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ความหมายของนวัตกรรมและคําที่เกี่ยวของ 
 วิทยาศาสตร  หมายถึง  ความรูที่ไดโดยการสังเกตและคนควาจากการประจักษทางธรรมชาติ  แลวจัดเขาเปน

ระเบียบ  วิชาที่คนควาไดหลักฐานและเหตุผลแลวจึงเขาเปนระเบียบ  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525, 

2538  หนา  767) 

  

วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการเรียนรูเกี่ยวกับ

ธรรมชาติโดยมนุษยใชกระบวนการสังเกต  สํารวจ

ตรวจสอบและการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณทาง

ธรรมชาติ  และนําผลมาจัดระบบหลักการ  แนวคิด  

และทฤษฎี  (กรมวิชาการ,  2545 ก, หนา 3) 

 เทคโนโลยี (technology) หมายถึง วิทยาการ

ที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตรประยุกตมา

ใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ  และอุตสาหกรรม  

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .2525,  

2538,  หนา 406)   

 เปนการนําความรู ทักษะและทรัพยากรมา

สรางสิ่งของเครื่องใชหรือวิธีการโดยผานกระบวนการ

เพื่ อ แ ก ปญหา   สนอ งคว ามต อ ง ก า รห รื อ เ พิ่ ม

ความสามารถ   ในการทํางานของมนุษย  (กรมวิชาการ,  

2545 ข,  หนา 153) 

 การนําหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร

มาใช ในการสร างสรรค วัสดุ ให เปนประโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน  (กรมวิชาการ, 2545 ค,  หนา  225) 

 นวัตกรรม  (หรือวิธีการ)  หมายถึง  กิจกรรม  

กระบวนการ  เครื่องมือ ส่ือ วัสดุ  อุปกรณตางๆ  ทั้งที่

เปนรูปแบบใหมๆ  หรือของเกา  ที่ไดรับการปรับปรุง

แกไขใหมีคุณภาพดีขึ้น  ซึ่งผูสอนยังไมเคยนํามาให

ผูเรียนใชประกอบกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิด 

 

ความรู  ทักษะและเจตคติ   ตามวัตถุประสงคการเรียนรู

ที่กําหนดไว  (กรมวิชาการ, 2545 ง,  หนา 37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นวัตกรรม / วิธีการเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู 

หนังสือ  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของ

กรมวิชาการ  (2545 ง ,  หนา  37-76) ไดกลาวถึง

นวัตกรรมในหัวขอตางๆ  ดังนี้ 
การพัฒนานวัตกรรม / วิธีการเรียนรู 
 ผู สอนจํา เปนตองมีการประดิษฐคิดคน

นวัตกรรมการเรียนรูดวยการปรับปรุงส่ิงที่มีอยูแลวหรือ

ออกแบบเพื่อพัฒนาวัสดุอุปกรณ  เทคนิค  หรือวิธีการ

ขึ้นมาใชจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใหมๆ  ใหสอดคลอง

กับการแกไขปญหา   หรือตรงกับความตองการที่



 

      3       วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

คาดหวังไวซึ่งนวัตกรรมการเรียนรูที่ ไดมาตองเปน

เครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูและ

ประสบการณจากผูสอนไปสูผูเรียน  ชวยกระตุนความ

สนใจ  และเปนตัวกลางใหการสื่อสารระหวางผูสอน 

และผูเรียนดําเนินไป อยางมีประสิทธิภาพ  ทําใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานความรู  ความเขาใจ  ทักษะปฏิบัติ  

และเจตคติตามที่ผูสอนตองการ  และยอมสามารถ

เอื้ออํานวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดงายยิ่งขึ้น 
 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ใหมี
คุณภาพ  ควรมีขั้นตอนการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 1.  สรางกรอบแนวคิดในการพัฒนา                  
จากการพิจารณาดังนี้ 

  1.1  ศึกษาหลักสูตร เนื้อหาและเนื้อเรื่อง

ที่จะสอนมากําหนดขอบเขตการนําเสนอเนื้อหาดวย

นวัตกรรมการเรียนรู 

  1 .2  ศึกษาจุดเด น  และจุดดอยของ

เนื้อหาวิชา  ใหทราบสภาพพื้นฐานดานโครงสราง

สาระสําคัญและรายละเอียดที่ตองพัฒนาผูเรียนแก

ผูเรียน 

  1.3  ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียน

การสอนและระดับความตองการ 

  1.4  กําหนดแนวทางการพัฒนาและ      

การประเมินคุณภาพนวัตกรรม 
 2.  วิเคราะหหลักสูตร 
  2.1  วิ เคราะหโครงสรางของเนื้อหา  

กําหนดเนื้อหาสาระที่สามารถนําไปพัฒนานวัตกรรมได

อยางเหมาะสม  ตรงตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  2.2  วิเคราะหความยาวนานของเวลาที่

ใช  เพื่อแบงเนื้อหาสาระ  และจัดลําดับการนําเสนอ

นวัตกรรมใหเหมาะสมกับความคงทนในการเรียนรูของ

ผูเรียนแตละกลุม  แตละวัย 

  2.3  วิเคราะหผูเรียนใหทราบ 

คุณลักษณะในดานตางๆ เชน วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม  

ประสบการณเดิม  ลักษณะทางกายภาพ  สติปญญา  

อารมณ  ความตองการและเจตคติ ฯลฯ  คุณลักษณะ

ของผูเรียนดังกลาว  จะมีผลโดยตรงตอการพิจารณา

เลือกพัฒนานวัตกรรมและวิธีการนําเสนอใหสอดคลอง

เหมาะสมกับการเรียนรู 
 3.  กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู  
 โดยพิจารณากําหนดวิธีการใหผู เ รียนเกิด

พฤติกรรมที่แสดงถึงการเรียนรู  และระดับพฤติกรรมที่

ตองการ  ดวยการจัดลําดับเนื้อหา กําหนดเวลาการ

นําเสนอและกิจกรรม   เพื่อใหนวัตกรรมสามารถ

ถายทอดพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ตองการใหแก

ผูเรียน  สามารถแบงประเภทการเรียนรูและระดับการ

เกิดพฤติกรรมการเรียนรูไดดังนี้ 

  3.1  พุทธิพิสัย  เปนการรับรูขอมูลและ

เนื้อหาความรูจากส่ิงที่งายไปสูส่ิงที่ยากซึ่งเปนไปตาม

พัฒนาการดานสติปญญามี  6  ระดับไดแก  รูและจําได  

เขาใจเรื่องราว  นําไปใชได  วิเคราะหได  สังเคราะหได  

และประเมินคุณคาได 

  3 . 2   ทั กษะพิ สั ย  เ ป นการ เ รี ยน รู ที่

แสดงออกในดานทักษะและความสามารถทางดาน

บังคับกลไกของร างกายในการปฏิบัติ งานตางๆ                     

7  ระดับ  ไดแก  รับรูการกระทํา  เตรียมความพรอม  

ตอบสนองตามสภาพปรับกลไกการตอบสนอง  

ตอบสนองโดยอัตโนมัติ   ดัดแปลงกระบวนการ

ตอบสนอง  และปรับประยุกตใชในสถานการณอื่นๆ 

  3.3  จิตพิสัย  เปนการเรียนรูดานเจตคติ  

ความรูสึก  อารมณ  เพื่อพัฒนาพฤติกรรม  หรือ บุคลิก 

ลักษณะของแตละบุคคลมี  5 ระดับไดแก  ตั้งใจรับรู  .

ยอมรับและเชื่อถือ  เห็นคุณคา  จัดระบบคุณคาได  

และสรางลักษณะนิสัย 
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 4.  กําหนดคุณลักษณะนวัตกรรมการ
เรียนรู  โดยการนําเอาวัตถุประสงคมาเปนกรอบ

กําหนดคุณลักษณะดังนี้ 

 4.1  พิจารณาคุณลักษณะของนวัตกรรมการ

เรียนรูประเภทการใชงานวาควรจัดอยูในประเภทใด  

เชน  ประเภทเครื่องสาย  ประเภทเครื่องเสียง 

 4.2  พิจารณาคุณลักษณะของนวัตกรรมการ

เรียนรูดานลําดับขั้นการเรียนรู  วาควรใชนวัตกรรมให

เกิดการเรียนรูในระดับใด  ตามลําดับขั้นการเรียนรูแบบ

กรวยประสบการณ  ที่ชวยในการเรียนรูจากงายไปหา

ยากตามลําดับ  คือ ประสบการณตรง  ประสบการณ

รอง  ประสบการณจากการแสดง  การสาธิต  การศึกษา

นอกสถานที่  นิทรรศการ โทรทัศน  ภาพยนตร การ

บันทึกเสียง  วิทยุและภาพนิ่ง  ทัศนสัญญาณ และวงจร

สัญญาณ 

 4.3  พิจารณาคุณลักษณะของนวัตกรรมการ

เรียนรูดานประสิทธิภาพในการถายทอดประสบการณ

และชวยให เกิดการเรียนรู ในระดับที่แตกตางกัน               

ตองพิจารณาเลือกนวัตกรรมใหสอดคลองกับประเภท

ของลักษณะขอมูลและประสิทธิภาพการรับรูของผูเรียน

ซึ่งแสดงไวในตาราง  แสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรม  

(กรมวิชาการ,  2545 จ,  หนา 40)  แสดงถึงนวัตกรรม

ประเภท  ภาพนิ่ง  ภาพยนตร  โทรทัศน  วัสดุ  3  มิติ  

เทปบันทึกเสียง  การสาธิต  ส่ิงพิมพและการบรรยาย  

ซึ่งแตละประเภทแสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรม               

สูง - ต่ํา  ตางกันตามลักษณะขอมูลนวัตกรรม  แยกเปน  

ขอมูลสถิติและตัวเลข   ภาพและสถานการณจริง  

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และ

แนวคิดคานิยม  เจตคติ 
 5.  สํารวจทรัพยากรการพัฒนานวัตกรรม             
มีหลักการดังนี้ 

  5.1  สํารวจบุคลากร  ทีมงานที่มีความ 

เชี่ยวชาญครอบคลุมดานตางๆ  ดังนี้คือ 

   1)  นักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะ

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา ทดสอบและทดลองใช

นวัตกรรมการเรียนรู 

   2)  นักวชิาการ  ในฐานะผูเชี่ยวชาญ

ดานหลักสูตร  และเนื้อหาในสาขาวิชานั้นๆ 

   3)  นักจิตวิทยาการศึกษา  ในฐานะ

ผูเชี่ยวชาญดานพฤติกรรมและพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน 

   4)  ผูสอน  ในฐานะผูเชี่ยวชาญดาน

การจัดกิจกรรมการเรียน 

   5)  นักวัดและประเมินผล  ในฐานะ

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล 

  5.2  สํารวจเครื่องมือ  วัสดุ และอุปกรณ

วามีความพรอมที่จะนํามาใชในการพัฒนาหรือไม 

เพียงไร  จําเปนตองใชส่ิงใดบาง  ตองเตรียมจัดหาสิ่งใด 

จํานวนเทาใด 

  5.3  สํารวจงบประมาณวามีมากเพียงพอ

หรือไม  ถามีไมมากพอ  ตองพิจารณาปรับประเภท  

ชนิด   หรือลดสวนประกอบของนวัตกรรมออกไป

ตามลําดับความสําคัญ 

  5.4  สํารวจสถานที่   พิจารณาความ

เหมาะสมในการประกอบกิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 6.  ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู  โดย

ตองใหความสําคัญกับหลักการและทฤษฎีตางๆ                 

ที่เกี่ยวของ  และสงผลกระทบตอคุณภาพของนวัตกรรม

การเรียนรูที่พัฒนาขึ้น  โดยมีหลักการที่ควรนํามา

พิจารณาดังนี้ 

  6.1  หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยา

การศึกษา  ที่เปนพื้นฐานสําคัญดังนี้ 

   1)  การเสริมแรง นวัตกรรมการเรียนรู

ตองมีอิทธิพลตอการจูงใจผูเรียนมากที่สุด สามารถ

ขยายความรูจากประสบการณเดิมสอดคลองกับเจตคติ

เดิม 

   2)  การใหความรูเฉพาะเรื่องสงเสริม

การเรียนรู ในเนื้อหาเรื่องที่ตองการให ผู เ รียนเกิด

ประสบการณเรียนรูมากที่สุด 
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   3)  ความสัมพันธ  โดยจัดเนื้อหา

