สมองผ่านการคิด และน าไปสู่การคิดค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 
โดยสิ่งแปลกใหม่อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิด
ดัดแปลง ปรุงแต่งความคิดเดิมผสมผสานกันให้เกิด
ความคิดใหม่ โดยมีความคิดจินตนาการ หรือที่เรียกว่า
จินตนาการประยุกต์ที่เป็นสิ่งส าคัญในการคิดควบคู่กัน 
เพื่ อก่อ เกิดพัฒนาการความคิดสร้ างสรรค์มากขึ้น         
(ศรีแพร จันทราภิรมย์, 2550)  
      

3.2 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
    ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ส าคัญและมี

คุณค่าอย่างยิ่งส าหรับมนุษย์ที่อยู่ในสังคมปัจจุบัน ซ่ึงมีการ
เปลี่ ยนแปลงอ ยู่ตลอดเวลา  ผลจากความคิดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นจะให้มนุษย์อยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข สามารถปรับตัวและรู้จักคิดแก้ปัญหาต่างๆ 
เฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วตามลักษณะและบุคลิกภาพ
ของบุคคล (ศิริประภาพรรณ์ ตุ้มวิจิตร, 2552 อ้างถึง  
วราภรณ์ รักวิจัย, 2533)  

    ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถที่
ส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์และเป็นปัจจัยในการส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดที่สามารถ
ดึงเอาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของทรัพยากรมนุษย์ออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ย่ิงมีโอกาสพัฒนาและ
เจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น ดังเช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
และเยอรมณี ที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด 
กล้าใช้จิตนาการ จนสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่แปลก
ใหม่ เป็นประโยชน์เอื้ออ านวยความสะดวกและเหมาะสม
กับสภาพการณ์ (วรเกียรติ ทองไทย, 2553 อ้างถึง  
อารี พันธ์มณี, 2545)  

3.4 แนวทางการส่งเสริมความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ 

    การคิดที่ส่งเสริมความสามารถในความคิด
สร้างสรรค์ คือ การคิดอย่างมีคุณภาพ รู้จักคิดแก้ปัญหา 
และตัดสินในการกระท าสิ่งต่างๆ ต้องมีทักษะพื้นฐานที่
ส าคัญ คือ  ทักษะด้านการคิดและจินตนาการด้าน
อุปมาอุปไมย ด้านโยงความสัมพันธ์ ด้านการเปลี่ยนแปลง
รูป ด้านการรับรู้และมิติสัมพันธ์ ด้านการสังเกต การจ า
และการให้เหตุผล (ชลธิชา ชิวปรีชา, 2554)  

    แนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มี
ความส าคัญมากในสั งคมปัจ จุบัน เพราะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน คือ 1) ก่อให้เกิดสิ่งแปลกใหม่  
2) อ านวยประโยชน์สุขให้แก่บุคคล 3) ช่วยให้บุคคลเข้าใจ
ปัญหาและแก้ปัญหาได้ดี 4) ช่วยให้บุคคลปรับตัวได้ดี    
ถ้าหากในสังคมใด ประเทศใด มีคนที่มความคิดสร้างสรรค์
เป็นจ านวนมากก็จะช่วยให้ประเทศนั้นๆ มีความ
เจริญก้าวหน้า เพราะความคิดสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนา 
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สิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ อยู่ตลอดเวลา       
(ธีรพงษ์ จันเปรียง, 2555)  
 4. แนวคิดเก่ียวกับสุทรียภาพ 
     4.1 ความหมายของสุนทรียภาพ 

    สุนทรียภาพ เป็นความรู้สึกและรับรู้ได้ถึง
ความงดงาม ทั้งที่อยู่ในธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการ
สร้างสรรค์ จึงเป็นสภาพการณ์และความสัมพันธ์ของ
อารมณ์ (Emotions) และจิตใจ (Mind) ที่มีต่อการรับรู้
และชื่นชมความงดงาม (Beauty) ของแต่ละบุคคล ซ่ึงอาจ
พัฒนาต่อไปถึงขั้นซาบซ้ึง ชื่นชม หลงใหล และส่งผลต่อ
บุคลิกภาพ รสนิยม ความรู้สึกนึกคิด การติดสินคุณค่า 
รวมทั้ งการตัดสินใจ และพฤติกรรมของผู้คนต่อไป 
นอกจากความหมายทั่วไปของค าว่า “สุนทรียภาพ” ซ่ึง
มักจะให้ความส าคัญกับความรู้สึก หรืออารมณ์ และศิลปะ
ที่สร้างความสุข หรือความพึงพอใจแล้ว ยังขยายความไป
ถึงความรู้สึกอื่นๆ เช่น ความเศร้าโศก ความน่าเกลียด 
ความน่ารัก ความขบขัน ความน่าพิศวง ความน่าสนใจ 
ความไม่น่าสนใจ ความเพลิดเพลินใจ ความเบื่อหน่าย 
ความใฝ่ฝัน ความทะเยอทะยาน แรงบันดาลใจ การ
หลงลืมตัว การมีความรู้สึกร่วม หรืออิน ( Inner) ก็ท าให้
เ ก ิดอารมณ์ หร ือ เป ็นประสบการณ์ ส ุนทรียะ ได้
เช่นเดียวกัน (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, 2556)  
     4.2 ความส าคัญของสุนทรียภาพ 
     สุนทรียภาพของบุคคล เป็นสภาพความ
ซาบซ้ึงในคุณค่าของสิ่งที่งดงาม ไพเราะ รื่นรมย์ ไม่ว่า    
จะเป็นธรรมชาติ หรือ ศิลปะ ความซาบซ้ึงในคุณค่า
ดังกล่าวจะเจริญเติบโตได้โดยประสบการณ์ การศึกษา 
อบรม ฝึกฝน จนเป็นอุปนิสัย และเกิดรสนิยม (Taste) ขึ้น
ตามตัวบุคคล ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ใน
ความรู้สึกที่ซาบซ้ึงนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ที่
บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งใดๆ ปรุงแต่งในห้วงเวลาหนึ่ง ดังนั้น
พฤติกรรมของผู้ที่มีสุนทรียภาพจะมองคุณค่าของสรรพสิ่ง
ทุกอย่างจากภายใน (Intrinsic Value) มากกว่าภายนอก 
(Extrinsic Value) เปรียบได้กับเป็นตัวกรองที่จะสนองต่อ
ความต้องการที่ละเอียดอ่อน สร้างพลังเหนี่ยวน าให้เกิด
การกระท าที่ดีงาม งดงาม (แรงจูงใจจากภายในบุคคล) 
ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง ศึกษา วิเคราะห์ พิจารณา 
สังเคราะห์ (การใช้วิจารณญาณ) แสดงเป็นการกระท าที่มี

ความงดงามเหมาะสม ชื่นชมต่อผู้พบเห็น จนติดตัว
กลายเป็นพฤติกรรมถาวร เป็นเอกลักษณ์ที่สง่างาม
เฉพาะตัว น่าเคารพ นับถือ น่าเลื่อมใสและศรัทธา 
(ธนากรณ์ ใจสมานมิตร, 2556)  
     4.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ 
     การพัฒนาสุนทรียภาพให้เกิดขึ้นสามารถ
พัฒนาได้ทุกช่วงอายุ เนื่องจากสุนทรียภาพเกี่ยวข้องกับ
อารมณ์และความรู้สึกดังกล่าวมาแล้ว และอารมณ์และ
ความรู้สึกเกิดขึ้นมาพร้อมกับสภาพบุคคลซ่ึงเริ่มแต่คลอด
และอยู่ รอดเป็นมนุษย์และเติบโตขึ้นจนถึงตาย  
การพัฒนาจึงสามารถท าได้ทุกช่วงอายุ ทุกเพศ ทุกวัย 
ตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงผู้ป่วยระยะสุดท้าย เช่น การ
แขวนปลาตะเพียนหลากสีสวยงามให้เด็กทารกแรกเกิด
มองดู จนถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีความสุขก่อน
ตายล้วนเป็นการสร้าง สุนทรียภาพทั้งสิ้น  (กฤษมันต์ 
วัฒนาณรงค์, 2556)  
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

นภาพร ฟัก มี  (2552) ได้ศึกษาผลการ จัด
กิจกรรมดนตรีที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดยางสุทธาราม 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่ มี
ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะน้อย จ านวน 30 คน ซ่ึง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากร แล้วสุ่มอย่างง่าย
อีกครั้งหนึ่ง เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 15 
คน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ทาง
ศิลปะเพิ่มขึ้นหลังจากได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการใช้
กิจกรรมดนตรีมีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะมากกว่า
นักเรียนที่ไม่ได้รับการใช้กิจกรรมดนตรี อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 

นันทัชพร จิรขจรชัย (2551) ได้ศึกษา ความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม ซ่ึงท าการศึกษากับกลุ่ม
ตัวอย่าง นักเรียนชายและหญิง ชั้นอนุบาล ปีที่ 2 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง (ฝ่ายประถม) มหาวิทยาลัย
รามค าแหงหัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ ในภาคเรียนที่ 1 
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ปีการศึกษา 2550 จ านวน 15 คน  จากเด็กจ านวน 27 
คน ด้วยการทดสอบแล้วเลือกเด็กที่มีคะแนนต่ า อันดับ
สุดท้ายมา 15 คน เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้ งนี้ประกอบด้วย แผนการสอนการจัด
กิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิมและ
แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของเยลเลน และเออร์บัน 
(Jellen and Urbain) ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .98 
แบบแผนการวิจัยใช้แบบแผนการสอบก่อน-หลังกลุ่มเดียว 
(The one Group Pretest–Posttest Design) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

ทดสอบความแตกต่างด้วย t-test แบบ Dependent 
Sample ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ ได้รับการจัด
กิจกรรมการวาดภาพประกอบเสียง เพลงไทยเดิม            
มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งภาพรวมและรายด้านหลังจัด
กิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ P<.01 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการวาด
ภาพประกอบเสียงเพลงไทยเดิม ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ความคิดสร้างสรรค์ทั้งภาพรวมและรายด้านสูงขึ้นกว่า
ก่อนได้รับกิจกรรมอย่างชัดเจน 