สาระให มีความสัมพันธกับแรงจู งใจภายในและ

ปฏิกิริยาของผูเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการ

เรียนรู 

   4)  การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  

ตองคํานึงถึงพื้นฐานของการเรียนรู  มีความประณีต  

ละเอียด  สัมพันธกันและมีความชัดเจนของเนื้อหาที่

ตองการใหเรียนรู 

   5)  การพัฒนานวัตกรรมเรียนรูตอง

ใชองคประกอบของนวัตกรรมที่ผูเรียนมีความคุนเคย  

และใชเทคนิคการนําเสนอที่สอดคลองกับเจตคติของ

ผูเรียน 

   6)  นวัตกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น

ตองนําเสนอในสิ่งที่ตอบสนองผู เรียนในลักษณะที่

สามารถสัมผัสไดและเปนรูปธรรมสําหรับการเรียนรู 

มากที่สุด 

   7)  การนํานวัตกรรมมาประกอบ

กิจกรรมการเรียนรูตองกําหนดปริมาณ  อัตราสวนของ

เนื้อหาสาระ  และจัดลําดับการนําเสนอใหมีอิทธิพล 

และสงผลตอการเรียนรูใหมากที่สุด 

   8)  นวัตกรรมการเรียนรูตองสามารถ

จัดสภาพของตัวแปรทางการสอนองคประกอบตางๆ  

ใหสามารถเกิดประโยชนตอผูเรียน 

   9)  นวัตกรรมการสอน  ตองชวยให

ผูสอนเปนผูนําทางการสอน  สามารถประยุกตใชเทคนิค

วิธี  หลักการและทฤษฎีตางๆ การจัดการเรียนรูให

หลอมรวมกับประสบการณ เดิม   เหมาะสมและ

สอดคลองกับสถานการณและสภาพของผูเรียน 

  6.2  หลักการออกแบบ 

   การออกแบบ  หมายถึง  การลําดับ

ความคิดหรือจินตนาการใหเปนขั้นตอน  เพื่อนําไปสู 

การ วางแผนการแกปญหาหรือสนองความตองการ  

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูตองคํานึงถึงพื้นฐาน 

ขององคประกอบตางๆ  ของนวัตกรรม  เพื่อใหผูเรียน

เกิดความสนใจ เกิดการสังเกต  การจดจํา  มีความคิด

สรางสรรค  และกระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม  

องคประกอบภายในนวัตกรรม  ไดแก  สัดสวน  ความ

กลมกลืน  ความสมดุล  จังหวะ การเนนความเปน

เอกภาพ  ความแตกตาง  หรือการตัดกันที่แสดงออก

ดวยการใช  เสน  แสง  สี  และเงา 

  6.3  หลักการสื่อสาร  ในการใชนวัตกรรม

การ เ รี ยนรู   ถ ายทอดข อมูลอั น เปนความรู และ

ประสบการณจากผูสอนไปยังผูเรียน  ควรคํานึงถึง

องคประกอบของการสื่อสาร  ไดแก  ผูสงสารหรือแหลง

ของขาวสาร  เนื้อหาเรื่องราว นวัตกรรมหรือชองทาง 

การนําขาวสาร   องคประกอบทุกสวนตองมีความ

สมบูรณและรูปแบบในการสื่อสาร  ควรเปนการสื่อสาร

สองทาง 

  6 . 4   ห ลักการ เ รี ยนรู  พิ จา รณาว า

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นควรตอบสนองตอการเรียนรูใน

ลักษณะใด   เชน   การเรียนรู โดยการวางเงื่อนไข                

การเรียนรูจากการสัมผัส  การเรียนรูจากกระบวนการ

ทางสังคม  การเรียนรูจากการสังเกต  การเรียนรูดาน

ทักษะ  การเรียนรูดานภาษา การเรียนรูจากการ 

แกปญหา 
 7.  การวางแผนและดําเนินการพัฒนา                
ตองพิจารณาใหสอดคลองกับขั้นตอนตางๆ  ที่ผานมา    

โดยมีหลักการดําเนินงานดังนี้ 

  7 .1  กําหนดขั้นตอนการดํา เนินงาน              

ตองกําหนดลําดับขั้นการปฏิบัติ  เปาหมาย  จํานวน

ทรัพยากร  และระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานแตละ

ขั้นตอน 

  7.2  ดําเนินงานตามแผนที่วางไวอยาง

เป น ระบบ  เพื่ อ ให ไ ด น วั ตกร รมการ เ รี ยนรู ดั ง ที่

ตั้งเปาหมายเอาไว  ควรมีคูมือการใชและแบบ 

ประเมินผลนวัตกรรมนั้นดวย 
 8.  การตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรมการ
เรียนรูหรือวิธีการ  เพื่อใหนวัตกรรม  มีประสิทธิภาพ  

คุณภาพ  และมาตรฐานที่ เชื่ อถือไดและตรงตาม

เปาหมายที่กําหนดไว  ตองมีการตรวจสอบคุณภาพ  
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และปรับป รุงแก ไขให เหมาะสมกับการนํ า ไปใช

ประกอบการเรียนการสอน 
 9.  สรุปและประเมินผลการพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนรู  โดยมีหลักพิจารณา 

4  ประการคือ 

  9.1  มีคุณลักษณะที่ดีตรงกับวัตถุประสงค

การเรียนรู  เหมาะสมกับวัยของผูเรียน  เหมาะสมกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน  เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา   

ใช ง าย  สะดวก  ปลอดภัย  สามารถแก ไขปญหา  

ขอบกพรองของเนื้อหาวิชา  และสถานการณการเรียนรู

ไดดี 

  9.2  มีความประหยัด  คุมคาการลงทุน              

ทั้งแรงงาน  ทุนทรัพย  และเวลาที่สูญเสียไป มีความ

คงทนถาวรไมเสียหายงาย 

  9.3  มีประสิทธิภาพ  เม่ือนํานวัตกรรมมา

ใชแลว  ผูเรียนเรียนรูตรงตามเปาหมาย ที่หลักสูตร

กําหนดไว 

  9.4  มีประสิทธิผล  การจัดการเรียนการ

สอนดวยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น  ชวยใหผูเรียนบรรลุ

เปาหมาย  และวัตถุประสงคการเรียนโดยที่ ผู เรียน

จํานวนมากเกิดพฤติกรรมการเรียนรูผานเกณฑที่

กําหนดไว  (กรมวิชาการ,  2545 ง,  หนา  37-76) 

 
การหาประสิทธิภาพของนวัตกรรมหรือวิธีการ 
 ห ลั งจากผู ส อน ได ส ร า งนวั ตก ร รมแล ว                    

ตองดําเนินการหาประสิทธิภาพกอนนําไปใชจริง เชน  

นําไปใหศึกษานิเทศก  หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกับ

เรื่องที่ศึกษา  ใหความคิดเห็น  แลวนําขอคิดเห็นที่ไดมา

ปรับปรุงแกไข  เพื่อนําไปใชและหลังจากนํานวัตกรรม 

ไปใชแลวเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผล 

 นวัตกรรมที่ใชพัฒนาการเรียนรู  เชน  ชุดการ

สอน  แบบฝก  แผนการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป หรือ

กิจกรรมการเรียนรูใหมๆ  ที่ผูสอนพัฒนาขึ้น ควรมีความ

ถูกตองดานเนื้อหา  เที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหาตาม

จุดประสงคของหลักสูตรตลอดจนภาษา  ถอยคํา  

รูปภาพและขั้นตอนที่กําหนดขึ้น ควรเหมาะสมกับ

นักเรียน  การหาประสิทธิภาพนวัตกรรมมีดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบเนื้อหาและรูปแบบของเครื่องมือ  

โดยผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ  เชน  การสรางชุดฝกทักษะ 

การคิดคํานวณ  ผูสอนก็นําชุดฝกไปใหผูเชี่ยวชาญ                  

อยางนอย  3  คน  ตรวจสอบถามีความเห็นสอดคลอง

กัน 2 หรือ 3 คน  แสดงวาเนื้อหาและรูปแบบมีความ

ถูกตองเที่ยงตรง  และครอบคลุม (กรมวิชาการ , 2545, 

หนา 63) 

 2 .   หาเกณฑประสิทธิภาพ  ของสื่ อหรือ

นวัตกรรมการเรียนรูโดยการวิเคราะหคะแนน  ใชสูตร

คํานวณ  ดังนี้ 

 

คาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม   

IOC  =  
N
SR

 

 

  E1  =  100×
∑

A
N

x
  หรือ  E1  100×

A
x

 

 

  E1 คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการ 

      x∑  คือ  ผลรวมของคะแนนนักเรียนที่ได

จากการวัดระหวางเรียน 

  A    คือ  คะแนนเต็มของแบบวัด 

  N   คือ  จํานวนผูเรียน 

  E2  =  100×
∑

B
N

y
  หรือ  E2  00×x

B
x

 

  

 

E2       คือ  ประสิทธิภาพของผลลัพธไดจากคะแนนเฉลี่ยของการทําแบบทดสอบหลังเรียนของผูเรียนทั้งหมด 

y∑  คือ  คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 

B       คือ  คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน  (กรมวิชาการ, 2545 ง,  หนา 63-64) 
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  การกําหนดเกณฑที่ยอมรับวาส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพ  คือดานความรูความจํา  E1 / E2  

มีคา  80/80  ขึ้นไป  ดานทักษะปฏิบัติ  E1 / E2  มีคา  70/70  ขึ้นไป  โดยที่คา  E1 / E2  ตองไมแตกตางกัน  เกินกวา 

รอยละ  5 
 

 3.  หาคาดัชนีประสิทธิผลของสื่อหรือนวัตกรรมการเรียนรูโดยการวิเคราะหคะแนน  ใชสูตรคํานวณดังนี้ 

 

คาดัชนีและประสิทธิผล  =     รอยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน- ...... กอนเรียน 

 

      รอยละของคะแนนเต็มหลังเรียน -... กอนเรียน 

 

 
 
 
 เกณฑที่ยอมรับไดวาส่ือหรือนวัตกรรมมีประสิทธิผลชวยใหผูเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูไดจริง  มีคาตั้งแต   

.50  ขึ้นไป  (กรมวิชาการ,  2545 ง,  หนา  64) 
 

ทบทวนความหมายของคํา 
  ประสิทธิภาพ :  ความสามารถที่ทําใหเกิดผลในการงาน 

  ประสิทธิผล   :  ผลสําเร็จ  ผลที่เกิดขึ้น  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525,  2538,  หนา 511) 

  ประสิทธิภาพ  :  ความสามารถในการทํางานจนสําเร็จ 

  ประสิทธิผล :  ผลสําเร็จของงาน 

  ปรับปรุง :  แกไขใหเรียบรอยขึ้น 

  พัฒนา :  ทําใหเจริญ  (กรมวิชาการ ,  2545 ข,  หนา 152) 

  ประสิทธิภาพ  :  ผลการกระทําที่ไดผลออกมาดีกวาเดมิ พิจารณาไดจากเวลา  ปริมาณ  และคุณภาพ 

                       (กรมวิชาการ,  2545 ค,  หนา 226) 
 

บันทึกแถมทาย   การทําวิทยานิพนธสาขาหลักสูตรและการสอน  ตองมีการวิจัย  ทดลองใชนวัตกรรม 

 

เอกสารอางอิง 
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วิชาการ, กรม. (2545 ก). คูมือการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร. กรุงเทพฯ: ผูแตง 

________. (2545 ข). คูมือการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ:  

  ผูแตง. 

________. (2545 ค). คูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม กรุงเทพฯ:  

  ผูแตง. 

________. (2545 ง). การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ผูแตง.

(ผลรวมของคะแนน) 

จํานวนคน 
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การเรียนการสอนแบบยอนคิดทบทวน 
(Teaching  and  Learning  through  Critical  Reflective  Practice) 
 

 การทบทวน  คือ  การคิดถึงเรื่องที่เราทําไปแลว  โดยการที่ครูไดจัดการเรียนการสอน   ไปแลวจะไดยอนไป

ทบทวนตนเองดวยกระบวนการที่ใชความคิดสรางสรรค  และตองดําเนินไปเปนวัฏจักรตอเนื่อง  มีการคิดพิจารณาสิ่ง

ตางๆ  หลากหลาย  บนพื้นฐานของคานิยม  การปฏิบัติ  การปรับปรุงและสภาวะแวดลอมในอาชีพ  วัตถุประสงคพื้นฐาน

ก็คือ  การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ส่ิงสําคัญ  คือความเขาใจในบทบาทของตนเองในเรื่อง  คานิยม  

เอกลักษณของอาชีพครู  อีกทั้งยังชวยใหครูเลือกใชการสอนไดอยางเหมาะสม  มีความคิดสรางสรรค  มีความมั่นใจ                

มีการดําเนินการอยางมีระบบ  และใชขอมูลจากการสอน  ซึ่งการดําเนินการแบบยอนคิดทบทวนมีประเด็นพิจารณา  ดังนี้ 

  

1)  การทบทวนตนเองหลังการสอน 

 2)  ลักษณะของการทบทวนตนเองหลังการสอน 

 3)  การทบทวนตนเองเรื่อง คานิยม : การเปน

มืออาชีพ 

 4)  การทบทวนตนเองหลังการสอน :  

การแกปญหาดานการสอน 

 5)  การทบทวนตนเองเพือ่ปรับปรุง :  

การทดสอบความถูกตองของการปฏิบัติ 

 6)  การทบทวนตนเองเรื่องสภาวะแวดลอม : 

ความรวมมือในทางปฏิบัติ 

 7)  การทบทวนการทํางานของตนเองใน 

ภาพรวม : การไตรตรอง 

 

 

 

 

 

 
 

 
การทบททวนตนเองหลังการสอน 
 การทบทวนตนเองหลังการสอนทําใหครูเขาใจ

การสอนของตัวเองเขาใจวาอะไรสามารถทําได และ

อะไรทําไดนอย  ตลอดจนเขาใจขอบเขตของอํานาจ

หน าที่ ของตนเองหลั งการสอนโดยยึดหลักการ                  

การรูจักตนเอง  มีความสามารถในการมองกระบวนการ

การเรียนการสอนไดอยางทะลุปรุโปรง และเขาใจ

ความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นในหองเรียนและในโรงเรียน  

การที่ครูทบทวนตนเองนั้น   แสดงวาครูยอมรับวา               

การสอนนั้นสามารถปรับปรุงใหดีขึ้นได   

สามารถสงเสริมสวนที่ดีอยูแลวใหดีขึ้นอีกได  

และแกไขสวนที่บกพรองได  การทบทวนตนเองหลังการ

สอนไมไดเปนเพียงการเรียนรูจากประสบการณของใคร

คนใดคนหนึ่ง แตเปนการสรางองคความรู  ที่มีศักยภาพ

ที่จะชวยใหครูรูแจงเห็นจริง  และมีความมั่นใจใน 

การทํางาน 

 การทบทวนตนเอง  อาจเกิดขึ้นไดทั้งกอนการ

เ รียนการสอน   ระหวางการสอนและหลังจากจบ

บทเรียนแลว  โดยการทบทวนตนเองระหวางการสอน  
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(reflection – in - action)  เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดย

อัตโนมัติ  คือ  “คิดขึ้นมาไดทันทีในขณะนั้น”  และ

สามารถปรับตัวตอบสนองตามสถานการณได  อิรอต  

(Eraut, 1995b)  เรียกวิธีการแบบนี้วาการทบทวน

ตนเองแบบฉับพลัน  (rapid  reflection)  สวนการคิด

ไตรตรองหลังการเรียนการสอน  เชิน  (Schon)  เรียกวา  

การทบทวนตนเองหลังการสอน  (reflection – on-

practice)  ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณไดจบลงแลว  

เมื่อครูไดมองยอนกลับไปคิดถึงส่ิงที่เกิดขึ้น  อิรอตเกิด

เหตุการณเชนนี้วาการทบทวนหลังเหตุการณ  (time-

out-reflection) 
1. รูปแบบการทบทวนตนเองหลัง 

การสอนที่มีคุณภาพ 
  บอเมสเตอร  (Baumeister, 1991) 

กลาววา  ชีวิตมีความหมายเมื่อเราสนองความตองการ  

4  ประการ  คือ 

  1.1  ดานวัตถุประสงค : เปนเรื่องของการ

กระทําที่ ก อให เกิดความพึงพอใจในตั วของการ                  

กระทําเอง  เชน  การพาสุนัขไปเดินเลน  การแสดงผล

งานของนักเรียนในชั้นเรียนใหผูอื่นได  ชื่นชม  การไดรับ

การรับรองวาเปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน  การไดรับ

ประกาศนียบัตรหรือ   ปริญญาบัตรเปนตน 

  1.2  ดานคานิยม  :  เปนเรื่องของการ 

อธิบายเหตุผลไดวาส่ิงที่เราทําลงไปนั้นถูกตองบริสุทธิ์  

ยุติธรรม 

  1.3  ดานประสิทธิผล : ความตองการนี้

เกิดขึ้นโดยการทํางาน  ทํากิจกรรมสวนตัว  ทําโครงการ

ตางๆ  การมีสัมพันธภาพกับผูอื่น  รวมทั้งเมื่อรูสึกวา

ตนเองเขาใจส่ิงตางๆ 

  1.4  ดานความพึงพอใจในตนเอง : ความ

ตองการนี้เกี่ยวของกับการเห็นคุณคาในตนเอง  และมี

ความมั่นใจในตัวเองทั้งในดานการกระทําและความเชื่อ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  รูปแบบการทบทวนตนเองหลังการสอน 

ที่มา  :  โทนี่  กาเยและเคย  กาเย  (Tony  Ghaye  and  

Kay  Ghaye, 1996a) อุสุมา  ชื่นชมพู : แปล 

 

  รูปแบบการสะทอนความคิดนี้  

มีลักษณะเดน  4  ประการคือ  เปนวงจร  มีความ

ยืดหยุน  มีประเด็นที่เนน  และมีลักษณะเปนองครวม 

  1)  มีลักษณะเปนวงจร  การทบทวน

ตนเองและการปฏิบัติเปนกระบวนการที่ดําเนินการ

ตอเนื่องกันเปนวงจรตอเนื่องตอไปเรื่อยๆ 

  2)  มีความยืดหยุน  รูปแบบที่นําไปใช

ตองยืดหยุนไมเปนแบบที่มีลักษณะเปนขั้นตอน 

  3)  มีประเด็นที่เนน  รูปแบบนี้มีสวนที่

ตองเนน  4  จุดคือ  คานิยม  การปฏิบัติ   การปรับปรุง  

และสภาวะแวดลอม 

  4)  มีลักษณะเปนองครวม  รูปแบบนี้เรา

จะมองเห็นการเรียนการสอนในภาพรวมเห็นการ

เ ชื่ อ ม โ ย งค านิ ยม ในวิ ช าชี พ เ ข า กั บกา รปฏิ บั ติ                       

การเชื่อมโยงการสอนเขากับความตั้งใจ   ของครู  ที่จะ

พัฒนาการเรียนรูและพัฒนาอาชีพ  มีการทํางานอยูใน

สภาวะแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความ                  

ไมแนนอนอยูดวย 
  
 

การทาํความเขาใจ 

 

ซ่ึงนําไปสู 
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 2.  การปรับปรุงการเรียนการสอน 
  การปรับปรุงการเรียนการสอนตาม

รูปแบบการเรียนรู  4  รูปแบบ  ดังนี้ 

  2.1  การเรียนรูแบบการรูคิด  (cognitive  

learning)  เปนการทบทวนการคิดวาเรากําลังคิดอะไร 

  2.2  การเรียนรูดานจิตใจ  (affective  

learning)  เปนการเปลี่ยนแปลงดานความรูสึกและ

อารมณ  อันมีผลมาจากการทบทวนตนเอง 

  2.3  การเรียนรูจากการกระทํา  (action  

learning)  คือการเรียนรูจากการทบทวนตนเองหลัง              

การสอน 

  2.4  การเรียนรูจากปฏิสัมพันธกับผูอื่น  

หรือการเรียนรูจากสังคม  (social  learning) 
 หลักการและวิธีการยอนคิดทบทวน 
ตนเอง 
  วิธีการทบทวนตนเองเรื่องการสอนใน

ลักษณะตางๆ  เพื่อปรับปรุงแนวคิดเกี่ยวกับส่ิงที่เราทํา  

ลักษณะการเรียนการสอน  และสภาวะแวดลอมตางๆ               

ที่เกิดการเรียนการสอน  ซึ่งมีหลักการ  10  ประการดังนี้ 
  หลักการที่  1  การแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น  การแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นโดยมีการ

วิพากษวิจารณหรือการสนทนา  ในเรื่องราวเหตุการณ

ตางๆ  เกี่ยวกับเอกลักษณในอาชีพและการสอนของครู

ในโรงเรียน 
  หลักการที่  2  การอาศัย 
ประสบการณเปนพลังกระตุน  ประสบการณของครู  

ไดแก  การวางแผนการจัดการเรียนรู  การประเมินผล

และการบันทึกผลการจัดการในชั้นเรียน  รูปแบบและ

กลยุทธในการสอน  รวมทั้งส่ิงตางๆ  ภายนอกที่มี

อิ ท ธิ พลต อ ก า รสอน  หรื อ ส่ิ ง ต า ง ๆ  ที่ ผู บ ริ ห า ร     

การศึกษา  ผูปกครอง  องคกรที่ดูแลเรื่องมาตรฐาน

การศึกษาและนโยบายการศึกษาของกระทรวง  -

ศึกษาธิการ  การทบทวนตนเองหลังการสอนเปนการ 

ตั้ งคําถามเกี่ยวกับประสบการณของครูดั งกลาว               

เพื่อนําไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

  หลักการที่  3  การยอนคิดเรื่อง 
คานิยม  ความเขาใจและการปฏิบัติงานในอาชีพ
ครู  ส่ิงสําคัญที่สุดตามหลักการขอนี้  คือ  การคิดเรื่อง

งานหรือหนาที่ประจําของครู  วิธีการตางๆ  และส่ิงที่

เกิดขึ้นประจําวัน  โดยพิจารณาเหตุการณตางๆ ของ

การทํางานในพฤติกรรม  ความแตกตางของการทํางาน  

ซึ่งแสดงถึงคานิยม   ความเขาใจและการปฏิบัติงาน

ของครูที่ส ง เสริมความสามารถของนักเรียนและ

ความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน 
  หลักการที่  4 การแสดงเหตุผลของ 
การปฏิบัติ  หมายถึง  การบรรยายอธิบายและชี้แจง

เหตุผลของการจัดการเรียนการสอนของครู  ซึ่งเมื่อ

สํานักงานประเมินและพัฒนามาตรฐานการศึกษา   

(สมศ .)   ได เขามาประเมินจุดออนและจุดแข็งทั้ ง

รายบุคคล  และเปนกลุม   จะมีการใชคําถามการ

ปฏิบัติงานของครู  ซึ่งครูจะสามารถแสดงเหตุผลของ

การปฏิบัติงานของครูได 
  หลักการที่  5 การสอบถามเพื่อหา 
ขอมูล  เปนการสํารวจหาขอเท็จจริงอยางมีระบบของ

การจัดการเรียนการสอน  แลวนํามาปรับปรุงคุณภาพ

ของการเรียนการสอนทั้งในหองเรียน  ในโรงเรียนและ

ในสภาพการเรียนรูอื่นๆ 
  หลักการที่  6  การครุนคิดไตรตรอง 
 เปนกระบวนการสรางความรู  โดยหนาที่ของครูจะมี

พันธกิจที่จะตองพัฒนาความรูขึ้นมา  และใชความรู

ในทางสรางสรรค  ตองนําความรูนี้ไปใชในทางปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุผลที่ปรารถนาและมีเหตุผลมาอธิบาย             

การทํางานได โดยมีการทบทวนการทํางาน  การคิด

แยกแยะใหไดวามีผลตอบสนองอะไรที่อาจเกิดขึ้นและ

เกิดขึ้นอยางไร 
  หลักการที่ 7 การคิดอยางมี 
วิจารณญาณ  การทบทวนตนเองหลังการสอนแบบ

วิพากษวิจารณทําใหครูไดใชภาษา  การโตแยงตางๆ  

และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูหรือใชอยูเพื่อทําให

ผูเรียนมีคุณภาพ การใช การคิดอยางมีวิจารณญาณ  

ทําใหครูมีความสามารถ  มีความมั่นใจในการฏิบัติงาน
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ของตนเอง  โดยการตั้งคําถามอยางทาทายและเจาะลึก  

เชน  คําถามวา  “ทําไมเราจึงสมบูรณ”  ทําไมจึงใชวิธี

ปฏิบัติแบบนั้น”  การคิดอยางมีวิจารณญาณเปน

ลักษณะหนึ่งของคนที่พัฒนาแลว  และถาปราศจาก

ความคิดอยางมีวิจารณญาณ  หนวยงานก็คงจะเปน

เหมือนเดิมอยางที่เคยเปนอยูเมื่อ  20  ปที่แลว 
  หลักการที่  8 การถอดรหัสหรือการ 
แปลความหมายของขอมูล  ในโลกของการเรียน            

การสอนเต็มไปดวยสัญลักษณหรือเครื่องหมายตางๆ  

เชนการจัดหองเรียนทุกส่ิงทุกอยางที่เราเห็นในโรงเรียน  

ความสัมพันธระหวางบุคลากรในโรงเรียน  ตลอดจนสิ่ง

ที่มีคุณคา  มีความสําคัญ  สัญลักษณเหลานี้เรียกวา  

วัฒนธรรมโรงเรียน  ซึ่งมีความซับซอน  และมีอิทธิพล

ตอคุณภาพการเรียนการสอน 
  หลักการที่  9  การทบทวนตนเอง 
ระหวางทฤษฎีและการปฏิบัติ  การทบทวนตนเองทั้ง

ในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติจะทําใหครูสามารถสราง

ทฤษฎีของตนเองขึ้นมาได  โดยมีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  จากการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจริง  มีการ

ยืนยันความถูกตองจากสังคม  การเชื่อมโยงเหตุผล  

(ทฤษฎี)  กับการปฏิบัติ  (การสอน)  เปนกระบวนการ

สรางสรรค 
  หลักการที่  10  การผสมผสาน 
ระหวางความคิดเกาและความคิดใหม  วิธีแหงการ

รับรูอันหลากหลาย   ควรจุดที่บรรจบกันระหวาง

ความคิดเกาและความคิดใหม   วิธีแหงการรับรูที่

ผสมผสานกันดังกลาวทําให เกิดความเชื่อในการ

สรางสรรคสังคม 

 

 หัวใจของกระบวนการทบทวนตนเองและการ

ประเมินการทํางานอยูที่การแลกเปลี่ยนความคิด                

ซึ่ งจะช วยใหบุ คคลและกลุ มบุ คคลตระหนักถึ ง

ความสําคัญของการทํางานรวมกัน  อันกอใหเกิดการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน  โดยผานการ

คิดและเหตุผลที่จะควบคุมดูแลชีวิตและอาชีพของ

ตนเอง  มีจุดเนนอยูที่คานิยม  การปฏิบัติ  การปรับปรุง

แกไข และสภาวะแวดลอมในอาชีพ 
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I.EQ  ยอมาจากคําวา  Intelligence  Emotional  Quatine  หรือแปลเปนภาษาไทยวา   ความเฉลียวฉลาดทาง

สติปญญาและอารมณ  ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทั้งวิทยาการ  เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมมากมาย  ส่ิงเหลานี้

นํามาซึ่งความวุนวาย  สับสน  ปญหา  และวิกฤตการณตางๆ  การที่บุคคลจะอยูในสภาวะปจจุบันไดอยางมีความสุข  ทั้ง

สุขกาย  สุขใจ  แข็งแกรงยืนหยัดในโลกนี้ได  จําเปนตองมีทั้งสติปญญา  และความสามารถในการบริหารจัดการกับ

อารมณใหเหมาะสมดวย  มิฉะนั้นจะอยูในภาวะการณที่เรียกไดวา  มีความรูทวมหัวแตเอาตัวไมรอดแพภัยตออารมณ

และความรูสึกของตนเอง 

 ดังนั้นบุคคลที่สมบูรณแบบ  จึงควรมีคุณลักษณะและทักษะของผูมีทั้งสติปญญา  (IQ = Intelligence  Quatine )  

และมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณสูง  (Emotional  Quatine)  ดังนี้ 

 
1.  มีทักษะในการใชความคิด ความเขาใจ  

ประกอบดวย 
  1.1  คิดโดยภาพรวม  ลุมลึกและมี 

วิสัยทัศน  กวางไกล  ไมหยุดความคิด  คิดอยางมี

เหตุผล  หมายความวา  เปนผูมีความคิดมากมายเปน

อเนกนัย  โดยคิดอยางมีหลักการมีความเปนไปไดและ

ไมมัวแตแกปญหาเฉพาะหนา 

  1.2  รูจักปรับปรุงยืดหยุน – ไมวาวุนเปน

คนตรงจนเกินไป   หมายความวา   ทํางานโดยมี

เปาหมาย      ยึดนโยบายหลักของหนวยงานไมยึดติด

กับกฎระเบียบจนเกินไป   รูจักคิด   ปรับ-ประยุกต  

ยืดหยุน  คิดออกนอกกรอบได  แตอยาออกนอกกรอบ

มากจนเกินไป  เกิดความแตกแยกไมเปนระบบระเบียบ 

   