 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิัย
  
สมมติฐานการวิจัย  

นั ก ศึ ก ษ าที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมศิ ลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลงมีค่าเฉลี่ย ความคิดสร้างสรรค์ 
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรคป์ระกอบเพลง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษา 
จ านวน 85 คน ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา 
1072404 สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 
  

 2. เครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
     2.1 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการ
วาดภาพ TCT-DP (Test of Creative Thinking -Drawing Production) 
ของ Jellen and Urban (1986) 
     2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษา ได้แก่ 
                     1 )  ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ
สุนทรียภาพ จากเอกสาร ต ารา วารสาร และงานวิจัย      
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดโครงสร้างของ
แบบสอบถาม 
               2) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 1 
มาวิเคราะห์และสร้างแบบสอบถาม ให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสุนทรียภาพ 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง 
 

1. ความคิดสร้างสรรค ์
  - ด้านความคิดละเอียดลออ  
  - ความคิดยืดหยุ่น  
  - ความคิดริเริ่ม  
  - ด้านความคิดคล่องแคลว่ 
2. ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ 
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              3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
พัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเพื่ อตรวจหาความเที่ ย งตรง เชิ ง เนื้ อหาของ
แบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน (IOC) ได้ค่า IOC 0.87 ซ่ืงมี
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
               4) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษามาปรับปรุงแก้ไข
ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
               5) น าคะแนนที่ได้มาหาค่าความเชื่อม่ัน
โดยใช้ สู ตรสัมประสิทธิ์ แอลฟา (α – Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) (ล้วน สายยศ และ อังคณา 
สายยศ. 2538. น.200) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.84 
               6) น าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษา  ที่ปรับปรุง
เหมาะสมแล้วไปจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
     ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ทดลอง ซ่ึงผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
     1) ผู้ศึกษาท าการประเมินนักศึกษาก่อนการ
ทดลอง (Pretest) ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของ เยลเลนและเออร์บัน (Jellen and Urban, 1986) 
ในสัปดาห์ที่ 1  
     2) ผู้ศึกษาท าการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2558 รวมเป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ โดย
ผู้วิจัยน ากลุ่มตัวอย่างมาท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเสียงเพลง เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ 
และพัฒนาสุนทรียภาพส าหรับนักศึกษา ซ่ึงจะท าการสอน
ทุกวันจันทร์ วันละ 1 แผน รวมทั้งสิ้น 5 แผน ใช้เวลา
ตั้งแต่ 14.00 – 14.50 น. รวมวันละ 50 นาที  
  
 
 

   3) เม่ือด าเนินการทดลองตามแผนการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง ครบ 5 
สัปดาห์แล้ว ผู้ศึกษาได้น านักศึกษามาท าการประเมิน
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ของ Jellen and Urban และ ท าแบบสอบถามความพึง
พอใจต่อการพัฒนาการสุนทรียภาพของนักศึกษา       
หลังการทดลอง (Posttest) เช่นเดียวกับการทดสอบก่อน
ทดลอง (Pretest) ในสัปดาห์ที่ 7 
     4) น าผลการตอบแบบสอบถามที่ได้ไปตรวจ
ให้คะแนนและน าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  

    1) ผู้ศึกษาน าแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ก่อนและหลังการทดลองมาให้คะแนนโดยน า ข้อมูลไปหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

    2) เปรียบเทียบคะแนนความแตกต่าง ของ
คะแนนจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ภายในกลุ่ม
ทดลอง โดยใช้สูตร t – test dependent  
    3) ผลความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ 
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง 
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ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 ผลของการเปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์รายด้านก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะ

สร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความคิดสร้างสรรค์ด้านความคิดละเอียดลออ ด้านความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่มและ
ด้านความคิดคล่องแคล่วก่อนและหลังจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง 
 

กลุ่มทดลอง X  S.D. df t p 
ด้านความคิดละเอียดลออ 
- ก่อนการทดลอง 16.24 4.13    
- หลังการทดลอง 20.2 5.13 40 5.463 0.00 
ด้านความคิดยืดหยุ่น 
- ก่อนการทดลอง 4.93 3.82    
- หลังการทดลอง 8.05 3.36 40 5.18 0.00 
ด้านความคิดริเร่ิม 
- ก่อนการทดลอง 8.20 2.42    
- หลังการทดลอง 10.54 1.31 40 6.03 0.00 
ด้านความคิดคล่องแคล่ว 
- ก่อนการทดลอง 2.12 1.72    
- หลังการทดลอง 2.83 1.50 40 2.28 0.03 

 
จากตารางที่  1 พบว่า เด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลงมีคะแนนความคิด

สร้างสรรค์เป็นรายด้าน ดังนี้
ด้านความคิดละเอียดลออ 
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้าน

ความคิดละเอียดลออก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 16.24 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 4.13 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 20.2 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานมีค่าเท่ากับ 5.13 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังการทดลอง พบว่า คะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ . 05 

ด้านความคิดยืดหยุ่น 
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้าน

ความคิดยืดหยุ่นก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 4.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 3.82 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน

ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 8.05 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 3.36 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า คะแนนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
 ด้านความคิดริเริ่ม 

คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้าน
ความคิดริเริ่มก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 8.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 2.42 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 10.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 1.31 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า คะแนนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 
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ด้านความคิดคล่องแคล่ว 
คะแนนความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาด้าน

ความคิดคล่องแคล่วก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 2.12 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 1.72 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 2.83 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ค่าเท่ากับ 1.50 และเม่ือเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังการทดลอง พบว่า คะแนนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 

สรุปได้ว่าความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ประกอบเสียงเพลง
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองโดยรวมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ

จ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความคิดละเอียดลออ 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ม และ ด้านความคิด
คล่องแคล่ว มีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญ   
ตอนที่ 2 ผลความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ 
หลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง 
การแบ่งเกณฑ์ระดับความพึงพอใจ ดังนี ้
 4.50 – 5.00  หมายถึง  พอใจมากที่สุด
 3.50 – 4.49 หมายถึง พอใจมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  พอใจปานกลาง
 1.50 – 2.49  หมายถึง  พอใจน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง กิจกรรมออกแบบเครื่องดนตรี 

 
ประเด็น X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์ 4.51 0.51 พอใจมากที่สุด 5 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.68 0.47 พอใจมากที่สุด 2 
3. ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 4.61 0.49 พอใจมากที่สุด 4 
4. มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.71 0.46 พอใจมากที่สุด 1 
5. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.66 0.48 พอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.63 0.49 พอใจมากที่สุด  

จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง กิจกรรมออกแบบเครื่องดนตรี 
อ ยู่ ในระดับพอใจมากที่สุด  มีค่ า เฉลี่ย เท่ ากับ  4.63       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวม 0.49 เ ม่ือแยก
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.71 และ
ล าดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ มีคุณค่า
และน าไปใช้ประโยชน์ได ้ 
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุ 

 
ประเด็น X  S.D. ระดับ  ล าดับ 

1. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์ 4.54 0.50 พอใจมากที่สุด 2 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.51 0.51 พอใจมากที่สุด 3 
3. ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 4.71  0.46  พอใจมากที่สุด 1 
4. มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.51 0.51 พอใจมากที่สุด 4 
5. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.51 0.51 พอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.52 0.50 พอใจมากที่สุด  
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องดนตรี
จากเศษวัสดุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด      
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

0.50 เ ม่ือแยกพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ในข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ มีค่าเฉลี่ย 
4.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด และล าดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ 
ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 
 

ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง กิจกรรมฉากละครสร้างสรรค์ 

 
ประเด็น X  S.D. ระดับ  ล าดับ 

1. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์ 4.78 0.42 พอใจมากที่สุด 1 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.66 0.48 พอใจมากที่สุด 2 
3. ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 4.61 0.49 พอใจมากที่สุด 3 
4. มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.56 0.50 พอใจมากที่สุด 4 
5. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.51 0.51 พอใจมากที่สุด 5 

รวม 4.62 0.49 พอใจมากที่สุด  

จากตารางที่ 4 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง กิจกรรมฉากละครสร้างสรรค์  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เม่ือแยกพิจารณาเป็น 
 

รายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมการ
ใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์มีค่าเฉลี่ย 4.78  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และ
ล าดับความพึงพอใจมากที่สุดเปน็ล าดับที่ 1 คือ ส่งเสริม
การใช้ความรู้ด้านองค์ประกอบศลิป์
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ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง กิจกรรมออกแบบชุดประจ าโรงเรียน 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับ  ล าดับ 
1. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์ 4.44 0.50 พอใจมากที่สุด 5 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.49 0.51 พอใจมากที่สุด 3 
3. ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 4.71  0.46  พอใจมากที่สุด 1 
4. มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.56 0.50 พอใจมากที่สุด 2 
5. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.49 0.51 พอใจมากที่สุด 4 

รวม 4.54 0.50 พอใจมากที่สุด  
 

จากตารางที่ 5 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง กิจกรรมออกแบบชุดประจ า
โรง เรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่ สุ ด             

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 เม่ือ
แยกพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 
คื อ  ส่ ง เ สริ มด้ านสุนทรี ยภาพ  มีค่ า เ ฉลี่ ย  4 .71  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด  

  
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง กิจกรรมประดิษฐ์โรงเรียนในฝัน 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับ  ล าดับ 
1. ส่งเสริมการใช้ความรู้ด้านองคป์ระกอบศิลป ์ 4.78 0.42 พอใจมากที่สุด 1 
2. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 4.56 0.50 พอใจมากที่สุด 2 
3. ส่งเสริมด้านสุนทรียภาพ 4.54 0.50 พอใจมากที่สุด 4 
4. มีคุณค่าและน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ 4.49 0.51 พอใจมากที่สุด 5 
5. สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 4.56 0.50 พอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.59 0.49 พอใจมากที่สุด  
 

จากตารางที่ 6 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง กิจกรรมประดิษฐ์โรงเรียนในฝัน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 เม่ือแยกพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ในข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ส่งเสริมการ
ใช้ความรู้ ด้ านองค์ประกอบศิลป์  มีค่ า เฉลี่ ย  4.78             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 