  1.3  คิดและทํางานเชิงรุก – ไมขลุกหยุด

อยูกับที่  หมายความวาทํางานเชิงรุก  เผชิญความจริง  

เทาติดดินไมตั้งรับอยูกับที่หรืออยูบนหอคอยงาชาง 

  1.4  คิดปองกันดีกวาเกิดปญหา – ไมวัว

หายลอมคอก  หมายความวา  การทํางาน  ทุกอยาง  

ควรคิดหาวิธีปองกัน  มิใหเกิดปญหา  ดีกวาปลอยให

เกิ ดปญหาแล วจึ งหาวิ ธี การแก ไข   ที่ ปลายเหตุ                 

ดังสุภาษิตที่กลาววา  “กันไว  ดีกวาแก  ถาแยแลวจะ 

แกไมทัน” 
 2.  ทํางานใหประสบผลสําเร็จเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  2.1  กระบวนทัศนตองรูปรับ – ไมอยูกับ

กระบวนดั้งเดิม  หมายความวา  การทํางานตองรูจัก
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วิธีการปรับเปล่ียน  การวางแผนการจัดการเรียนรูส่ิง

ใหมๆ  อยูเสมอ  ไมยึดมั่นความคิดเดิม 

  2.2  สรางเครื่องมือไวใชวัด – ไมหัดนั่งดู

เทียน  หมายความวา  การบริหารราชการแนวใหม   

เนนมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน วัตถุประสงคที่ตั้งเปาหมาย

ไว เพื่ อประโยชนแกสวนรวม   จะตองมีการสราง

เครื่องมือที่เปนรูปแบบ  มีตัวชี้วัด  มีการติดตามและ

ประเมินผล 

  2.3  ไมเชาชามเย็นชาม  กําหนดเวลา

แลวเสร็จไวใหมั่น  หมายความวา  งานทุกงาน  ที่ทํา

จะตองมีเวลาแลวเสร็จไว  เพื่อใหผูดําเนินการเกิด

ความรู สึก รับ ผิดชอบ   ที่ จะต องทํ า ให เสร็ จตาม

กําหนดเวลา ไมใชทํางานเรื่อยๆ  เฉ่ือยๆ  ไปวันๆ 

  2.4  อุทิศเวลา – ไมแสวงหาประโยชน    

แกตน  หมายความวา  ควรอุทิศเวลาอยางเต็มที่ให             

แกงาน  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  มุงผลสวนรวม

ไมใชแสวงหาผลประโยชนของตน 
 3.  มีการบริหารทรัพยากร  อยางคุมคา 
  3.1  คํานึงถึงการลงทุน – ไมคุมทุนไมทํา  

หมายความวา  อะไรที่ทําแลวไมคุมทุนก็เลิกทํา 

  3.2  บริหารการใชเงินแบบประหยัด –  

ไมหัดเปนหนี้เขา  หมายความวา  บริการทรัพยากร

อยางประหยัด  เชน  การประชุมไมควรจัดในโรงแรมหรูๆ 

    3.3  มีความรูสึกเปนเจาของ (สวนรวม) –   

ไมทําเปนทองไมรูรอน  หมายความวา  ชวยกันประหยัด

ทรัพยสินของสวนรวม/ ราชการใหทําเสมือนหนึ่งเปน

ทรัพยสินของตนเอง  ตองรูจักดูแล  บํารุงรักษา  อยาดี

แตใชเครื่องเปน  ถนอมใชดวยความระมัดระวัง 

 ไมตึงตังใหแตกหัก 
 4.  มีทักษะในการสื่อสาร 
  4.1  ใชเทคโนโลยีใหมๆ  เปน  -  

ไมลาหลังไดโนเสาร  หมายความวา  รูจักนําเทคโนโลยี

ใหมๆ  มาใชปฏิบัติหนาที่  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

   

 

  4.2  รูจักพูดใหไดผล – ไมทําตนเปน 

เบื้อใบ  หมายความวา  ตองพูดวาสรางสัมพันธภาพ  

ส่ือสารทางบวก  พูดแตส่ิงดีๆ 

  4.3  อดทนตอถอยคํา – ไมจําคํามาตอกร  

หมายความวา  มีความอดทนตอการตําหนิ  วิพากษ -  

วิจารณ   ไมตอลอตอเถียง   ยอมรับฟงและนําไป

พิจารณาปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.4  แถลงเรื่องลึกได – ไมตอบงาย   

โดยไมศึกษา หมายความวา มีนิสัยชอบศึกษาหาความรู

ใสตัวเองเสมอ 

 5.  มีความนาเชื่อถือไววางใจได 

  5.1  ซื่อสัตยสุจริต – ไมผิดคอรัปชั่น  

หมายความวา  ทํางานดวยความซื่อสัตย  สุจริต   

ไมเรียกและรับสินบน 

  5.2  พรอมรับผิด – ตรวจสอบได  

หมายความวา  ไมปดและโยนความผิดใหผูอื่น   

ทํางานอยางโปรงใส  ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

  5.3  สรางศรัทธา – เงินตราไมรับ  

หมายความวา  สรางศรัทธาใหเกิดกับผูอื่น 

  5.4  ไมเปนอภิสิทธิ์ชน – เปนคนของรัฐ

และประชาชน  หมายความวา  ระลึกอยู   เสมอวา   

เราเปนผูทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชน 
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 6.  มีจริยธรรมที่ดีงาม 
  6.1  มีศีลธรรม – พฤติกรรมเปนแบบอยาง  

หมายความวา  มีศีลธรรม  ประพฤติตนเหมาะสมตาม

กาลเทศะ  วาจาสุภาพ  แตงกายสุภาพเรียบรอย  และ

ไมประพฤติเส่ือมเสีย 

  6.2  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม – อยา

ฉลาดเอาแตได  หมายความวา  คํานึงถึงประโยชน

สวนรวม  ไมเห็นแกประโยชนสวนตัวฝายเดียว 

  6.3  รวมทํากิจกรรม – ขจัดจิตคิดเห็น             

แกตัว  หมายความวารวมแรงรวมใจกันทํางานโดย              

ไมเกี่ยงงาน 

  6.4  ตระหนักถึงครอบครัว – ไมพึงมั่ว

ดานโลกีย  หมายความวา  ตระหนักถึงความสําคัญ 

และศักดิ์ศรี  ของสถาบันครอบครัว  ไมทําใหครอบครัว

แตกราว 

  6.5  ไมกอกรรมทํามลภาวะ – พิทักษ

รักษา  หมายความวา  ดูแล  พิทักษ  รักษา  ทรัพยากร  

ดินน้ํา   ปาไม  อากาศ  ชวยกันใชน้ํามันรถไรสารตะกั่ว  

ปลูกตนไม  ไมทิ้งขยะลงในแมน้ําลําคลอง  ฯลฯ 
 7.  มีความรู  ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงาน 
  7.1  รูจริง  รูลึก  รูกวาง  รูดีชั่ว – ไมรู 

อยางงูๆ  ปลาๆ  หมายความวา  มีความรูความ 

สามารถในวิชาชีพของตนอยางชนิด  รูจริง  รูกวาง   

รูไกล  ไมรูเพียงผิวเผิน 

  7.2  ทํางานวางแผนได  – ไมทําตาม

อําเภอใจ  หมายความวา  ไมทํางานโดยไมมีเปาหมาย  

และไมมีแผนงาน 

  7.3  อธิบายชี้แจงได – ไมผลักไสใหผูอื่น

รับ  หมายความวา  สามารถอธิบายชี้แจงงานที่ตน

รับผิดชอบได  ไมหลบหนาหรือผลักไสใหผูอื่น 

  7.4  สรางองคความรูใหม – ไมใสใจแต

ของเดิม  หมายความวาตองหาวิธีการทํางานใหมๆ  

ทันสมัย  มีกระบวนการที่ชัดเจน  กระชับไมเยินยื้อ  และ

มีประสิทธิภาพ  ไมยึดติดกับวธิีการแบบเดิมๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 8.  มียุทธวิธีในการแกปญหา 
  8.1  ยิ้มรับสูปญหา – ไมเบือนหนาหนีหาย  

ใชอารมณขุนมัว  หมายความวา  มีปญหาตองยิ้มสู  

เผชิญกับปญหา  ไมหนีปญหา  รูจักควบคุมอารมณ 

  8.2  แกปญหาดวยสติปญญา – ไมรอชา

หาคนชวย   หมายความวา   มีสติ   สมาธิ   ใจเย็น  

รอบคอบ  สามารถแกปญหาดวยตนเอง  ไมรีรอใหคน

อื่นมาชวยแกไขปญหา 

  8.3  พบปญหาก็เรียนรูแก – ไมยอมแพ

วิ่งหาแพะ  หมายความวา  เมื่อพบปญหาจะเรียนรู

วิธีการแกไข  ไมมัวเสียเวลาตามหาตัวคนผิด 

  8.4  เห็นปญหาเปนวิกฤตและโอกาส –            

ไมขลาดเห็นเปนอุปสรรค  หมายความวา  มองวาปญหา

คือ  โอกาสที่เราจะไดแสดงความสามารถ ไมมอง 

ปญหาเปนอุปสรรค 
 9.  มีทักษะในการทํางานเปนทีม 
  9.1  มีมนุษยสัมพันธ – ไมแบงกันเปนกก

เปนเหลา  หมายความวา  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน  

ไมแบงพรรคแบงพวก 

  9.2  รวมคิดรวมทํา – ไมทําตนโดดเดน

เดี่ยว  หมายความวา  รวมคิด  รวมทํางานกับ  ผูอื่น  

ในลักษณะที่เปนทีมทํางาน  รวมกันรับผิดชอบงาน 

ไมเอาดีแตผูเดียว 
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  9.3  รูจักแบงปนความรู – ไมใชตัวรูแตผูเดียว  หมายความวา  ไมปกปด  หวงความรู  เผ่ือแผความรู                   

ใหเพื่อนรวมงานไมรูคนเดียว  ไมเกงคนเดียว 

  9.4  ใหอภัยเมื่อพลาดพลั้ง – ไมโยนโทษใหแกกัน  หมายความวา  การทํางานรวมกัน  เม่ือมีการพลาดพลั้ง

ก็ไมถือโทษ  ใหอภัยซึ่งกันและกัน 
 10.  รูจักตนเองและผูอื่น 
  10.1  ยอมรับความเปนจริง – ไมอางอิงเพอฝน  หมายความวา  ยอมรับลักษณะพฤติกรรม  บุคลิกภาพ  

ความสามารถทั้งดานดีและไมดี  และระบุอารมณของตนเองไดดี  เขาใจอะไรเปนสาเหตุทําใหเกิดความรู  ดังนั้นไดแยกแยะ

ระหวางความรูสึกและพฤติกรรมการกระทําไดดี 

  10.2  รูจักผูอื่น – หยิบยื่นไมตรีให  หมายความวา  มีความเขาใจลักษณะธรรมชาติของคน  ความตองการ

ของคน  มีมนุษยสัมพันธ  ทําความเขาใจอารมณของผูอื่น 

  10.3  สามารถทําใหผูอื่นเปนสุข – สนุกรอบรู  หมายความวา สรางบรรยากาศ  อบอุนใจ  เวลาอยูรวมกับผูอื่น 

  10.4  มองตนมีคุณคา – รูคาของความเปนคน  หมายความวา  เห็นคุณคาของของตน  มองแตส่ิงดีงาม  

มองตนในแงดี  ไมดูถูกตนเอง  ไมนอยใจในวาสนาของตน 

  10.5  รูสึกดีตอตนเอง – ไมหวั่นเกรง  วิตก  หมายความวา  มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง  รักตนเอง  ไมมกมุน

กับความทุกข  ไมวิตกกังวล หรือกลัวส่ิงตางๆ  โดยไมมีเหตุผล 
 11.  บริหารจัดการความเครียดได 
  11.1  รูจักควบคุมอารมณ – ไมทับถมซ้ําเติม  หมายความวา  รูจักอารมณของตนเอง  อดทน  อดกล้ันใน

การแสดง  อารมณที่ไมดี  ไมเหมาะสม  เชน  อารมณโกรธ  โมโห  ออนไหว  เสียใจ  เศราใจ  เปนตน  ไมตัดสินใจชั่ววูบ   

มีความสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได 

  11.2  ใจเย็นอยูไดนาน – ไมพาลคนอื่น  หมายความวา  มีความสุขุมรอบคอบ  ใจเย็น  ไมใชอารมณกับคน

อื่นอยางไมมีเหตุผล  ไมเหมาะสมทั้งกาลเทศะ 

  11.3  เปดเผยความรู สึก – ไมนึกคิดนาน  หมายความวา  เปดเผยความรู สึก  ไมปกปดซอนเรน                 

เสแสรงแกลงทํา 

 สังคมไทย  ถามีผูที่มีคุณลักษณะ  I.EQ สูง  จํานวนมากก็จะทําใหสังคมไทย  เจริญกาวหนา  พัฒนาไปใน

แนวทางที่ดี  ถึงเวลาแลวหรือยังที่พวกเราในฐานะที่เปนครูจะพยายามผลิตบัณฑิตใหเปนผูมี  I.EQ สูง   

 

เอกสารอางอิง 

คัดนางค  มณีศรี  (2546). กิจกรรมพัฒนา  EQ.  กรุงเทพฯ:  ธรรมกมลการพิมพ. 

สรรพากร,  กรม  (2543).  คุณลักษณะและทักษะที่สําคัญของขาราชการ  ป  2000.  กรุงเทพฯ :  

 โรงพิมพวัฒนาพานิช. 
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 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีการพัฒนาทุก ๆ  ดาน

เปนไปอยางรวดเร็ว  เด็กจะพัฒนาความเปนตัวของตัวเอง  

เรียนรูจากการเลียนแบบ  กระตือรือรน  อยากเรียนอยากรู

ทุก ๆ เรื่องที่สนใจ   รวมถึงส่ิงแปลกใหมรอบตัว  การจัด

ประสบการณเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ใหกับเด็ก

วัยนี้   โดยผานทางกิจกรรมที่จัดเตรียมไวจึงเปนส่ิงสําคัญ  

เพื่อใหเด็กไดรูจักการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและ

สังคม  เปนการปูพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดี  

ใหเด็กมีความพรอมในการแกปญหาตาง ๆ ดวยความ

เขาใจและมี เหตุผล   โดยคํานึงถึงบริบททางสังคมที่

แวดลอมเด็ก  การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยจึง

เปนหัวใจสําคัญในการจัดการศึกษาปฐมวัย   ครูควร

คํานึงถึงความพรอม  ความสนใจ  และความตองการตาม

วัยของเด็ก  เมื่อครูเขาใจความตองการเหลานี้ของเด็กแลว  

ชวยใหครูมีความสามารถจัดประสบการณเพื่อพัฒนาเด็ก

ไดตามจุดมุงหมาย  โดยเฉพาะการจัดประสบการณทาง

วิทยาศาสตร   นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญ 

ตลอดจน  มีคุณคาตอการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย

เปนอยางยิ่ง  อีกทั้งยังสงเสริมพัฒนาการ  ทั้ง  4  ดาน 

 

  ไดแก  รางกาย  อารมณ   จิตใจ  สังคม  และสติปญญา  

ใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับสูงตอไป   

 ดังคํากลาวของนักการศึกษา  สิริมา  ภิญโญ

อนันตพงษ (2545, หนา 30) ที่กลาววา  “เด็กปฐมวัย 

เปนวัยที่ อ ยู ในชวงอายุตั้ งแตแรกเกิดจนถึง  8  ป                

เปนระยะที่ สําคัญที่ สุดของการพัฒนาทั้งทางดาน

รางกาย   อารมณ  จิตใจ  สังคม  สติปญญา  และ

บุคลิกภาพ   เปนวัยที่ เ รียกวา   ชวงพลังแหงการ

เจริญเติบโตงอกงามสําหรับชีวิต”  ครูและผูเกี่ยวของกับ

การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กควรตระหนักถึงความสําคัญ

ของการจัดกิจกรรมและการสงเสริมทักษะที่จําเปน  

เพื่อใหเด็กนําไปเปนทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิต  

ตอไปนี้เปนตัวอยางการเขียนแผนการจัดประสบการณ

เพื่อใหเด็กเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร              

ซึ่งในกิจกรรมเพื่อใหไดทักษะตามความตองการจึงควร

กําหนดจุดประสงค  สาระการเรียนรู  กิจกรรม  ส่ือและ

การประเมินดังตัวอยาง ตอไปนี้  (หลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  พุทธศักราช 2546, 2549) 
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ตัวอยาง  แผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
ชื่อหนวย  ผักบุงของฉัน 
 
 จุดประสงค  
  1.  ฝกการแสดงความคิดเห็น 

  2.  ฝกทักษะในการฟงและพูด 

  3.  ฝกการสังเกต  การจําแนก  การเปรียบเทียบ  การวัด 

  4.  ฝกการลงความเห็น  ฝกการสื่อความหมาย  

  5.  ฝกการหามิติสัมพันธ  (พื้นที่ / ระยะ) และนับจํานวน 

 

ตาราง 1.1  ตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

สาระการเรียนรู 

วันที่ จุดประสงค สาระที่

ควรเรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 

ส่ือ การประเมิน 

1-20 กิจกรรม
เสริม
ประสบการณ 
1. อธิบายการ

ปลูกผักบุง

ตามขั้นตอนได 

 

- ขั้นตอน

การปลูก

ผักบุง 

- รูปราง

ลักษณะ

ของผักบุง 

- 

ประโยชน

ของผักบุง 

 

1) อธิบาย

ความสัมพันธ

ของสิ่งตาง ๆ  

2) เปรียบเทียบ

ขนาด รูปราง สี 

วัดดวยเชือก 

คาดคะเน             

กะประมาณ 

และ การ

ตั้งสมมติฐาน 

(การสังเกต การ

จําแนก  การวัด

การ

เปรียบเทียบ) 

ขั้นนํา 
ขั้นที่ 1 ขั้นกําหนด
ปญหา 
ครู : แนะนํากิจกรรม

และอุปกรณพรอมใช

คําถามกระตุนใหเด็ก

กําหนดปญหา   “ทํา

อยางไรเมล็ดผักบุง

เหลานี้จึงจะเปนตน

ผักบุงใหพวกเรา

รับประทานไดคะ ลอง

คิดดูซิคะ” 

 

1) เมล็ดผักบุง 

2) กะบะใสดิน 

5 กะบะ 

3) บัวรดน้ํา 

4) กระดาษ

บันทึกการ

เจริญเติบโต

ของตนผักบุง 

5) เสนเชือก 

ริบบิ้น 

สังเกต 
1) อธิบายการ

ปลูกผักบุงตาม

ขั้นตอนได 

2) เปรียบเทียบ

ความแตกตาง

และการ

เปล่ียนแปลง

ของผักบุงกอน

และหลังปลูก 
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ตาราง 1.1  (ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร 
ส่ือ การประเมิน 

 2. เปรียบเทียบ

ความแตกตาง

และการ

เปล่ียนแปลง

ของตนผักบุง

กอนปลูกและ

หลังปลูกได 

3. ทํางาน

รวมกับผูอื่นได 

 3) การสื่อ

ความหมาย

ของมิติ

สัมพันธดวย

การบอก

รูปทรงและ 

ตําแหนง (มิติ

สัมพันธ พื้นที่/

ระยะทาง) 

4) การ

เปรียบเทียบ

จํานวน

มากกวานอย

กวา (จํานวน) 

ขั้นที่ 2 ขั้นตั้งสมมติฐาน 
เด็ก ๆ คาดเดาคําตอบที่

นาจะเปนไปไดของปญหา 

เชน  นําเมล็ดผักบุงไปปลูก

ในดิน  แลวรดน้ําทุกวัน 

เมล็ดจะเจริญเติบโตเปนตน

ผักบุง 
ขั้นสอน 
ขั้นที่ 3 เก็บรวบรวม 
ขอมูล 
ทดลองปฏิบัติโดยเด็ก

พิจารณาปญหา  เลือกวิธี

แกปญหาและลงมือทํา

กิจกรรมเพื่อแกปญหา   

เด็ก : ลงมือทํากิจกรรมอยาง

อิสระ 

เด็กสังเกตและเก็บขอมูลการ

เจริญเติบโตของตนผักบุง

ดวยการวัดดวย 

เสนเชือกหรือริบบิ้น 

ครู : คอยแนะนําใหความ

ชวยเหลือเมื่อเด็กตองการ 
ขั้นที่ 4 ขั้นวิเคราะหขอมูล 
ครูถามคําถามเพื่อกระตุนให

เด็กคิดหาเหตุผลจาก

กระบวนการทํากิจกรรมดังนี้ 

 3) การ

ทํางาน

รวมกับผูอื่น 
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ตาราง 1.1  (ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
ส่ือ การประเมิน 

    1) เมล็ดผักบุงที่เด็ก ๆ 

นําไปปลูก มีขั้นตอน

อยางไรคะ 

2) เมล็ดผักบุงมีสีและ

ขนาดกอนนําไปปลูกเปน

อยางไร 

3) หลังจากปลูกเมล็ด

ผักบุง  เกิดการ

เปล่ียนแปลงอยางไรบาง 

4) ส่ิงที่พบจากการวัดตน

ผักบุงมีอะไรบาง 

5) กะบะผักบุงกะบะใด

เจริญเติบโตดีที่สุด  และ

กะบะใดเจริญเติบโตชา

ที่สุด 

6) กะบะปลูกผักบุงกะบะ

ใดไมเจริญเติบโตเปน

เพราะอะไร 
ขั้นสรุป 
ขั้นที่ 5 ขั้นอภิปราย 
และลงขอสรุป 
เด็ก : ตนผักบุงที่

เจริญเติบโต  แตละกะบะ

มีขนาดแตกตางกัน  เชน 

ขนาดของลําตน ความสูง 

และจํานวน 
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ตาราง 1.1  (ตอ) 

 

สาระการเรียนรู 

วันที่ จุดประสงค สาระที่ควร

เรียนรู 

ประสบการณ

สําคัญ 

กิจกรรมใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร 
ส่ือ การประเมิน 

    อาจเกิดจากความ

แตกตางของเมล็ดผักบุง  

การเพาะและการดูแล  

เชน  การรดน้ํามากหรือ

นอยเกินไป  และการ

ไดรับแสงแดด  เปนตน 

ครูและเด็กชวยกันเก็บ

ผักบุง  ครูใหเด็ก ๆ สัมผัส  

สังเกตสี  และดมกลิ่น

ผักบุง  แลวเลาให 

เพื่อน ๆ ฟงครูและเด็ก

รวมกันสรุปขั้นตอนการ

เพาะเมล็ดและประโยชน

ของผักบุงครูสาธิตการผัด

ผักบุง เด็กสังเกตดวยการ

ดู   ฟงเสียง  และดมกลิ่น   

ครูและเด็ก รับประทาน

ผัดผักบุงรวมกัน 
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 จากตัวอยางแผนการจัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร                 

หนวยผักบุงของฉันเปนการจัดประสบการณแบบ

ผสมผสาน  ซึ่งประกอบไปดวยการจัดประสบการณ

แบบการทําสวนปลูกพืช  การจัดประสบการณแบบ

สนทนาและอภิปรายซักถาม  และการจัดประสบการณ

แบบสาธิต   เปนการจัดกิจกรรมที่สงเสริมการคิด                

การคนควา  การสังเกต   การทดลอง  และการสรุปผล  

เนนใหเด็กเรียนรูและตอบคําถามจากปญหาที่เด็กสงสัย

ดวยตนเอง  เด็กไดลงมือปฏิบัติจริงตามขั้นตอนของ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร  กลาวคือ  การคนควา 

หาความรูอยางมีระบบ  ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร  

ซึ่งประกอบไปดวย  ขั้นกําหนดปญหาขั้นตั้งสมมติฐาน  

ขั้นรวบรวมขอมูล  ขั้นวิเคราะหขอมูล  ขั้นอภิปราย  

และลงขอสรุป  ซึ่งปรากฏตามแผนการจัดกิจกรรมใน

ขั้นนํา  ขั้นสอน  และขั้นสรุป  เด็กสามารถถายทอด

ประสบการณการปลูกผักบุงดวยการสนทนา  อธิบาย

หรือเลาเปนเรื่องราว  สามารถสังเกตและบันทึกการ

เจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของผักบุงดวยการวัด

โดยใชเสนเชือก  ริบบิ้น  กระดาษเสน  หรือนิ้วมือดวย

ตนเอง   เนื่องจากผักบุ งตองใชระยะเวลาในการ

เจริญเติบโตประมาณ  15 – 20 วัน  เด็กจะได รับ

ประสบการณ สําคัญ   ไดแก   ความสัมพันธของ

องคประกอบตาง ๆ เชน  เมล็ดผักบุง  ดิน  น้ํา  แสงแดด 

อากาศ อุณหภูมิ การเปรียบเทียบ  เชน  การวัดขนาด  

รูปราง   สี  จํานวนมากกวาและนอยกวา   เปนตน  

ครู ผูสอนมีหนาที่ตั้ งคําถามเพื่อกระตุนให เด็กคิด  

คนควา  แกปญหาอยางตอเนื่อง  รวมลงมือปฏิบัติ 

 

พรอมกับเด็กใหคําแนะนําชวยเหลือ  คํานึงถึงความ - 

พรอม  คุณลักษณะตามวัย  และยึดเด็กเปนสําคัญ  

การตระหนักถึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหการจัดกิจกรรม

ประสบความสําเร็จและเกิดประโยชนกับเด็กมากที่สุด 

สรุป 

 เด็กปฐมวัยเปนวัยที่มีการเจริญเติบโตและ             

มีพัฒนาการทุกดานพัฒนาไปอยางรวดเร็วจึงเปน              

หนาที่ของบิดามารดา  ครูและผูดูแลเด็กไมควรปลอย

เวลาใหผานไปโดยเปลาประโยชน  เพราะในแตละวันที่

ผานไปของเด็กนั้น  เด็กไดเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ

กับสภาพแวดลอมที่เด็กเกี่ยวของอยางตอเนื่องอยูเสมอ

ตลอดเวลาทุกวัน  ดังนั้นครูที่มีความรู  ความเขาใจจะ

ชวยใหสามารถจัดประสบการณที่มีคุณคาเพื่อพัฒนา

เด็กใหมีความรู  ความสามารถ  ในการใชทักษะตาง ๆ           

ที่มีความจําเปนในชีวิตประจําวันไดเปน  อยางดี  การจัด

ประสบการณใหกับเด็กสามารถจัดไดทุกเวลาตามความ

ตองการของเด็กเพราะเด็กมีความพรอมที่จะเรียนรูอยู

ตลอดเวลาอยากรู  อยากเห็น อยากทดลองทํากิจกรรม

ตางๆ ดวยตนเอง การจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร

สามารถจัดไดทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยครูมี

หนาที่จัดเตรียมสถานที่  วัสดุอุปกรณ  ที่ เกี่ยวของ  

พร อมทั้ ง ดู แ ล ให กิ จ ก ร รมดํ า เ นิ น ไป ได ด ว ยดี มี

ประสิทธิภาพและปลอดภัย  หลังจากนั้นกระตุนความ

สนใจใหเด็กอยากรู  อยากทดลอง  เพื่อตอบปญหาที่

เด็กเกิดความสงสัย  ดวยการหาคําตอบจากวิธีการที่

เด็กคนพบดวยตนเอง จะเปนการตอบสนองความ

ตองการตามธรรมชาติและวัยของเด็กไดเปนอยางดี 

เอกสารอางอิง 
 
สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ.  (2545 ข).  เด็ดดอกไมนั้นกระเทือนถึงดวงดาว  การปลูกฝงเด็กปฐมวัยรักส่ิงแวดลอม.   