รองลงมา คือ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.56 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีคุณค่าและน าไปใช้
ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ย 4.49 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และล าดับความพึงพอใจมาก
ที่ สุด เป็นล าดับที่  1 คือ ส่ ง เสริมการใช้ความรู้ด้าน
องค์ประกอบศิลป์ 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง โดยภาพรวม 
 

ประเด็น X  S.D. ระดับ  ล าดับ 
1. กิจกรรมออกแบบเครื่องดนตร ี 4.63 0.49 พอใจมากที่สุด 1 
2. กิจกรรมประดิษฐ์เครือ่งดนตรจีากเศษวัสดุ 4.52 0.50 พอใจมากที่สุด 5 
3. กิจกรรมฉากละครสร้างสรรค ์ 4.62 0.49 พอใจมากที่สุด 2 
4. กิจกรรมออกแบบชุดประจ าโรงเรียน 4.54 0.50 พอใจมากที่สุด 4 
5. กิจกรรมประดิษฐ์โรงเรียนในฝนั 4.59 0.49 พอใจมากที่สุด 3 

รวม 4.59 0.49 พอใจมากที่สุด  
 

 
จากตารางที่ 7 พบว่านักศึกษาตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะ
สร้างสรรค์ประกอบเพลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.49 เ ม่ื อแยกพิ จารณา เป็ นรายข้ อ  พบว่ า  ในข้ อ               
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กิจกรรมออกแบบเครื่องดนตรี   
มีค่าเฉลี่ย 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 อยู่ในระดับ
พอใจมากที่สุด รองลงมา คือ กิจกรรมฉากละคร 

สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากเศษวัสดุ มีค่าเฉลี่ย 
4.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด และล าดับความพึงพอใจมากที่สุดเป็นล าดับที่ 1 คือ 
กิจกรรมออกแบบเครื่องดนตรี 
 

 
อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนในรายวิชา 
1072404 สุนทรียศึกษากับการพัฒนาทักษะทางอารมณ์  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ได้เรียนรู้การออกแบบ
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง มีพัฒนาการ
ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพดีขึ้น จาก
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน ผลจากการประเมิน
ผู้เรียนพบว่า ในสัปดาห์แรกนักศึกษามีความกังวลในเรื่อง
การออกแบบชิ้นงานในการออกแบบกิจกรรมเครื่องดนตรี 
นักศึกษายังยึดติดกับผลงานที่ออกมาแล้วสวยงามจึงคิดว่า 
ตนเองไม่มีความสามารถที่จะท าได้ และมีการออกแบบ
ชิ้นงานที่ซ้ ากันจ านวนมาก ท าให้ไม่เกิดความแปลกใหม่ 
และไม่กล้าแสดงออกเท่าที่ควร  แต่หลังจากที่ ได้ท า
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง ผู้สอนได้ใช้
ค าแนะน าในเรื่องของการสร้างสรรค์ชิ้นงาน โดยใช้ค าว่า 

ศิลปะสร้างสรรค์ไม่มีผิดไม่มีถูกจะสร้างอย่างไรก็ได้โดยที่
เราเป็นผู้คิดเอง และเมื่อได้ฟังเสียงเพลงจะช่วยสร้างจิตนา
การสร้างสรรค์งานให้แปลกใหม่ ประณีต เม่ือนักศึกษาได้
ท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงแล้วเพลงจะ
ช่วยกระตุ้นให้มีการแสดงออกในการสร้างสรรค์ทางศิลปะ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ดังที่ อุดม เพชรสังหาร (2551) กล่าววา่ 
ดนตรีสามารถมีอิทธิพลต่อสมองเราตรงส่วนที่เรียกว่า 
Limbic System บริเวณนี้ของสมองจะท างานเกี่ยวกับ
ภาวะอารมณ์และความรู้สึกชอบหรือเกลียดจะอยู่ที่ส่วนนี้ 
เ ม่ือระบบ Limbic Systemท างานมากๆ จะส่งผลให้
ระบบเหตุผล (Prefrontal cortex) ท างานน้อยลงเรียกว่า
ให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ความคิดนอกกรอบจะเกิดขึ้น 
เพราะมันไม่มีกรอบควบคุม ความคิดจึงเป็นอิสระ ซ่ึงเม่ือ
ได้รับความคิดจากตรงนี้ และน าเอาหลักของเหตุผลมา
ประกอบภายหลัง ก็ มีโอกาสจะกลายเป็นความคิด
สร้างสรรค์ได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ แพง ชินพงศ์ (2548)   
กล่าวว่า ดนตรีเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก 
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การที่ให้เด็กฟังดนตรีไทยเดิม หรือดนตรีคลาสสิกที่มี
ท่วงท านองช้าไพเราะและมีเสียงธรรมชาติประกอบ เช่น 
เสียงนก เสียงฝนตกเบาๆ หรือเสียงน้ าไหล จะมีผลต่อ
พัฒนาการทางสมอง อารมณ์และจิตใจของเด็กโดยตรง 
ดนตรีที่มีท่วงท านองและจังหวะช้าจะกระตุ้นคลื่นสมองให้
เด็กเกิดความสงบผ่อนคลายและเพิ่มสมาธิในการท างาน 
เสียงดนตรีบรรเลงที่มีท่วงท านองช้าและไพเราะนี้จะช่วย
ส่งผลดีต่อการท างานของสมองส่วนอารมณ์ที่เรียกว่า นีโอ
คอร์เท็กซ์ ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่ลึกซ้ึงที่ เกี่ยวกับ IQ คือ 
ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างลึกซ้ึงเพราะดนตรี
ไทย เดิ มและดนตรี คลาสสิ ก  เป็ นดนตรีที่ มี ค ว าม
ละเอียดอ่อนซับซ้อน ท าให้เด็กสามารถคิดอย่างเป็นระบบ
มากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่อง EQ คือการเรียนรู้ทาง
สังคมและการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น ซ่ึงจะท าให้เด็กมีความ
เข้าใจตนเอง สิ่งแวดล้อมและผู้อื่นมากขึ้น 

หลังจากการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลงในชิ้นที่ 2 จนถึงชิ้นที่ 5 จึงท าให้นักศึกษาที่
ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเสียงเพลง
มีคะแนนความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลองโดยรวมมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เม่ือ
จ าแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความคิดละเอียดลออ 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริ เริ่ม และด้านความคิด
คล่องแคล่วมีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยส าคัญ และมีสุนทรียภาพในการท า
กิจกรรมในทุกกิจกรรม โดยวัดจากแบบประเมินความพึง
พอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในการท าศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง โดยภาพรวม อยู่ในระดับพอใจมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  

     1.1 ผู้สอนสามารถน ารูปแบบดังกล่าวไป
ทดลองใช้ในการสอนวิชาอื่นๆ ได้ 

     1.2 ในการท ากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
ประกอบเพลง สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ควรมีมากพอเพื่อใช้วัสดุ
ต่างๆ ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ชิ้นงานตรงตาม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

     1.3 ในการก าหนดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
อาจมีการปรับเปลี่ ยนตัวกิจกรรมให้ เหมาะสมกับ
องค์ประกอบศิลป์ และยากง่ายเหมาะสมกับนักศึกษา 

        1.4 ผู้ ศึ กษาควรศึกษา ค ว า ม ห ม า ยข อ ง 
องค์ประกอบศิลป์ และน ามาปรับใช้ในการสื่อสารอธิบาย
การท ากิจกรรมให้กับนักศึกษา 

      1.5 ในการท ากิจกรรมควรเลือกเวลาที่
เหมาะสมในการท ากิจกรรม หรือมีการยืดหยุ่นและปรับ
เวลาเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่าง
เต็มที่  

     1.6 เม่ือเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมแต่ละครั้ง 
ควรมีการสนทนาร่วมกันสรุปถึงการท ากิจกรรมในแต่ละ
วัน ถึงผลงานของตนเอง เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเล่า
เรื่องราวการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง พร้อมทั้งรู้
คุณค่าของผลงานของตนเองและผู้อื่นในการท ากิจกรรมใน
แต่ละวัน 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป  

     2.1 ควรมีการศึกษา ผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลง ในระยะยาวเพื่อติดตาม
ผลการทดลองที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ 

     2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงต่อความสามารถด้านอื่นๆ  

     2.3 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรม
ศิลปะสร้างสรรค์ประกอบเพลงอื่นๆ  นอกจากเพลง
คลาสสิคและเพลงที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น เพลง
พื้นบ้าน เพลงไทยเดิม เพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น  
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การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 

A Development School Curriculum for ASEAN of secondary  
school in Nakhon Nayok Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก ระเบียบวิธีและเครื่องมือ
วิจัย ได้แก่ 1) การวิเคราะห์เอกสาร 2) การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 9 คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ 3) การสนทนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ 18 คน ด้วยแบบการสนทนากลุ่ม และ 4) ตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบด้วยแบบสอบถาม   
ผลวิจัยพบว่า 
 1) หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (2) การก าหนดหลักการและเป้าหมายหลัก (3) การก าหนดเนื้อหา
และการจัดการเรียนรู้ (4) การน าไปใช้และปรับปรุงหลักสูตร (5) การวัดและประเมินผลหลักสูตร 
 2) รูปแบบที่พัฒนาขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าเหมาะสมในการน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนารูปแบบ, หลักสูตรสถานศึกษา, ประชาคมอาเซียน 