กรุงเทพฯ : พิมพดี.  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2546. (2549), วารสารการศึกษาปฐมวัย, [online]. 6(2), 30  เขาถึงจาก :  

http://www.gpa.moe.go.th. [มกราคม, 20]
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คุณลักษณะ  เกง  ดี  มีสุข  ที่จัดเปนแกนของ

กระบวนการพัฒนามนุษยตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษา  ๒๕๔๒  จัดเปนองครวมของการพัฒนาชีวิต

ในลักษณะของการเปนมนุษยที่ดี   มีปญญา  มีคุณภาพ

ชีวติที่ดี  มีความสุข  เพื่อเปนพลังในการสรางสรรคโลก 

 พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่

พระราชทานในโอกาสตาง ๆ  รวบรวมเปน  “๙  คําพอ

สอน”  (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 

๒๕๕๐, หนา ๗)  ไวดังนี้ 

๑. ความพอดี  จากพระบรมราโชวาท   

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 

ขอนแกน   ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  ความวา   

“ในการสรางตัว สรางฐานะนั้น  จะตองถือหลักคอยเปน

คอยไปดวยความรอบคอบ   ระมัดระวังและความ

พอเหมาะพอดี  ไมทําเกินฐานะและกําลังหรือทําดวย

ความรีบเรง  เมื่อมีพื้นฐานแนนหนารองรับพรอมแลว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จึงคอยสรางคอยเสริมความเจริญในระดับสูงขึ้น               

ตามตอกันไปเปนลําดับ  ผลที่ เกิดขึ้นจึงจะแนนอน               

มีหลักเกณฑ  เปนประโยชนแทและยั่งยืน 

 ๒.  ความเพียร  จากพระบรมราโชวาท 

พระราชทานแกนักเรียน   นักศึกษา   ครู   อาจารย                 

ในโอกาสเขาเฝาฯ  ณ วันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๑๖  

ความวา  “การสรางสรรคตนเอง  การสรางบานเมือง           

ก็ตาม  มิใชวาสรางในวันเดียว  ตองใชเวลา  ตองใชความ

เพียร  ตองใชความอดทน  เสียสละ  แตที่สําคัญที่สุด  คือ

ความอดทน  คือไมยอทอ   ไมยอทอในส่ิงที่ดีงาม  ส่ิงที่

ดีงามนั้นทํามัน  นาเบื่อ  บางทีเหมือนวาไมไดผล  ไมดัง  

คือดูมันครึทําดีนี่  แตขอรับรองวาที่ทําใหดีไมตองมี

ความอดทนของตนเอง” 

 ๓.  ความรูตน  จากพระบรมราโชวาท 

  พระราชทานลงพิมพในหนังสือวันเด็ก   ประจําป  

๒๕๒๑  ความวา  “เด็ก ๆ  ทําอะไร  ตองหัดใหรูตัว   

การรูตัวอยูเสมอจะทําใหเปนคนมีระเบียบ  และคนที่มี

ระเบียบดีแลวจะสามารถเลาเรียนและทําการงานตาง ๆ  

ไดโดยถูกตองรวดเร็ว  จะเปนคนที่จะสรางความสําเร็จ
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และความเจริญใหแกตนเองและสวนรวมในอนาคตได

อยางแนนอน” 

 ๔.  ตองรูจักการรับและการให จากพระบรม

ราโชวาท  พระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ขอนแกน  ณ วันที่  ๒๐  เมษายน  ๒๕๒๑  ความวา  

“คนเราจะเอาแตไดไมได  คนเราจะตองรับและจะตองให  

หมายความวา  ตอไปและเดี๋ยวนี้ดวย  เม่ือรับส่ิงของใด

มาก็จะตองพยายามให  ในการใหนั้น   ใหไดโดยพยายาม

ที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะ  และในชาติ  ทําให            

หมูคณะ  และชาติประชาชนทั้งหลายมีความไวใจซ่ึงกัน

และกันได  ชวยที่ไหนไดก็ชวย ดวยจิตใจที่เผ่ือแผโดยแท” 

 ๕.  ออนโยนแตไมออนแอ  จากพระบรม

ราโชวาท   ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ณ วันที่  ๒๕  มิถุนายน  

๒๔๙๖  ความวา  “ในวงสังคมนั้น  เราทานจะตอง

รักษามารยามอันดีงามสําหรับสุภาพชน  รูจักสัมมา

คารวะ  ไมแข็งกระดาง  มีความออนโยน   แตไมออนแอ  

พรอมจะเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อสวนรวม” 

 ๖.  พูจริง  ทําจริง  จากพระบรมราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย ณ วันที่  ๑๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  ความวา  

“ผู หนั กแนนในสัจจะ   พูดอย าง ไร   ทํ าอย างนั้ น              

จึงไดรับความสําเร็จ  พรอมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและ

ความยกยองสรรเสริญจากคนทุกฝาย  การพูดแลวทํา  

คือพูดจริง  ทําจริง  จึงเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริม

ของเกียรติคุณของบุคคลใหเดนชัด  และสรางเสริม

ความดี   ความเจริญ   ให เกิดขึ้นทั้ งแกบุคคลและ

สวนรวม” 

 ๗.  ความซื่อสัตย  จากพระบรมราโชวาท  

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพในหนังสือวันเด็กป  ๒๕๓๑  

ความวา  “ความซื่อสัตยสุจริต  เปนพื้นฐานของความดี

ทุกอยาง เด็ก ๆ  จึงตองฝกฝน อบรมใหเกิดขึ้นในตนเอง  

เพื่อจักไดเติบโตขึ้นเปนคนดีมีประโยชนและมีชีวิตที่

สะอาดที่เจริญ  มั่นคง” 

 ๘ .   หนังสือเปนออมสิน   จากพระบรม 

ราโชวาท  พระราชทานแกคณะสมาชิกหองสมุดทั่ว

ประ เทศไทยในโอกาสที่ เ ข า เฝ าฯ  ณ  วันที่   ๒๕  

พฤศจิกายน  ๒๕๑๔   ความวา  “หนังสือเปนการสะสม

ความรูและทุกส่ิงทุกอยางที่มนุษยไดสรางมา  ทํามา  

คิดมา   แตโบราณกาลจนทุกวันนี้   หนังสือจึงเปน             

ส่ิงสําคัญ  เปนคลาย ๆ  ธนาคารความรูและเปนออมสิน  

เปนส่ิงที่จะทําใหมนุษย  กาวหนาไดโดยแท” 

 ๙.  การเอาชนะใจตนเอง  จากพระบรม 

ราโชวาท  พระราชทานเพื่อเชิญไปอานในพิธีเปดการ

ประชุม   ยุวพุทธิกสมาคมทั่ วประเทศ  ครั้ งที่  ๑๒                 

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม  

๒๕๑๓  ความวา  “  ในการดําเนินชีวิตของเรา  เราตอง

ขมใจไมกระทําส่ิงใด  ๆ  ที่ เรารู สึกวาขัดกับธรรมะ                

เราตองกลาและบากบั่นที่จะกระทําส่ิงที่เราทราบวาเปน

ความดีเปนความถูกตองและเปนธรรม  ถาเรารวมกัน

ทําเชนนี้ใหไดจริง ๆ  ใหผลของความดีบังเกิดมากขึ้น ๆ  

ก็จะชวย   ค้ําจุนสวนรวมไวมิใหเล่ือมลงไป  และจะชวย

ใหฟนคืนดีขึ้นไดเปนลําดับ” 

 จาก  ๙  คําพอสอน  ดังกลาว  กับการจัด

การศึกษาปฐมวัย  มีความเกี่ยวของกันในดานการนําไป

ประยุกตใชประกอบการจัดประสบการณใหกับเด็กใน

รูปแบบการบูรณาการกับกิจกรรมประจําวัน  หลักสูตร

ปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๔๖  ไดเสนอกิจกรรมหลัก  6  

กิจกรรม  ไดแก  การเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรม

เสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมเสรี  

กิจกรรมกลางแจง  และกิจกรรมเกมการศึกษา   

ดังตัวอยาง 
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การบูรณาการกิจกรรมเคลื่อนไหวแบบผูนําผูตาม 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเคลื่อนไหวพื้นฐาน 

การรับและการให 
ความรูตน 

ความซื่อสัตย 
การพูดจริงทําจริง 

ความพอดี ความเพียร การเอาชนะใจ 
ตนเอง 

การเคลื่อนไหวแบบผูนําผูตาม 

การรับและการให 

ความรูตน 

ความซื่อสัตย 
การพูดจริงทําจริง 

ความพอดี ความเพียร 

การเอาชนะใจตนเอง 

ออนโยนแตไมออนแอ 

การบูรณาการ 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผูนําผูตาม 
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การบูรณาการกิจกรรมเสริมประสบการณ  เรื่อง  “ขาว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปลูกขาว 

การรับและการให 

ความรูตน พูดจริง  ทําจริง 

ความอดทน 
ความเพียร 

การออม (หนังสือ
เปนออมสิน) 

ออนโยนแต 
ไมออนแอ ความพอดี 

ความซื่อสัตย 

ขาว 

การทําอาหารจาก

การรับและการให 

การเอาชนะใจตนเอง 

ความรูตน 

ความเพียร 

การออม  
(หนังสือเปนออมสิน) 

ออนโยนแต 
ไมออนแอ 

ความพอดี 
ความซื่อสัตย 

พูดจริงทําจริง 

ชนิดของ

การรับและการให 
ความอดทน 

ความรูตน 

ความเพียร 

ความซื่อสัตย 

พูดจริงทําจริง 

การออม  
(หนังสือเปนออมสิน) 
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การบูรณาการกิจกรรมสรางสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประดิษฐ 

การเอาชนะใจตนเอง 

ความรูตน 

พูดจริงทําจริง 

ความอดทน 

ความเพียร การออม (หนังสือ 
เปนการออม) 

ออนโยนแตไมออนแอ 

ความพอดี 

ความซื่อสัตย 

การบูรณาการ 
กิจกรรมการสรางสรรค 

การปนดินน้ํามัน 

การเอาชนะใจตนเอง 

ความรูตน 

ความอดทน ความเพียร 

ออนโยนแต 
ไมออนแอ 

ความพอดี 

ซื่อสัตย 

การเอาชนะใจ 
ตนเอง 

การพิมพภาพ 

ความรูตน 

ความอดทน 

ความเพียร 

ออนโยนแต 
ไมออนแอ 

ความพอดี การเอาชนะใจตนเอง 

พูดจริงทําจริง 

การใหและการรับ 
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การบูรณาการกิจกรรมกลางแจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบูรณาการกิจกรรมเกมการศึกษา
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบูรณาการ 
กิจกรรมกลางแจง 
เกมเดินตัวหนอน 

การเอาชนะใจตนเอง 

ความรูตน 

การรับและการให 
ความเพียร 

ความพอดี 

ความซื่อสัตย 

การบูรณาการ 
กิจกรรมกลางแจง 
เกมเดินตัวหนอน 

การเอาชนะใจตนเอง 

ความรูตน 

การรับและการให 

ความเพียร 

การออม (หนังสือเปนการออม) 

ออนโยนแตไมออนแอ 

ความพอดี ความซื่อสัตย 

พูดจริงทําจริง 
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การบูรณาการกิจกรรมประจําวันเปนการจัดประสบการณที่นํากิจกรรมหลักตามตารางกิจกรรมประจําวันมา

เปนตัวกําหนด  แลวจัดกิจกรรมแบบผสมผสานกับ  ๙  คําพอสอน  มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและสาระการเรียนรูเปน

ตัวกํากับใหกิจกรรมเหลานั้นดําเนินไปอยางสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของเด็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เอกสารอางอิง 
 

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงาน. (๒๕๕๐, มิถุนายน ๒๖). ๙ คําพอสอน เนื่องในวันตอตานยาเสพติด.  

 ขาวสด, หนา ๗. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   29        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีจุดมุงหมายเพื่อจะเลาส่ิงที่ทําและผลที่ไดจาก 4 คืน 5 วัน ( 7 – 11 ตุลาคม 2550)  ที่พานักศึกษา

ทุนโครงการครู  5  ป  ของคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไปเขารับการฝกอบรมหลักสูตรการเจริญสติ    

เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม   สําหรับนักศึกษาครู  ณ   ศูนยปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี  ตําบลปากเพรียว  อําเภอเมือง  

จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดทําโดยพระนักศึกษาปริญญาโท  (พระไสว  สีปญหา) และมีวิทยากรหลายคณะไดแก   

พระมหาวีระพันธ  ชุติปฺโญ  และคณะ จากวัดลานนาบุญ  จังหวัดนนทบุรี  และพระอาจารยสุวรรณ  สุวณฺโณ                 

จากวัดหนองแวง  จังหวัดขอนแกน  รวมทั้งพระนักศึกษาปริญญาโท  สาขาหลักสูตรและการสอน  รุนที่  9  ทั้งหมด  

 หลักสูตรดังกลาวนับเปนกาวแรกที่สําคัญของคณะครุศาสตร ในการนําหลักธรรมสติและสังคหวัตถุ 4            

มาออกแบบการเรียนรูที่บูรณาการอุดมการณความเปนครูในลักษณะของกิจกรรมคายคุณธรรม  การจัดกิจกรรมฝกอบรม

แตละวัน  ประกอบดวย   

1. การทําวัตร  สวดมนต  และเจริญจิตภาวนา  เวลา 04.30 – 16.00 น.และเวลา  18.00 – 19.00 น.  

2. ศึกษาธรรมในกิจกรรมแบงเปนฐาน 

3. ศึกษาธรรมดวยการฟงธรรมและเขารวมพิธีกรรม  

4. การบําเพ็ญประโยชน  รับประทานอาหาร  พักผอนอยางมีสติ 

 

เนื้อหาสาระในหลักสูตรประกอบดวย 

- การมอบตัวเปนศิษย 

- ตามหาหัวใจ / เมื่อฉันและเธอมาเจอกัน 

- ศิลปะในการดําเนินชีวิตอยางรูเทาทัน 

- ธรรมะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
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- ธรรมะติดปก (ทําดีไมตองเดี๋ยว) 

- คุณคาแหงการเจริญสติ 

- ศิลปะการเรียนรูชีวิตอยางมีสติ 

- นิทานประสานใจ  ละครสะทอนธรรม 

- ธรรมะวาไรตี้ 

- โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- จุดเทียนอุดมการณ 

- คุณคาแหงชีวิต 

- ผูกพันดวยหวงใย  ผูกใจดวยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการเจริญสติที่นํามาใชในการฝกอบรม

คร้ังนี้ ใช รูปแบบการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวตาม

แนวทางของหลวงพอเทียน  จิตฺตสุโภ  และใชหลักการ

ภาวนาของ  ติช  นัทฮันห  บางชวงมาประกอบดวย  

สรุปวิธีปฏิบัติส้ันๆ ไดวา   

1.  การเจริญสติในชีวิตประจําวันทําไดดวย  

“การรูสึกตัว”  ในอิริยาบถนั่ง  มีการเคลื่อนไหวโดยการ

สรางจังหวะมือ 14 จังหวะมีการเดินจงกรมและการทํา

ความรูสึกในอิริยาบถยอย  เนนบริหารชีวิตดวยการมี

ความสุขกับกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ ดวยการมีสติทุก

อิริยาบถของการเคลื่อนไหว  การเดินดวยความรูสึก

ผอนคลาย เบิกบาน  สันติภาพทุกยางกาวผอนพัก

ตระหนักรูอยูภายใน 
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2.  การเจริญสติตองทํามาก ๆ  ทําบอย ๆ ให

เก็บสติเหมือนเก็บสตางค   ความรูสึกจะถูกสะสมไว  

เหมือนเม็ดฝนเม็ดนอย ๆ ตกลงนาน ๆ   สักวันน้ําจะ

เต็มโองขึ้นมา 

3.  ความรูสึกตัว  มีคุณคามาก  เปนเครื่องมือ

สําคัญในการเดินทางออกจากความทุกข 

 เมื่องานเสร็จ  คําถามสําคัญของผูเขียน คือ       

ไดอะไรจากการพานักศึกษาไปครั้งนี้  จากการสอบถาม

นักศึกษาอยางไมเปนทางการ  จากการสังเกตจากการ

ฝกอบรม  และผลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา  

พบวา  นักศึกษาประทับใจกับรูปแบบกิจกรรมและ

เนื้อหาสาระที่ไดรับ  ไดเห็นเทคนิคและรูปแบบการจัด

ฝกอบรม   เห็นความสําคัญของสติ   พระวิทยากร            

ทุกทานที่ไดทุมเทกําลังอยางเต็มที่ในการจัดงานครั้งนี้  

และตระหนักเห็นความสําคัญของวิชาชีพครูมากขึ้น  

รวมทั้งเห็นวาเปนกิจกรรมที่มีประโยชนสําหรับนักศึกษา

ครูทุกคน  ไมใชเฉพาะนักศึกษาทุน  ตองการใหจัด  

กิจกรรมแนวนี้อีก     การจัดกิจกรรมครั้งตอไปควรเพิ่ม

เวลาใหมากกวานี้... กลาวโดยสรุป  คําตอบที่ไดรับเปน

กําลังใจใหฝายจัดทุกทาน  และเปนประโยชนในการ

จัดทําโครงการลักษณะนี้ในโอกาสตอไป  ในโอกาสนี้

ตองขอขอบพระคุณพระวิทยากรทุกรูปที่มีความหวังดี  

เสียสละเวลา  กําลังความคิด กําลังกายและกําลังทรัพย  

จนงานสําเร็จดวยดี 

 คําถามตอไปคือ แลวผูเขียน   ไดอะไรกลับมา

บางจากการพานักศึกษาไปครั้งนี้  ความจริง  ผูเขียน

ไมไดตั้งใจจะไปเอาอะไร เพราะการไปครั้งนี้ไปพรอมกับ

ความปวยไข ไปดวยความรับผิดชอบมากกวา  หวังวาคง

จะไดไปพักผอนบาง  วันแรกที่ไป  ปวดหัวไขขึ้น  เม่ือย

ปวดทั้งตัว  ยกมือสรางจังหวะไมได   วันที่สอง  เปนไข

มากขึ้น  นอนบาง  สรางจังหวะมือบาง  วันที่สาม           

ตัวรอน  เสียงหายไปเฉย ๆ จึงตั้งใจยกมือสรางจังหวะ  

เดินจงกรม  รูสึกใจเบา ๆ  โลง ๆ   เทาเบาเดินไดคลอง  

ใจเบิกบานเหมือนดูดอกไมในสวน  ขณะสรางจังหวะ

มือ  รูสึกตัวรอนทั้งตัว  แทบจะลุกมาถอดเสื้อ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แตไมนานความรอนก็หายไป  ตอไปปวดหัวมากขึ้น            

ก็สรางจังหวะมือตอไป  เมื่อกลับมาดู  อาการปวด

หายไป  หลังจากนั้นรูสึกคันตามตัวอยางแรง  เกาอยู

หลายครั้งไมหาย  ทายที่สุด  สรางจังหวะมือแลวอยู 

เฉย ๆ  อาการคันก็หายไป  วันนี้  ปรากฏการณหลายๆ 

อยาง  ผลัดกันขึ้นมาโชวตัวแลวจากไป วันที่ส่ี รูสึก

อารมณดี    ใจดี   ปรากฏการณใหมขึ้นมาโชวตัว                   

เปนปรากฏการณที่เราถูกใจ  แตเรากลับไมอยากใหมัน

จากไป  ฟงเพลงตอนเชาที่เปดใหนักศึกษาทําความ

สะอาดสถานที่มีอยูหนึ่งเพลง  ชอบมาก  ถูกใจมาก              

ฟงเสร็จแลวอยากฟงซ้ําอีก อยากไดอีก  เราถามตัวเอง

วา  ทําไมเพลงมันจบไปแลว  ทําไมใจของเรายังไมจบ  

ยังอยากฟงอีก  ตอนเราฟงเพลงเราตามรูไมทันใช  

หรือไม  เราเผลอกระโจนเขาไปในสิ่งที่ถูกรูใชหรือไม  

เรากํา ลังติดใจ   ราคะมันเขามาที่ จิตแลวใช ไหม               

เรากําลังหลงอารมณ  เหมือนรูวาเขาหลอกแตเต็มใจ            

ใหหลอก 

 มองออกไปนอกที่พักเห็นตนไม  เกิดถูกใจ

ตนไมขึ้นมา  ตนไมตนนี้ทําไมจึงสวย  ตนไมมีใบเขียวสด  

กิ่ ง ก า น ที่ แ ผ อ อ ก ไ ป มี ค ว า ม สมดุ ล ทั้ ง  2  ข า ง                   

มีชองวางระหวางกิ่งที่พอเหมาะ  กิ่งที่ออนวาดลงมา        

ทําใหชวนมอง งามมาก มีคําถามตอไปแลวเราละ  เราสด

เหมือนใบเขียวของตนไมของตนไมหรือไม เปลาเลย  

เจ็บไขแบบนี้คงเหมือนใบเหี่ยวแหง  ไมมีใครอยากมอง  
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ความสมดุล 2 ขาง  เหมือนกายกับใจที่ตองดูแล  ตนไม

สวยเพราะมีคนคอยตัดแตงกิ่ง  กายกับใจเราก็เหมือนกัน 

เราปลอยทิ้งขวางมานานแลว  ปลอยกายใหเจ็บไข  

ปลอยใจใหหลงไปกับอารมณ  ทําไมเราไมลองใชสติ

เปนเครื่องมือตัดแตงกายและใจของเราบางละ  เผ่ือวา

วันหนึ่งเราจะงามเหมือนตนไมตนนั้นบาง 

 วันที่หา  ไมไดฝกสติเทาไร  เขารวมกิจกรรม

กับนักศึกษาตั้งแตเชาจนกระทั่งกลับ  ถามองโดย

ภาพรวม  การไปครั้งนี้ทําใหเราไดอยูกับตัวเองมากขึ้น  

เราเห็นตัวเองมากขึ้น  แตก็ยังไมถึงปลายทางที่เราตั้งไว  

แลวเราตั้งอะไรไว  เราหวังเพียงวาเราจะอยูอยางผูมี

ทุกขนอย  การมีชีวิตอยูเหมือนการเดินทางออกจาก

ทุกข  เมื่อเราเดินทางไดไกลขึ้น  ความทุกขควรจะ

นอยลง  จนกระทั่งถึงวันที่เรารอคอย  เราสามารถอยูได

ในทุกสถานการณไดโดยไมตองทุกข   แมถึงชวงวิกฤต 

ที่รุนแรงที่สุดของชีวิต  ในวาระที่คนรักถูกพรากไปตอ

หนา  ตาที่เห็นรูปคนรักที่กําลังเจ็บปวดทรมาน  หูที่ฟง

เสียงเพรียกเรียกหา   เห็นไดแมขณะไฟธาตุกําลัง

แตกดับไปตอหนา  แตใจของเรากลับวางเฉย  ใสเย็น            

รูตื่น  เบิกบานอยูได  ไมตองทน  ไมตองทรมานใจอีก

แลวใจอิสระจากอารมณ  โดยมีสติ   รูสึกตัวอยู  ปญญา

ออกมาสอนใจวา ตถตา  มันเปนเชนนั้นเอง  ปลอยวาง

ความคิด  ปลอยวางความสัมพันธ  และปลอยทุกส่ิง  

มัจจุราชผูมีเสนามาก  พรากเขาไปจากเราแลว     

แตมัจจุราชจะตองมองไมเห็นเรา 
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การเจริญสติเปนหลักธรรมที่พระพุทธเจา 

ทรงคนพบ เมื่อ ๒,๐๐๐ กวาป ลวงมาแลว พระพุทธเจา            

ไดทรงศึกษาพบวาจิตใจคนเรา ทําไมจึงมีความอยาก 

ทําไมจึงคิด ทําไมจึงมีความโลภ  โกรธ  หลง เม่ือ ตา หู 

จมูก ล้ิน กาย ใจ ไปสัมผัสกับส่ิงที่มากระทบ ทําไมจึง

วิ่งตามพระพุทธองคจึงตรัสใหการเจริญสติเปนเทคนิค

เพื่อแกไขการดํารงชีวิตใหจากพนทุกข 

ทําไมตองเจริญสติทั้งๆ ที่ไมมีทุกข  บางคน

คิดวาผูที่ไปเจริญสติเปนผูที่มีความทุกข และเปนผูที่มี

ปญหาเทานั้น สําหรับตนเองไมมีปญหา ไมมีทุกข ก็ไม

จําเปนที่จะตองไปฝกการเจริญสติ ซึ่งเปนความคิดที่

ไมถูกตอง  ถาหากเราถามตัวเองวา ทําไมตองกินขาว 

ทั้งๆ ที่ไมหิว ทําไมตองหายใจ ทั้งนี้ก็เพื่อความอยูรอด

ของชีวิตในฝายของรางกาย สวนมากเราใหแตอาหาร

กายซึ่งตอบสนองใหทุกอยางแตอีกฝายจิตใจ 

 

 

ซึ่งเปนตัวสําคัญเราไมเคยใหอาหารมันเลย ซึ่งการให

อาหารดานจิตใจนั้นก็คือ การเจริญจิตตภาวนา ใหเขาใจ

ตนเอง เรียนรูตัวเอง  ก็คือ   ดูตัวเองออก บอกตัวเองได ใช

ตัวเองเปน  แตปจจุบันมีปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับสังคม 

เพราะคนเราขาดสติ จิตปกติคือจิตที่ไมปรุงแตง  เพราะ

เมื่อใด  จิตปรุงแตงและขาดสติเขาไปรับรู  เห็นอาการปรุง

แตงนั้น ความคิดปรุงแตงนั้นเองที่เปนเหตุใหเกิดทุกข ถึงแม

เราจะไมรูสึกเลยก็ตาม  เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นในตัวเราถา

เหตุปจจัยยังไมพรอม มันก็ไมปรากฏรางกายของเราปกติ

ไมมีทุกข ปญหาตางๆ เกิดขึ้นที่ใจเปนสวนมาก คนเรามี

ความทุกขก็เพราะไมเขาใจธรรมหรือธรรมชาติ ซึ่งการเขาใจ

ธรรมและธรรมชาติเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  เพราะการที่เรา

เขาใจส่ิงเหลานี้คือการเขาใจหนาที่  หนาที่ของธรรมชาติ           

ก็คือใหความสมดุล  ระหวางดินฟาอากาศ   ใหความ

สวยงามแกโลก แตปจจุบันมีปญหามากมายหลายอยางก็

เพราะคนเราไมเขาใจในหนาที่ของตนเองหรือไมเขาใจธรรม
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หรือธรรมชาตินั้นเอง บางคนมีความรูความเขาในตาม