 
Abstract 

 The research objectives: 1) To  Development School Curriculum for ASEAN Of  secondary 
school in  Nakhon Nayok Province., 2) To propose a model of School Curriculum for ASEAN Of  secondary 
school in  Nakhon Nayok Province. The research methodologies and tools used in 1) the study are 
document analysis,  interviews with 9 key informants with semi-structural interview form 2 ) focus group 
discussion with 1 8  scholars with questions for group discussion form and  check eligibility by 
questionnaires. The results of the study showed that: 
 1) School curriculum for ASEAN of  secondary school in  Nakhon Nayok province Include (1) 
Analysis basics data. (2) Defining Principles And the main goal. (3) Determining content and Learning 
management. (4) Implementation and improvement courses. (5) Measurement and evaluation program.  
 2) The developed model school curriculum for ASEAN of  secondary school in  Nakhon Nayok 
province is appropriate and can be adjusted for the development developed school curriculum for ASEAN 
of  secondary school in  Nakhon Nayok province. 
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บทน า 
 จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของระบบโลกเสรี
ในยุคโลกาภิวัตน์ ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรทั่วโลกตลอดมา โดยเกิดการแข่งขันกันสูงมากท าให้
แต่ละองค์กรต้องการพัฒนาและปรับการบริหารจัดการให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อความอยู่รอดและสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ที่ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมเพื่อผนึกก าลังของประเทศสมาชิก 10 
ประเทศ การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
ในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงหากประเทศใดมีประชากรที่
ได้รับการศึกษาอย่างถูกต้องและทั่วถึง ประเทศนั้นก็จะ
ประสบความส าเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม (สีลา มะเค็ง, 2544, น.202) 
นอกจากนี้การศึกษายังเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นพื้นฐานอันส าคัญของการพัฒนาและ
เป็นเครื่องชี้น าสังคม ผู้ที่ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 (พ.ศ.2552 
– 2561 มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ     
มีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงการมีคุณภาพและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม (ส านักนโยบาย
และแผนการอุดมศึกษา, 2552, น.2 ) 
  ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างเป็นทางการ จึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะภาคการศึกษาซ่ึงเกี่ยวข้องกับการเตรียมความ
พร้อมของเด็กและเยาวชน ที่ถือเป็นอนาคตส าคัญของ
ประเทศ ดังนั้นระบบการศึกษาจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
การศึกษาของไทยให้ก้าวหน้าไปพรอ้มกับอาเซียน บทบาท
ของครูผู้สอนจะต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรที่ต้องการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการ
จัดการศึกษาในหลักสูตรจะต้องปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงแนวโน้มในการ

พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน ในด้าน
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร ข้อมูลพื้นฐานของการ
พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (สงัด  
อุทรานันท์, 2532, น.12) ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบทาง
การศึกษาของไทย และนักเรียน นักศึกษาจะสามารถ
เรียนรู้ทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม ของประเทศ
อาเซียนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันและสามารถเอื้อประโยชน์ทางด้านการศึกษาของ
ไทยให้มีการพัฒนาในหลายด้าน เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้น
การศึกษาของไทยให้มีความก้าวหน้าและความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างประเทศในการเข้าสู่อาเซียน 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2551      
ให้ เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ  โดยก าหนด
จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัด เป็น
เป้าหมายและกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
เป็นคนดี  มีปัญญา  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีศักยภาพใน
การแข่ ง ขั น เวทีระดับชาติและเวที โลกพร้อมกันนี้ ได้รับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับ
ท่ี 2)  พ.ศ. 2545  ที่มุ่งเน้นกระจายอ านาจทางการศึกษา  
ให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร  
 จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ 
ที่น่าสนใจ จังหวัดได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระบบการศึกษาที่สอดรับกับการ
จัดการเรียนการสอนอาเซียนซ่ึงนอกจากหลักสูตร
แกนกลางขั้นพื้นฐานที่นักเรียนได้ศึกษาตามระบบแล้ว
จังหวัดยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการพัฒนา
จังหวัดเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของระบบการศึกษา
ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเข้าสู่อาเซียนจึงได้ศึกษารูปแบบ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่อาเซียนของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
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ทราบแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
รูปแบบด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอด
รับกับการเข้าสู่หลักสูตรของอาเซียนในปัจจุบัน อย่างมี
คุณภาพและจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับความต้องการ
พัฒนาผู้ เรียนได้ตรงกับความต้องการของประชาคม
อาเซียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
 2. เพื่อศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
 
วิธีการวิจยัด าเนินการวิจัย 

ได้ด าเนินการวิจัย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1 ศึกษาพัฒนารูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายกโดยการ 
1)ศึกษาเอกสาร บทความ สื่อออนไลน์ และงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้อง  และ 2)สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุ ฒิที่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการการพัฒนาหลักสูตร หรือมีความ
เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 9 คน ด้วย
การเลือกเจาะจง (Purposive Selection) 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
นครนายกโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตรผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาจ านวน18 คน ด้วยการเลือกเจาะจง 
(Purposive Selection) และตรวจสอบโดยการตอบ
แบบสอบถามใช้ผู้เชี่ยวชาญชุดเดียวกับการสนทนากลุ่ม 
 
 
 

ผลการวิจัย 
สรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายกโดย
การโดยการ ศึกษาเอกสาร บทความ สื่อออนไลน์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการการพัฒนาหลักสูตรและมีความ
เชี่ยวชาญในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาได้ร่างรูปแบบ
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่  
     1. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 

     2. ขั้นก าหนดหลักการและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
     3. ขั้นการก าหนดเนือ้หาและการจัดการ
เรียนรู ้
     4. ขั้นการน าไปใช้และปรบัปรุงหลักสูตร 

    5. ขั้นการวัดและประเมินผลหลกัสูตร 
 ผู้วิจัยได้น าแนวปฏิบัติและกลไกในการ
สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรมาให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา
ต่อไป 
 2. ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก 
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาหลักสูตร การใช้หลักสูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาผลการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า 
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นควรมีลักษณะ ดังภาพที่  
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ภาพที่ 1 สรุปผลการวิจัยตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
โดยประกอบด้วยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
     1.1 สภาพสังคมและท้องถิ่น 
  - ข้อมูลพื้นฐานท้องถิ่น 
   - ต้องการองค์ความรู้/บริบท 
ของโรงเรียน  
  - ข้อมูลพื้นฐาน ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชน สิงแวดล้อม 
     1.2 บริบทอาเซียน 
  - จุดมุ่งหมายด้านการศึกษาของประชาคม
อาเซียน 
  - สภาพที่ จะเกิดการเปลี่ ยนแปลงใน
อนาคตผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม 
  - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อาเซียน 
     1.3 ความพร้อมของผู้เรียน 
  - คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์และสมรรถนะ
ของนักเรียน 

  - แผนพัฒนาการศึกษาชาติ 
  - นโยบายการพัฒนาโรงเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา 
  - นโยบายผู้บริหารโรงเรียน 
  - ความต้องการของผู้เรียน 
 2. ขั้นก าหนดหลักการและเป้าหมายของ
หลักสูตร 
     2.1 ด้านความรู้ 
  - เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  - จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
บริบทท้องถิ่น และชุมชน 
  - มีความสามารถในการใช้  ICT  
  - กระบวนการคิด การวิ เคราะห์ การ
สร้างสรรค์ กระบวนการกลุ่ม การแก้ปัญหา และมีภาวะ
ผู้น า 
  2.2 ด้านความคิด 
  -  ส่ง เสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ 
จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม 
 

หลักการและเป้าหมาย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐาน 

การก าหนดเนื้อหาและการ
จัดการเรียนรู ้

การน าไปใช้และปรับปรุง
หลักสูตร 

- ส านักงาน/หน่วยงาน
ประชาคมอาเซียน 
- กระทรวงศึกษาธกิาร 
-ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
- โรงเรียน 
- ชุมชน ท้องถิ่น 

การวัดและประเมินผลหลักสูตร 

สภาพสังคมและท้องถิ่น 
บริบทอาเซียน 
ความพร้อมของผู้เรียน 

ด้านความรู้ ความคิด ปฏบิัติ 

วิธีสอน เนื้อหา 

การบริหารหลกัสูตร 

รูปแบบมาตรฐานการประเมิน 

กลไกสนับสนุน 

 

ขั้นตอน 

 
แนวปฏบิัติในการพัฒนา 
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  - ยอมรับความแตกต่างในการนับถือศาสนา 
  - ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  - วิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดม่ันในหลักธรรม 
ภิบาล สันติวิธี 

  - มีความพร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจ
แบบมีข้อมูลความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็น
อาเซียน 

  - สามารถในการจัดการและควบคุมตนเอง 
  - มีความสมดุล ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม 

การมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองและพลโลก 
     2.3 ด้านการปฏิบัติ 
  - สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับครูและ
เพื่อนในประเทศอาเซียน 
  - มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - เน้นการเสริมสร้างทักษะทางกายหรือ
ทักษะพิสัย ทักษะกระบวนการ การใช้ภาษาอังกฤษ และ 
ภาษาเพื่อนบ้าน 
 3 . ขั้นการก าหนดเนื้อหาและการจัดการ
เรียนรู ้

   3.1 วิธีสอน 
  - เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ 
  - จัดการเรียนรู้โดยใช้การบูรณาการ 

  - จัดการเรียนรู้ทีมีความยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมจากสถานการณ์ 
หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง 

  - สอนเน้นกระบวนการเรียนรู้ 
  - ใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศ

สมาชิกอาเซียนเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
  - บูรณาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น 
   3.2 เนื้อหา 
  - เนื้อหาในหลักสูตรทันสมัย สอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
  - บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

  - เนื้อหารายวิชาที่ เรียนสอดคล้องกับ
ประเทศอาเซียน 
  - ก าหนดหนว่ยการเรียนรูเ้พิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาและปัจจุบันในวิชาสังคมศึกษา 
ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ของประเทศ
อาเซียน   
 4. ขั้นการน าไปใช้และปรับปรุงหลักสูตร 
  - จัดท าแผนบริหารหลักสูตร 
  - ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร  
  - มีวิธีการประเมินผลหลักสูตรมีการ
ประเมินที่หลากหลายเพื่อครอบคลุม 
  - การนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง 
  - ปรับหนว่ยการเรียนหรือหลักสตูรให้
สอดคล้องกบัความต้องการของผูเ้รียนอย่างแท้จริง   
  - คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน รว่มกันบรหิาร
หลักสูตร 
  - ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงาน/องค์กรในชุมชน 

5. ขั้นการวัดและประเมินผลหลักสูตร 
  - เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
วัดและประเมินผล 
  - มีการวัดประเมินผลที่หลากหลายตาม
สภาพจริง 
  - มีเครื่องมือด้านวัดผลในมาตรฐาน สากล 
  - ให้ผลการประเมินย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง 
 4.3 การตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดล
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัด
นครนายกโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมทุกขั้นตอนมีความ
เหมาะสมเม่ือพิจารณาในแต่ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการ
วิ เคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน มีความเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ ขั้นตอนการวัดและประเมินหลักสูตร และ
ขั้นตอนที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการ
ก าหนดหลักการและเป้าหมาย  
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บทสรุป 
 จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สรุป รูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครนายก       
ในภาพรวมทุกขั้นตอนมีความเหมาะสมเม่ือพิจารณาในแต่
ละขั้นตอนพบว่าขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน       มี
ความเหมาะสมมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยของความเหมาะสม 
รองลงมาได้แก่ การน าไปใช้และปรับปรุงหลักสูตร และ
ขั้นตอนที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด ได้แก่ ขั้นตอนการวัด
และประเมินหลักสูตรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยมีแนว
ปฏิบัติมีความเหมาะสมคือ ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน/บริบทของโรงเรียน/ชุมชนท้องถิ่นและศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน 
สภาพส่ิงสิ่งแวดล้อม 
 2. ขั้นหลักการและเป้าหมายของหลักสูตรมี
แนวปฏิบัติ มีความเหมาะสมคือผู้ เรียนต้องมีทักษะ
กระบวนการ การใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน  และมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย/ความเป็นอาเซียนนักเรียนมี
พัฒนาการด้ าน จิตวิญญาณ จริ ยธรรม สั งคมและ
วัฒนธรรม 
 3 . ขั้นการก าหนดเนื้อหาและการจัดการ
เรียนรูมี้แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมคือสาระของเนื้อหาใน
หลักสูตรต้องทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น และจัดการเรียนรู้ที่มีความ
ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมจาก
สถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง 
 4. ขั้นการน าไปใช้และปรับปรุงหลักสูตร มี
แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมคือ มีการวางแผนการบริหาร
หลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงาน องค์กรในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่อง 
 5. ขั้นการวัดและประเมินผลหลักสูตรมีแนว
ปฏิบัติมีความเหมาะสมคือ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลหลักสูตรและใช้วิธีการ
วัดประเมินผลหลักสูตรที่หลากหลายตามสภาพจริงและ
ครอบคลุมกลุ่มที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัด
นครนายกมีประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 1) ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน/บริบท
ของโรงเรียน/ชุมชนท้องถิ่นและศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ด้าน
วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิทธิมนุษยชน สภาพส่ิงสิ่งแวดล้อม 
 2) ผู้เรียนต้องมีทักษะกระบวนการ การใช้
ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน  และมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย/ความเป็นอาเซียนนักเรียนมีพัฒนาการด้านจิต
วิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม 
 3)เนื้อหาในหลักสูตรต้องทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  และ
จัดการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตาม
ความเหมาะสมจากสถานการณ์หรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง 
  4) มีการวางแผนการบริหารหลักสูตรเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาสัมพันธ์
หลักสูตรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร
ในชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
         5) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวัดและประเมินผลหลักสูตรและใช้วิธีการวัด
ประเมินผลหลักสูตรที่หลากหลายตามสภาพจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรท าวิจัยเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม

ของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลทางสถิติขั้น
สู ง เพิ่ มขึ้ น เพื่ อ ย่ืน ยั นการน า รู ปแบบไปใช้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

 2) ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาในระดับอื่น ๆ ด้วยเพื่อจะได้พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3) เนื่ องจากการวิ จัยนี้ เป็นวิ จัย เน้นเชิง
คุณภาพ จึงควรท าการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับเรื่อง
รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดนครนายก 
เพื่อได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลปัจจัยที่ส่งผลและศึกษาความไม่แปรเปลี่ยน
ของโมเดลความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่
บุคลากรในสายวิชาการ และสายสนับสนุนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา 2557 จ านวน 528 คน 
ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ การ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์กลุ่มพหุ โดยใช้โปรแกรม AMOS ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1.โมเดลความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า 2

=197.601, df=119, p=.000, GFI= .968, CFI =.991, RMSEA=.035 ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมากที่สุดได้แก่ ความพึงพอใจในการท างานรองลงมาได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านาย เท่ากับร้อยละ 46 2.โมเดลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
สวนดุสิตมีความไม่แปรเปลี่ยนในด้านรูปแบบของโมเดลน้ าหนักองค์ประกอบ และเส้นอิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุ  
 
ค าส าคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ, วิเคราะห์กลุ่มพหุ 

 
Abstract 

 The purposes of this research were to validate and Invariance the structural equation model 
Organizational Commitment on Personnel Rajaphat Suan Dusit University : MultiGroup Analysis. The 
sample were personnel Rajaphat Suan Dusit University 528  persons from Stratified Random Sampling. 
The method to collect the data of this research was the 5 rating scale questionnaires. Analyzed using 
descriptive statistics, multiple correlation for coefficient analysis, confirmatory factor analysis, structural 
equation model analysis, and multi-Group structural equation model analysis by AMOS. The study 
findings could be summarized as follows: 1. A model Organizational Commitment on Personnel Rajaphat 
Suan Dusit University was in congruence with empirical data. This could be considered from statistical 
values used for checking 2  = 197.601, df=119, p=.000, GFI= .968, CFI =.991, RMSEA=.035 . All of the 
variables predictive a model Organizational Commitment on Personnel Rajaphat Suan Dusit University 
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at 46  percent respectively. 2.  A model Organizational Commitment on Personnel Rajaphat Suan Dusit 
University was Invariance by factor loading and beta weight in structural equation. 
 
Keywords: Organizational Commitment, structural equation model, multi-Group analysis 

บทน า  
  ปัจจุบันการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเ ร็ ว อัน
เน่ืองมาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในสภาวะ
ตกต่ า ความผันผวนทางการเมือง การเปลี่ยนทางสังคม 
รวมถึงสภาพแวดล้อมในการท างานจึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ  
มีการปรับเปลี่ยนนโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้าง
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องปรับตัวให้
สามารถปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและการบริหารที่
เปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงบางคร้ังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็
ส่งผลในด้านบวกและด้านลบ ผลที่มีต่อองค์กรในด้านบวก
คือ องค์กรมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นในการท างาน มีเป้าหมาย
ในการท างานร่วมกัน แต่บางคร้ังการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเ ร็ว เกินไป น้ีอาจส่ งผลในด้ านลบคือ  บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจะท างานโดยที่ไม่ได้ผูกพันต่อองค์การ  ความ
พึงพอใจในการท างานจะลดลงไปเร่ือยๆ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่
ดีกว่า บุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาจจะลาออกจากงานเพื่อไป
ท างานที่มีโอกาสก้าวหน้าทั้งในด้านการท างาน เงินเดือน 
การยอมรับ รวมถึงสังคมที่ดีกว่าปัจจุบัน คงต้องยอมรับว่า
เมื่อถึงยุคสมัยหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงตัวแปรส าคัญที่
ส่งผลให้องค์กรต้องชะงักน่ันคือ "ความผูกพัน" หรือ 
"Commitment" ในองค์กรที่เร่ิมลดลงทั้งน้ันเพราะเร่ือง
ความผูกพันเป็นตัวผสานความเป็นหน่ึงเดียวกันของ
องค์กรที่ก าลังเกิดช่องว่าง จนท าให้กระบวนการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพอาจลดลง เน่ืองจากความผูกพันมี
ความสัมพันธ์กับอัตราการลาออกหรือ Turnover rate 
ถ้าบุคลากรมี ความผูกพันสูงอัตราการลาออกก็จะต่ า   
(พรรัตน์ แสดงหาญ, 2551) ขณะที่บางองค์กรกลับให้
ความส าคัญเร่ืองการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
บุคลากรมากกว่าการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร
ซึ่งต่างจาก "เดล คาร์เนกี" บริษัทพัฒนาศักยภาพผู้น า

ระ ดับ โลกที่ เ น้ นค วา มส า คั ญกั บปั จ จั ย กา ร ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ในองค์การเพื่อยุติวิกฤตแรงงานที่เกิดจาก
การเบื่องาน ปรียกร มิมะพันธุ์ (2557) กล่าวว่า“ปัญหา
ส าคัญที่องค์กรไทยควรหันมาให้ความใส่ใจมากที่สุดคือ 
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่ างบุคลากรและองค์ก ร " 
โดยเฉพาะบุคลากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ อย่าง Gen Y เน่ืองจาก
คนกลุ่มน้ีมักให้ความส าคัญกับอิสระและชีวิตส่วนตัว
ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการความท้าทายในชีวิตและอาชีพ
การงานมากกว่าการอดทนท างานในสภาวะแวดล้อมที่ไม่
ต้องการปัจจัยเช่นน้ีจึงท าให้การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรและองค์กรในปัจจุบันเป็นไปได้ยากขึ้น ส่งผลให้
อัตราการเปลี่ยนงาน (Turnover rate) มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้นตามไปด้วย 
 ดังน้ันเมื่อองค์กรต้องการให้บุคลากรมีความ
ผูกพันกับองค์กร และให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานที่ มี
คุณภาพและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่  ผู้บริหาร
จะต้องพยายามหาวิธีการที่จะท าให้บุคลากรแสดง
ศักยภาพอย่างแท้จริง โดยการสร้างสมดุลระหว่างงานและ
ชีวิตของบุคคล เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ ดี 
เพราะคุณภาพชีวิตการท างานจะให้ความส าคัญกับผลของ
งานที่มี ต่อบุคคล และประสิทธิภาพขององค์กร และ
สุดท้ายองค์กรจ าเป็นต้องเข้าใจและสร้างบรรยากาศใน
การท างานที่ดีซึ่งประโยชน์ของบรรยากาศในการท างานที่ ดี
มักถูกละเลยหากแต่ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศ
ในการท างานมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานถึงร้อยละ 
30 ในการสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีน้ันผู้น าต้องมี
ทักษะที่เหมาะสมในการสร้างความผูกพันและสนับสนุน
บุคลากรโดยผู้น าต้องเข้าใจวิธีการกระจายอ านาจในการ
ตัดสินใจให้แก่บุคลากรในการท างานแต่ละอย่างเพื่อที่
บุคลากรจะได้รู้สึกเป็นผู้รับผิดชอบและได้ตัดสินใจในงาน
น้ันหากสามารถท าได้องค์กรจะสามารถดึงศักยภาพของ
พนักงานออกมาได้มากที่สุดซึ่งบุคลากรเหล่าน้ีจะเป็นผู้ที่
พร้อมทุ่มเทและเสียสละเพื่อความส าเร็จขององค์กรน้ันๆ
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และผลักดันองค์กรให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูง
กว่าคู่แข่งโดยสรุปพบว่าบรรยากาศองค์กรเป็นอีกตัวแปร
หน่ึงที่ส าคัญในการศึกษาองค์กรของมนุษย์เป็นสิ่งเชื่อมโยง
ระหว่างลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์การ เช่น โครงสร้าง
กฎเกณฑ์แบบความเป็นผู้น าและขวัญกับพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นต้นบรรยากาศองค์การจะเป็นความรู้สึก
ของการปฏิบัติงานต่อลักษณะที่มองเห็นได้ขององค์กรจะมี
อิทธิพลต่อการก าหนดพฤติกรรม ต่อทัศนคติของบุคลากร 
(Litwin and Stringer, 2002, p. 65; Steers and Porter, 
1983, p. 365) บ ร า ว น์ แ ล ะ โ ม เ บิ อ ร์ ก  ( Brown and 
Moberg, 1980, p. 420) ให้ความเห็นว่ าบรรยากาศ
องค์กรยังมีส่วนในการวางรูปแบบความคาดหวังของ
สมาชิกในองค์กรต่อองค์ประกอบต่าง ๆ  ขององค์กรซึ่งจะ
ช่วยกระตุ้นให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และความพอใจที่จะ
อยู่ในองค์กร ดังน้ันหากต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
พัฒนาองค์กรแล้วสิ่งที่ผู้บริหารองค์การจะต้องพิจารณา
เปลี่ยนแปลงก่อนอ่ืนคือ บรรยากาศองค์กรเพราะ
บรรยากาศองค์กรได้รับการสั่งสมมาจากความเป็นมาของ
วัฒนธรรมและกลยุทธ์ขององค์กรต้ังแต่อดีตแนวความคิด
ของ บราวน์และโมเบิร์กสอดคล้องกับแนวความคิดของ
เฮลริเจล และสโลคัม (Hellrigele and Slocum, 1974, 
p. 430) ที่มีความเห็นว่าผู้บริหารทุกคนควรให้ความส าคัญ
ต่อบรรยากาศขององค์กรเพราะบรรยากาศองค์กรจะช่วย
ให้ผู้บริหารวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น จะช่วยให้
องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นจะท าให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรได้เร็วขึ้น 
 อย่างไรก็ตามปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ก า ลั ง ป ระสบปัญห าก า รข า ดแค ล นบุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถ เน่ืองจากมีการลาออกของบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถรวมทั้ งองค์กรก าลั ง ย่าง เข้ าสู่
ภาวะการเปลี่ยนแปลงและการเกษียณอายุราชการ มี
บุคลากรที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาความสามารถและ
ประสบการณ์ การขาดแคลนอัตราก าลังผู้มีความช านาญ
งานในเวลาอันไม่เหมาะสม ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติภารกิจของ
มหาวิทยาลัย จึงถือเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงที่
มหาวิทยาลัยจะต้องรักษาอัตราก าลังให้คงอยู่กับองค์กรให้
นานที่สุด โดยพบว่ามีบุคลากรที่มีคุณภาพบางส่วนได้ขอ

ลาออกเพื่อไปอยู่ยังหน่วยงานหรือสถาบันใหม่ ท าให้
มหาวิทยาลัยต้องสูญเสียงบประมาณส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาบุคลากรเหล่าน้ันอีกทั้งส่งผลต่อการพัฒนางานที่
ขาดความต่อเน่ืองอันเน่ืองจากการลาออกของพนักงาน
และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ อันเป็นที่มาของการ
ก าหนดแผนกลยุทธ์ในการรักษาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ไว้ซึ่งได้ก าหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษา
บุคลากรที่เป็นเลิศและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรเพื่อ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยมีเป้าหมาย
คือรักษาความผู้พันของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่
จะศึกษาในเร่ืองของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร เพื่อที่จะสามารถน าปัจจัยต่างๆ น้ันมาใช้ประโยชน์
ในการเสริมสร้างและเพิ่มพูนรักษาให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์กร  ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึดเหน่ียวที่จะท าให้
บุคลากร มีความรัก ความพึงพอใจที่จะร่วมงานกับองค์กร
ต่อไป รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาปรับปรุง
และพัฒนาในกระบวนการบริหารงานบุคคลซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากรและจะ
ท าให้บุคลากรเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรตามนโยบาย
การบริหารงานบุคคลและองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น รวมถึงเพื่อที่จะน ามาสร้างความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการและบริการทางการศึกษา  เพื่อที่จะแข่งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอ่ืนต่อไปในอนาคต  
และอาจจะยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืนที่จะน าไปใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนาและสร้าง
แรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 2. เพื่อศึกษาความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตระหว่างบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกับบุคลากร
ที่เป็นลูกจ้างประจ าตามสัญญาจ้าง 
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วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยค ร้ัง น้ีไ ด้แก่
บุคลากรในสายวิชาการ และสายสนับสนุนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจ านวน ๒,๓๘๗ คน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่บุคลากร
ใ นสายวิ ช ากา ร  และสายส นับส นุนกา รสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปีการศึกษา 2557 ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้มีขนาดใหญ่พอตามหลักการ
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Hair และคณะ, 1998; 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
เท่ากับ 528 คน 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้แบบสอบถามมาตร
วัดประมาณค่า 5 ระดับโดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดังต่อไปน้ี 
 1. แบบสอบถามความผู้พันต่อองค์การมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 
 2. แบบสอบถามภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 
 3. แบบสอบถามบรรยากาศองค์การมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจในการท างาน
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับมี 0.95 
  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลเบื้อง ต้น เพื่อให้ทราบ
ลักษณะของการแจกแจงข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบียง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows 
 2. วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยใช้

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่าตัวแปรสังเกตได้ 
 3. ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิง ยืนยันอันดับที่สอง (Confirmatory 
Factor Analysis)  
 4. ตรวจสอบความเหมาะสมของโมเดลกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบดังน้ี
ดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์ (Measure of 
Absolute Fit) เป็นการตรวจสอบความกลมกลืนของ
รูปแบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานในการวิจัยโดยรวมทั้ง
รูปแบบ (Overall Model Fit) 
 5. ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โมเดลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์พหุกลุ่ม(Multi Group) 
โดยใช้โปรแกรมAMOS โดยการก าหนดค่าพารามิเตอร์
ระหว่างกลุ่มประชากรให้มีค่าเท่ากันพิจารณาจากค่าไค-
สแควร์(Chi-square) ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืน (Goodness of fit index : GFI) ดัชนีวัด
ความเป็นปกติ (Normal Fit Index : NFI) ดัชนีวัดความ
สอดคล้องเปรียบเทียบ (ComparativeFit Index : CFI) มี
ค่าเข้าใกล้ 1 หรือเท่ากับ 1 จึงจะยืนยันได้ว่าการทดสอบ
ระหว่างกลุ่มประชากรน้ันมีความไม่แปรเปลี่ยนและการ
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลเพิ่มสถิ ติที่ ใช้
ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ระหว่าง
กลุ่มโดยการทดสอบความแตกต่างของค่าไค-สแควร์( 2 ) 
และทดสอบความมีนัยส าคัญโดยใช้ความแตกต่างของค่า
องศาอิสระ (df) การแปลผลการวิเคราะห์ถ้าผลต่างของค่า
ไค-สแควร์ที่ได้ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติแสดงว่าไม่มีความ
แปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ของโมเดลระหว่างกลุ่มแต่
ถ้าผลต่างของค่าไค-สแควร์ที่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติแสดง
ว่ามีความแปรเปลี่ยนของค่าพารามิเตอร์ดังกล่าวระหว่าง
กลุ่มน่ันคือค่าพารามิเตอร์ของตัวแปรที่วัดได้ในแต่ละกลุ่ม
มีค่าไม่เท่ากัน 
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ผลการวิจัย 
 1. ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล
ตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลประหยัด
โดยพิจาณาจากค่าสถิติและเกณฑ์การพิจารณาในทุก
ข้อยกเว้นระดับความน่าจะเป็น(Probability Level) ที่มี
ค่าไม่ผ่านเกณฑ์โดยมีรายละเอียดดังน้ี การทดสอบค่าไค-
สแควร์(Chi-Square) เท่ากับ 196.25 ที่ df=118 เท่ากับ 
1.66 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ .000 ค่าดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน(GFI) เท่ากับ .968 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .991 และค่า
ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 
RMSEA เท่ากับ .034 จึงสามารถสรุปได้ว่าโมเดลความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในระดับดี รายละเอียดแสดงตามตารางที่1 

 
ตารางท่ี 1 ค่าสถิติในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลประหยัด 
 
ค่าสถิติในการทดสอบ ค่าสถิติใน

โมเดล 
เกณฑ์ในการ
พิจารณา 

ผลการ
พิจารณา 

ค่าไค-สแควร์(Chi-Square)ที่ df=118 1.66 <2 ผ่านเกณฑ์ 
ระดับความน่าจะเป็น(Probability Level) .000 p>.05 ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน(GFI) .968 GFI>.95 ผ่านเกณฑ์ 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (CFI) .991 CFI>.95 ผ่านเกณฑ์ 
ค่าดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) 

.035 RMSEA<.05 ผ่านเกณฑ์ 

 ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ของ โมเดลความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า ความผูกพันต่อองค์การ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้รับอิทธิพล
ตรงมาจากความพึงพอใจในการท างานมากที่สุดมีค่า
เท่ากับ .49 มีนัยส าคัญที่ระดับ.01 แสดงว่าความพึงพอใจ
ในการท างานเป็นสาเหตุที่ส าคัญมากที่สุดของความผูกพัน

ต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตสุด 
รองลงมาได้แก่ภาวะผู้น าของผู้บริหารมีอิทธิพลตรงมีค่ า
เท่ากับ.35 มีนัยส าคัญที่ระดับ .01 แสดงว่าภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารเป็นสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในล าดับรองลงมา
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การท านายเท่ากับ ร้อยละ 46 
รายละเอียดตามภาพที่ 1 
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2 = 196.25, df=118, p=.000 ,GFI= .97, CFI =1.00, RMSEA=.03 
ภาพท่ี 1 โมเดลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตท่ีปรับเป็นโมเดลประหยัด 

 
    1. ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
โมเดลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตระหว่างบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง
กับบุคลากรตามสัญญาจ้าง 
 2. ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 1 

 H(Unconstrained)ทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบ
โดยไม่มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ พบว่าค่าสถิติ 2 /df 
มีค่าเท่ากับ 1.53 GFI เท่ากับ .944 ค่า CFI เท่ากับ .985 
และค่าสถิติ RMSEA เท่ากับ .032 แสดงว่าโมเดลความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุแต่งต้ังกับบุคลากรตามสัญญาจ้าง 
             3. ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 2 
H( Measurement weight)ทดสอบความไม่แปร เปลี่ ย นข อง
ค่าประมาณน้ าหนักองค์ประกอบภายใต้ของรูปแบบ
รูปแบบโดยไม่มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ในสมมุติฐานที่ 
1  H(Unconstrained) พบว่ าค่ า ไคสแคว ร์  ( 2 )  ระหว่ า ง
สมมุติฐานที่ 1 H(Unconstrained)กับ สมมุติฐานที่ H(Measurement 

weight)พบว่ามีค่าเท่ากับ 17.721 ที่ เท่ากับ 18 ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ  
ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมุติฐานขั้นที่ 3 โดยเพิ่ม
การเท่ากันของการประมาณสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัว
แปรแฝงในโมเดลพบว่า ( 2 ) มีค่าเท่ากับ 6.312 ที่  
เท่ากับ 5 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมุติฐานขั้นที่    
4 โดยเพิ่มการเท่ากันของการประมาณความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงในโมเดล พบว่า  
( 2 ) มีค่าเท่ากับ 0.047 ที่ เท่ากับ 1 ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมุติฐานขั้นที่ 
5 โดยเพิ่มการเท่ากันของการประมาณเศษเหลือของตัว
แปรแฝงภายในในโมเดลพบว่า  มีค่าเท่ากับ 7.010 ที่  
เท่ากับ 3 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
 ผลการทดสอบผลการทดสอบสมมุติฐานขั้นที่ 
6 โดยเพิ่มการเท่ากันของการประมาณเศษเหลือบนตัว
แปรสังเกตได้ในโมเดลพบว่า เท่ากับ 7 แตกต่างกันอย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความ
แปรเปลี่ยนระหว่างบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกับ
บุคลากรตามสัญญาจ้างเมื่อเพิ่มเติมการเท่ากันของการ

ประมาณเศษเหลือบนตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล ดังน้ันจึง
ไ ม่ จ า เป็ น ต้ อ ง ท ดส อ บคว า ม ไ ม่ แป ร เป ลี่ ย น ข อ ง
ค่าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ อีก รายละเอียดตามตารางที่2  
 

 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของรูปแบบโมเดล ซึ่งศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรท่ีได้รับ
การบรรจุแต่งตั้งกับบุคลากรตามสัญญาจ้าง 
 

สมมุติฐาน 2  df 2

/df 
GFI CFI RMSEA 2  df  

H(Unconstrained) 364.280 238 1.531 .944 .985 .032 - - 
H(Measurement weight) 382.001 256 1.492 .941 .985 .031 17.721 18 
H(Structural weight) 388.313 261 1.488 .941 .985 .030 6.312 5 
H(Structural covariances) 388.386 262 1.482 .941 .985 .030 0.047 1 
H(Structural residual) 395.682 265 1.493 .940 .984 .031 7.010 3 
H(Measurement residual) 561.103 372 1.508 .916 .978 .031 34.57** 7 
 

** มีนัยส าคัญที่ .01 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 ในการศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและตรวจสอบ
ความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตระหว่างบุคลากรที่
ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกับบุคลากรที่เป็นลูกจ้างประจ าตาม
สัญญาจ้างผู้วิจัยขออภิปรายผลในประเด็นต่อไปน้ี 
 1. โมเดลสมุติฐานปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ได้รับพบว่ามีอิทธิพลตรงมาจากความพึงพอใจในการ
ท างานมากที่สุดแสดงว่าความพึงพอใจในการท างานเป็น
สาเหตุที่ส าคัญของความผูกพันต่อองค์การของบุคลากมหา
วิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นไปตามสมมุติฐานซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าบุคลากรความรู้สึกที่ดีต่อสถานที่ท างาน 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยและการบริหารของมหาวิทยาลัย
แต่ไม่พึงพอใจในด้านอัตราค่าจ้างและผลตอบแทนใน
ลักษณะที่ได้รับเป็นรายเดือน รวมค่าตอบแทนในรูป

ผลประโยชน์อ่ืน เช่น สวัสดิการหรือรางวัลของบุคลากร
เน่ืองการให้รางวัลซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาความ
ผูกพันกับองค์กร ถึงแม้ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และ
โอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายจะมีความส าคัญ แต่
บุคลากรที่มีความผูกพันกับองค์กรจะให้ความส าคัญกับ
รางวัลระหว่างบุคคลด้วย เช่น การได้รับการยอมรับ การ
เลื่อนต าแหน่ง หรือเป็นผู้มีส่วนร่วมกับโครงการใหม่ ๆ 
ดัง น้ันผู้บ ริหารจึง ต้องสร้างระบบการให้รางวัลที่ให้
ความส าคัญกับบุคคล และความภาคภูมิใจที่บูรณาการเข้า
กับเป้าหมายของบุคคลและองค์กร ซึ่งจะช่วยกระตุ้นและ
ธ ารง รักษาความผูกพันกับองค์การให้แก่บุ คลากร 
เพื่อที่จะให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและทุ่มเท
ให้กับองค์การอย่างเต็มที่ โดยผู้บริหารต้องพยายามหา
วิธีการที่จะท าให้บุคลากรแสดงศักยภาพอย่างแท้จริง เช่น 
การคัดเลือกบุคคลที่มีประวัติการท างานดี การให้เงินเดือน
ที่จูงใจ การให้ปฏิบัติงานที่ส าคัญและท้าทาย หรือการ
เลื่อนต าแหน่งงาน เป็นต้นซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
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ของ ปิยาพร ห้องแซง (2555) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กร
ของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยสรุปว่าความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการท างานของพนักงาน 
โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับค่อนข้างสูง
ขณะที่ ขจรศักด์ิ สุขพัฒน์ (2547) พบว่าความพึงพอใจใน
สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เช่นด้านงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความผูกพันต่อองค์กรรองลงมาได้แก่ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารแสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นสาเหตุ
ของความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริพร นาค
สุวรรณ(2548) พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความ
ผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหาร บรรยากาศองค์การ ความพึงพอในใจใน
การท างาน 
 2. ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลของโมเดลความผูกพัน
ต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ความผูกพันต่อองค์การได้รับอิทธิพล
ตรงมาจากภาวะผู้น าของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญแสดง
ภาวะผู้น าเป็นสาเหตุขอความผูกพันต่อองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราช ภัฏสวนดุสิ ต เป็นไปตาม
สมมุติฐานชึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของศิริพร นาค
สุวรรณ (2548),มธุมนต์ แคเทอร์เรนชัค(2554),บุญเจือ 
จุฑาพรรณชาติ (2554) 
 3. ความพึงพอใจในการท างานได้รับอิทธิพลตรง
มาจากบรรยากาศองค์กรอย่างมี นัยส าคัญ แสด ง
บรรยากาศองค์การเป็นสาเหตุของความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นไป
ตามสมมุ ติฐาน บรรยากาศองค์การที่ ดีจะส่งผลให้
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยดีขึ้นด้วย 
โดยผลการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า บรรยากาศองค์การมีอิทธิพล
ส าคัญได้แก่ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านนโยบายการบริหาร 
ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการยอมรับ ด้านการสนับสนุน 
และด้านความผู กพั น  โดยประเ ด็นที่ บุ ค ลา ก ร ใ น
มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่ดีและเหมาะสมใน
การปฏิบัติงานได้แก่มีการก าหนดนโยบาย/วิสัยทัศน์/พันธ

กิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนบุคลากรมี
ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สอดคล้อง
กับ Borden (1982 : 260) Litwinและ Stringer (2002 : 
371) รัตนชัย เดียวิเศษ (2554) ,วรรณทนีย์ สุขวิบูลย์ 
(2548) ,อรวรรณ เหมนวล(2554) , ศิริเพ็ญ อรัญคี รี
(2550)และวัชรินทร์ วิจิตรวงษ์ (2548)  
 4. บรรยากาศองค์การได้รับอิทธิพลตรงมาจาก
ภาวะผู้น าของผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญที่ แสดงภาวะผู้น า
ของผู้บริหารเป็นสาเหตุของบรรยากาศองค์การของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หทัยชนก บุญมาก. 
(2555)  
 5. จากการศึกษาปัจจัยด้านบรรยากาศองค์กรที่
มี อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรพบว่าบรรยากาศ
องค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไม่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรไม่เป็นไปตามสมุติฐาน
อันเกิดจากในปัจจุบันบุคลากรมีบรรยากาศในการท างาน
ร่วมกันน้อยลงโดยเน้นไปที่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
มากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อัณชิษฐา ร่ม
ร่ืน(2552) ที่ได้ศึกษาการรับรู้บรรยากาศองค์การและ
ความผูกพันต่อองค์การระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการ
ฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงานในบริษัทแห่งหน่ึงในจังหวัด
ระยองผลการวิจัยพบว่าการรับรู้บรรยากาศองค์กรไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการฝ่ายผลิตกับพนักงานส านักงาน 
 6.  ผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
รูปแบบโมเดลความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมีความไม่แปรเปลี่ ยน
ระหว่างบุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังกับบุคลากรตาม
สัญญาจ้างทั้งในส่วนของผลการทดสอบโมเดลอิสระ ผล
การทดสอบผลการทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของ
ค่าประมาณน้ าหนักองค์ประกอบภายใต้ของรูปแบบ
รูปแบบโดยไม่มีการก าหนดค่าพารามิเตอร์ก าหนดการ
เท่ากันของการประมาณสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร
แฝงในโมเดลการเท่ากันของการประมาณความแปรปรวน-
ความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝงว่าโมเดลความ
ผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตมีความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างบุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุแต่งต้ังกับบุคลากรตามสัญญาจ้างจึงแสดงให้เห็นว่า
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ข้อสรุปที่กล่าวมาข้ าง ต้นในการส รุปและอภิปราย
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกันทั่งในส่วนบุคลากรที่บรรจุ
แต่งต้ังและบุคลากรตามสัญญาจ้างจึงสามารถน าผล
การศึกษามาใช้ในการบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยใน
ภาพรวมได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การสร้างความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตอันเป็นกลยุทธ์หลักของ
มหาวิทยาลัยในการรักษาคนที่มีคุณภาพให้ท างานกับ
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารควรพิจารณาการบริหารงานบุคคล
โดยการสร้างความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรจาก
องค์ประกอบต่อไปน้ี 
    1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหารโดยเน้นผู้บริหาร
แบบแลกเปลี่ยนซึ่งบุคลากรให้ความส าคัญกับผู้บริหารที่มี
ความสามารถในกรบริหารจัดการ ให้ความชัดเจนใน
บทบาท รวมถึงรางวัลและสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการ
ท างาน 
    1.2 บรรยากาศองค์การที่บุคลากรให้ความส าคัญ
และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการท างานคือมาตรฐาน 
ซึ่งบุคลากรต้องรับรู้เป้าหมายและขอบเขตการท างานที่
ชัดเจน ความถึงความคาดหวังในการปฏิบัติหน้าที่ 
    1.3 ความพึ งพอใจในงานบุคลากรจะ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริหารที่มีลักษณะการก ากับดูแล ให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะในการท างาน 
    1.4 ผู้ บ ริหารควรพิจารณาภาวะผู้ น า ใ น
รูปแบบของภาวะผู้น าแลกเปลี่ยน บรรยากาศองค์การใน
แง่ความชัดเจนของขอบเขตงาน ความพึงพอใจของงานที่
จะท าให้บุคลากรมีความรู้สึกห่วงใย ไม่คิดเปลี่ยนงานหรือ
ลาออกมีลักษณะความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผล
ต่อกา รพัฒนามหาวิ ท ยาลั ยอ ย่ า ง ต่อ เ น่ื อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 จากผลการศึกษาผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัย
คร้ังต่อไปด้งน้ี 
 1. โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในการ
วิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์รวมทั้ง
สายสอนและสายสนับสนุนการสอนรวมทั้งผู้อยู่ในสถานะ
ข้าราชการ พนักงาน อัตราจ้างซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน
หรือมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
 2. จากผลการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพียงร้อยละ 
48 ควรเลือกตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์การเพิ่มเข้ามาเพื่ออธิบายความแปรปรวนของความ
ผูกพันต่อองค์การได้มากขึ้น  
 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความผู้พันต่อ
องค์กรของมหาวิทยาลัยของรัฐ/ในก ากับของรัฐและ
มหาวิทยาลัยเอกชนเพื่อตรวจสอบโมเดลว่ามีความ
แตกต่างกันหรือไม่ในประเด็นเช่นบรรยากาศทางวิชาการ 
ความพึงพอใจในงาน วัฒนธรรมองค์กร เป็นต้น  
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วิธีวิทยาการวิจัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

Research Methods in Early Childhood 2nd Edition 
 

พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ 
     

    หนังสือวิธีวิทยาการวิจัยส าหรับเด็กปฐมวัยของ Penny Mukherii และ Deborah Albon 
พิมพ์ครั้งที่ 2 เป็นหนงัสือที่น าเสนอหลักการแนวคิดและวิธกีารในการด าเนินการวิจัย   
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยผู้เขียนได้เรียบเรียงจากประสบการณ์ที่เกีย่วกับการจัดการศึกษาเด็ก   
ปฐมวัยกว่า 20 ปีทั้งการสอนและวิจัยท าให้มีความเข้าใจในเรื่องการเรียนรู้ของเด็กและมี 

ผลงานวิจัยที่ประสบความส าเร็จมากมาย ในหนังสือมีตัวอย่างงานวิจัย บทความและอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ซ่ึงถือได้ว่าหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรทางการศึกษานักวิจัยที่สนใจจะศึกษาวิจัยด้านเด็กปฐมวัย โดยหนังสือ ได้แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 4 ส่วน    ได้แก่ส่วนที่ 1 กระบวนทัศน์ (Paradigrams) และหลักการ (Principle) ในการวิจัยประกอบ
แนวคิดทางทฤษฏีเกี่ยวกับวิธีแสวงหาความรู้ ความจริง ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม (Positivism Research) การวิจัยตาม
แนวปฏิฐานนิยมกับการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงทดลอง การหาความสัมพันธ์ ความตรงและความเชื่อม่ันรวมทั้ง
ข้อจ ากัดของการวิจัยตามแนวคิดปฏิฐานนิยมแนวคิดทางจิตวิยาและการท าวิจัยในเด็ก ส่วนที่ 2 ผู้เขียนได้เสนอรูปแบบใน
การวิจัยที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยโดยแต่ละรูปแบบจะน าเสนอตั้งแต่ความหมาย เหตุผลในการน ามาใช้ในการวิจัยการอก
แบบและการน ามาใช้ในการวิจัยส าหรับเด็กปฐมวัย ได้แก่การวิจัยเชิงส ารวจ  (Surway) การวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณา 
(Ethnography) กรณีศึกษา (Case studies) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ส่วนที่ 3 เป็นการน าเสนอ
วิธีด าเนินการได้แก่ การสังเกตการณ์ (Observation) การสัมภาษณ์ (Interviews) การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  
การใช้เอกสารและข้อความเสมือน (Using document and visual texts) วารสารและเครื่องมือที่ช่วยในการวิจัย และ
ส่วนที่ 4 เป็นการน าเสนอโครงการและกระบวนการในการวิจัยประกอบด้วยการออกแบบการวิจัย (Research design) 
ขั้นตอนในการวางแผนการวิจัย การเลือกประเด็น วิธีการที่เหมาะสม กลุ่มตัวอย่าง ความเชื่อม่ันและความตรงการเขียน
เค้าโครงการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม (Reviewing the literature) ความหมายความส าคัญของการทบทวน
วรรณกรรมแนวทางการทบทวนวรรณกรรมที่สมบูรณ์และการน าไปใช้ การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล (Analysising 
and presenting)  โดยน าเสนอเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ การเขียนรายงานผลการวิจัย (Writing up) การน าเสนอผล
โครงการวิจัยและประเด็น จุดส าคัญที่ควรเน้นในการเขียนรายงานการวิจัย 
 ซ่ึงการน าเสนอหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้น าประสบการณ์ที่ส าคัญและยากที่สุดในการท าการวิจัยจากจุดเริ่มต้น  
การวิเคราะห์ประเด็นส าคัญ การเลือกกลุ่มตัวอย่างและพ้ืนที่ในการวิจัย โดยเฉพาะประเด็นส าคัญในการวิจัยที่นักวิจัยและ
ครูปฐมวัยส่วนใหญ่วิตกกังวลได้แก่ การเลือกตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิจัย ส าหรับการวิจัยตาม
แนวคิดปฎิฐานนิยมอย่างสมบูรณ์ ผู้วิพากษ์จึงเป็นประโยชน์ของหนังสือเล่มนี้และอยากแนะน าให้ผู้ที่สนใจน ามาอ่านเพื่อ
เพิ่มประสบการณ์ในการวิจัยต่อไป 



 



 
 
 

ใบสมัครสมาชิก 
วารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 

                                                                                                   สมัครสมาชิกใหม่  ต่ออาย ุ
 

 

 

 

 
 
1.  ประเภทสมาชิก 
 1.1   ประเภท บุคคล 
 ชื่อ    นามสกลุ    เลขที่สมาชิก   
  1.1.1  บุคลากรภายใน: มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

    นักศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
    อาจารย ์ หรือ  อื่นๆ โปรดระบ ุ      
  1.1.2  บุคลากรภายนอก: สถาบนั/หน่วยงาน       
    นักศึกษา  ปริญญาโท   ปริญญาเอก 
    อาจารย ์ หรือ  อื่นๆ โปรดระบ ุ      

 1.2   ประเภท หน่วยงาน          
 
2.  ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร 

เลขท่ี  หมู่ที ่  ตรอก/ซอย  ถนน      
แขวง/ต าบล    เขต/อ าเภอ   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์  โทรศัพท ์    อีเมล ์      

 
3. ประเภทการสมัครวารสารอนาคตวิทยาทางการศึกษา 
 1  ปี 2   ฉบับ เป็นเงิน   200  บาท   2  ปี 4   ฉบับ เป็นเงิน 400  บาท 
 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าสมาชิกรวมค่าจดัส่งแล้ว 
 
การช าระค่าสมาชิก 

 โอนเงินเข้าบัญช ี
 ธนาคารกรุงเทพ  สาขาราชวิถี เลขท่ีบัญชี 131-080011-3 

 

*เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินกลับทาง E-Mail: chatchai55020517@gmail.com 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  กองบรรณาธกิารวารสารวิชาการ 

มหาวทิยาลัยสวนดสุิต  ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

  เลขที่ ข4 – 390 ถ.สุวรรณศร อ.เมือง จ.นครนายก 26000 

โทรศพัท์ 037-321590 ต่อ 6445-6 โทรสาร 037-321591 
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