ตํารับตํารา  และอานหนังสือธรรมะเขาใจ  และก็

แกปญหา ทําใจไดตอปญหาทั้งปวง ก็ไมจําเปนตอง

ปฏิบัติธรรมอะไรอีก คนสวนมากรอยละเกาสิบคิดกัน

อยางนั้น เพราะความจริงเขายังไมรูอะไร จึงคิดอยาง

นั้น เหมือนเอยคําวา มะพราวใครๆ ก็รูจัก แตนอยคนที่

เคยปลูกมะพราวและปอกมะพราวกินดวยตนเอง          

เขาจะรูวามันยากกวาที่เคยรู เคยกิน จากคนอื่นขนาด

ไหน คําวา “ธรรม” ก็เหมือนกัน พอเอยวา ธรรมะใครๆ 

ก็พอรู  แตนอยคนที่จะรูวาธรรมะ  เกิดไดอยางไร 

รสชาติธรรมเปนอยางไร  พระสัมมา สัมพุทธเจาทรง

ตรัสวา “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ”  ไมมีการใหส่ิงใด

ในโลกประเสริฐย่ิงกวาการใหธรรมะ “สพฺพรสํ ธมฺมรโส 

ชินาติ ”  และไม มี รสใดในโลกประเสริ ฐยิ่ งกว า           

รสพระธรรม  พระพุทธองคทรงตรัสวา การเกิดมาเปน

มนุษยนั้นแสนยาก   การเกิดมาเปนมนุษยแลวมี

รางกายสมบูรณก็แสนยาก  การเกิดมาเปนมนุษยแลว

มีรางกายที่สมบูรณแลว แลวไดฟงธรรมไดปฏิบัติธรรม

นั้นก็แสนยาก  การปฏิบัติธรรมตองอาศัยตัวศรัทธา

เปนสําคัญเมื่อคนมีศรัทธาประกอบดวยปญญามี

สัมมาทิฐิเปนที่ตั้งแลวการประพฤติการปฏิบัติก็เปน

ของที่งาย  การเจริญภาวนาทุกรูปแบบตองมีอุปสรรค 

ถาไมมีอุปสรรคไมใชการปฏิบัติที่ถูกตอง และสําหรับ 

ผูที่เริ่มปฏิบัติใหมๆ จะตองตัดความกังวลใจตางๆ 

กอนมีสถานที่ที่ สะดวกและเอื้ อตอ   การปฏิบัติ               

จึงจํ า เปนอยางยิ่ งที่ จะตองมีกัลยาณมิตร  และ              

ครูบาอาจารยคอยชี้แนะ  

การเจริญสติ เปนเทคนิควิธีการอันหนึ่งที่จะ

ทําใหชีวิตของคนหมดทุกข เพราะคนทั่วไปไมไดศึกษา

เกี่ยวกับกับการ  เจริญสติ  พอมีอะไรเกิดขึ้นก็ ไม

สามารถทําใจได  ปลอยใหเปนไปตามเหตุการณ 

เปนไปตามสิ่งแวดลอม  เรียกวาชีวิตหมุนไปตาม

สัญชาตญาณตามความคิด  ตามความอยากอยู

ตลอดเวลาคนสวนใหญเขาใจวา การเจริญสติเปนส่ิงที่

ไมจําเปน ชีวิตจึงมีแตความเรารอน มีแตการแสวงหา

ความสุข ความสนุกภายนอก  อยูตลอดเวลา ทําใหเกิด

ความสิ้นเปลืองมากบางคนฉลาด ก็สามารถหาวัตถุมา

ตอบสนองความอยากไดมาก  แตเขาไมรูวานั่นแหละคือ

ทุกข นึกวาเปนความสุข ในทาง  พุทธศาสนา แลวถือวา

เปนความทุกข  เพราะวาวิ่ งตามความอยาก  วิ่ งตาม

ความคิด ทําใหเกิดปญหาตอชีวิตตัวเองและผูอื่น 

สําหรับการเจริญสติเปนการสรางภูมิตานทานโรค

รายของจิต  คือ  กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน ซึ่งจะปรากฏ           

ทุกครั้งที่ขาดสติเมื่อใดที่ขาดสติหรือสติออน อวิชชาจะเขา

แทรกทันที เปนเหตุใหเกิดทุกข เหมือนธรรมชาติเมื่อใดแสง

สวางออนความมืดก็เขามาทันที แตถาแสงสวางปรากฏตัว 

ความมืดก็สลายไปทันที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้น การเจริญสติก็เพื่อรักษาจิตใจใหสวางไสว

อยูเสมอ ไมตกเปนทาสของความโลภ โกรธ หลง คืออยู

อยางรู   เทาทัน  การรูเทา หมายถึง การรูเทาทันอารมณ

ตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวปรับตัวไมใหอารมณเหลานั้นมาทําให

จิตใจเศราหมอง เปรียบเสมียนสนิมกับเหล็กที่จริงสนิม

ไมไดอยูในเหล็กแตมาอาศัยเหล็กเกิด แลวก็กัดกินเหล็กจน

ขาด ก็เหมือนกับความทุกขตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเรา  อันที่จริง

ตัวเราก็ไมมีความทุกขหรอก แตความทุกขมาอาศัยเราเกิด 

แลวมาทําใหเราเปนทุกข ไมสบายกาย ไมสบายใจ ความ

กังวลใจตางๆ ดังนั้นเราจึงมาทําการเจริญสติเพื่อปองกัน

ความทุกขที่จะเกิดขึ้น เหมือนกับการทาน้ํามันกันสนิม         

การรูเทาจึงเอาไวกัน การรูทันเอาไวแก 
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แอกเซสกริด : ทางเลือกใหมของการประชุมทางไกลเพื่อการศึกษา 
Access Grid : A New Video Conferencing System for Educatio 

  

บทนํา 
   

เทคโนโลยี Grid computing เจริญเติบโตมา

จากงานวิจัยเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภายใต               

การสนับสนุน ความจําเปนสําหรับการศึกษาและการ

พัฒนาการฝกอบรม ตลอดจนความเจริญกาวหนาของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบโทรคมนาคม  

เทคโนโลยี Grid computing เปนเครื่องมือในการ

ทํางานรวมกัน เพื่อการพัฒนาสื่อและการสงความรู ใน

ปจจุบันเทคโนโลยี Grid computing กําลังไดรับความ

สนใจเปนอยางมาก โดยที่จะเนนไปที่การแบงปน

ทรัพยากรในการประมวลผลในระดับใหญ ( large 

scale resource sharing) เพื่อที่จะรองรับการ

ประมวลผลที่ตองการประสิทธิภาพในการคํานวณสูง 

(High Performance Computing : HPC) 

 

  

 

แอกเซสกริด (Access Grid : AG) เปน 

เทคโนโลยีประยุกตประเภทหนึ่งของเทคโนโลยี Grid  

computing ที่ไดรับการออกแบบเพื่อเปนเครื่องมือที่ใชใน     

การประชุมทางไกล ที่สามารถรองรับผูเขารวมประชุม 

หลายกลุมจากหลายสถานที่พรอมกัน โดยในบทความนี้ 

จะกลาวถึงความรูเกี่ยวกับแอกเซสกริด ประวัติความเปนมา  

บทบาท  ประโยชน   คุณสมบัติ  ขอดีของแอกเซสกริด             

เมื่อเทียบกับการประชุมทางไกล  รูปแบบของการใชงาน   

แอกเซสกริด การใชงานแอกเซสกริดในเครื่องคอมพิวเตอร

สวนบุคลหรือโนตบุค การใชงานระบบ   แอกเซสกริด      

แอกเซสกริดกับการเรียนการสอน ตัวอยางองคกรที่ใช

ประโยชนจากแอกเซสกริดในตางประเทศ แหลงขอมูล

สําคัญที่พัฒนาแอกเซสกริดในประเทศไทย  เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานและเปนการกระตุนใหมีการนําแอกเซสกริดมาใช

เพื่อพัฒนาความรวมมือกันของสถาบันการศึกษาและ

องคกรอื่นๆ  
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แอกเซสกริดคืออะไร  
แอกเซสกริดเปนระบบการประชุมทางไกล

ของกลุ มบุคคลหรื อบุคคลที่ ใ ช สนับสนุนการมี

ปฏิสัมพันธกันโดยผานทางเครือขายอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  แอกเซสกริดสามารถแสดงภาพแบบ

มัลติมีเดีย มีระบบเสียงแบบหลายจุด ใชกลองถาย   

วีดิทัศนไดหลายตัวพรอมกัน และสามารถแบงปน ถาย

โอนขอมูล  ถามตอบ  เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวาง

ผูเขารวมประชุมกับผูนําเสนอไดอยางงายและสะดวก 

แอกเซสกริดยังสนับสนุนการประชุมที่มีขนาดใหญ

หลายสถานที่พรอมกันทั้งที่อยูในประเทศเดียวกันหรือ

ตางประเทศเพื่อการทํางานรวมกัน  การสัมมนา             

การบรรยาย  การเรียนการสอนและการฝกอบรม             

แอกเซสกริดไดถูกออกแบบสําหรับการติดตอส่ือสาร

ระหวางกลุม (group-to-group) ซึ่งจะแตกตางจาก

การใชแอกเซสกริดกับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคลหรือ

โนตบุคที่เปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล ดวยเหตุ

นี้การจัดสภาพแวดลอมของการประชุมจึงสามารถจัด

ไ ด ทั้ ง แบบทา งก า ร และ ไม ท า ง ก า ร ไ ด  โ หนด                  

แอกเซสกริดไดถูกออกแบบที่ประกอบดวยระบบเสียง

คุณภาพสูงและเทคโนโลยีที่ใหภาพคุณภาพสูงเชนกัน    

ในปจจุบันไดมีโหนดของแอกเซสกริดเกิดขึ้นมากมาย

นับรอยในอเมริกา ซึ่งสวนใหญเปนมหาวิทยาลัย และ

มากกวา 20 ไซดเปนองคกรระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 แอกเซสกริดที่  University of Sheffield 

 

แอกเซสกริด เปนเครื่องมือในการทํางานรวมกัน

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต กลุมบุคคลหรือบุคคล ทั่วไปใน

สถานที่ทํางานตางๆ สามารถติดตอส่ือสารระหวางกันได

อยางความสะดวกในประเทศ และตางประเทศ ขอมูลตางๆ 

สามารถแชร/โอนยายกันไดงายและสะดวก เชน ขอมูล 

(Data) URL (Browser) โปรแกรมนําเสนออยาง Power 

point  CAI และคําถาม (Question Tool)  แอกเซสกริดจะมี

ลักษณะคลายกับระบบการประชุมทางไกล  (video-

conferencing) แตสามารถมีปฏิสัมพันธตอกันไดมากกวา 

เนื่องจากวาแอกเซสกริดงายที่บุคคลในแตละสถานที่จะเขา

รวมไดเปนจํานวนมาก  นอกจากนั้นแอกเซสกริดยังเปน

บริการที่ใหฟรีสําหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ  

 

ประวัติความเปนมาของแอกเซสกริด 
แอกเซสกริด  เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่

สนับสนุนการสื่อสารแบบหลายทาง  ระหวางกลุม (group-

to-group) ผานทางเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

(high-speed) ทําใหภาพและเสียงมีคุณภาพสูงและมี

ปฏิสัมพันธแบบ real time  ซึ่งเปนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ

ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถใชกับฮารดแวรและซอฟทแวร 

ที่คุมคาแกการลงทุนมากกวาการใชระบบอื่นๆ เพื่อใหการ

ทํางานขององคกรประสบความสําเร็จ  โดยมีองคกรหนึ่ง

เรียกวา Node โดย The Futures Laboratory at Argonne 
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National Laboratory (ANL) ซึ่งเปนหองปฏิบัติการวิจัย

ขนาดใหญในสหรัฐอเมริกาที่ไดรับการสนับสนุนจาก           

the NASA PACI Alliance เปนผูริเริ่มและพัฒนา

ระบบแอกเซสกริด โดยมีองคกรทางดานวิทยาศาสตร

อื่ นๆ  เป นส วนหนึ่ ง ในการวิ จั ยแอก เซสกริ ดซึ่ ง                  

แอกเซสกริดเปนสวนหนึ่งของเทคโนโลยีการส่ือสาร          

ในยุคตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2 แอกเซสกริดที่ Argonne National Laboratory 

 

แอกเซสกริด  เปนการใช เทคโนโลยีการ

ส่ือสารแบบหลายทางดวยมัลติมีเดียที่สามารถแสดง

ภาพขนาดใหญ  โดยผู เขารวมประชุมสามารถมี

ปฏิสัมพันธกันไดดวยภาพและเสียงเสมือนอยูในหอง

เดียวกัน ซึ่งแอกเซสกริดใชเปนเครื่องมือในสนับสนุน

การประชุมระหวางกลุมที่อยูกันคนละสถานที่ เชน 

การประชุม  การทํางานรวมกัน  การสัมมนา  การ

บรรยาย  การเรียนการสอนและการฝกอบรมซึ่ ง            

แอกเซสกริดเปนการ   ส่ือสารกับคนกลุมใหญที่

แตกตางจากการสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคลที่ใชติดตอส่ือสารกันเปนรายบุคคล 

 ในปจจุบันมีองคกรที่ใชแอกเซสกริดอยูใน  47 

ประเทศ แตละองคกรจะมี node หรือมากกวา 1 node 

หรือเรียกวา "designed spaces"  ซึ่งเปนการใช

เทคโนโลยีดานเสียงและภาพที่มีคุณภาพสูงโดยแตละ 

node จะรวมกันวิจัยเพื่อพัฒนาการกระจายขอมูลและ

ภาพสําหรับการศึกษาที่เกี่ยวของกับการทํางานรวมกัน

เสมือนอยูในสภาพเดียวกัน 
 

บทบาทของแอกเซสกริด 
 จากการเพิ่มปริมาณหรือความตองการในการ

ทํางานรวมกันระหวางบุคคล องคกรในสถานที่ตางๆและ

ดวยความเจริญกาวหนาของคอมพิวเตอรและระบบ

โทรคมนาคม  การติดตอส่ือสารกันดวยภาพและเสียงจึง

เปนส่ิงจําเปนของการดําเนินงาน  ในปจจุบันเราจึงสามารถ

ใชแอกเซสกริดเพื่อตอบสนองความตองการดังกลาวได 

เพราะแอกเซสกริดเปนมัลติแคสที่สามารถแสดงภาพขนาด

ใหญ โดยผูเขารวมประชุมสามารถมีปฏิสัมพันธกันไดดวย

ภาพและเสียงเสมือนอยูในหองเดียวกัน 

         แอกเซสกริดอาจจะเปนรูปแบบของการประชุม

ทางไกลในยุคถัดไป  โดยผูประดิษฐคิดคนแอกเซสกริดของ 

Argonne National Laboratory ไดทดลองใชเทคโนโลยี

แอกเซสกริดเพื่อสนับสนุนการประชุม  ทางไกลของสมาชิก

ที่มาเขารวมประชุมกันแบบเผชิญหนา โดยผูเขารวมประชุม

สามารถใชอุปกรณของแอกเซสกริดในการทํางาน หรือการ

ประชุมกันตามปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การประชุมทางไกลดวยแอกเซสกริด ผูเขารวม

ประชุมสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ โตตอบกันไดเปนการ

ส่ือสารที่ทําใหเกิดกลุมการเรียนรูรวมกัน หรือกลุมทํางาน

มาตัดสินใจรวมกัน  โดยผูเขารวมประชุมสามารถที่จะสง

ไฟลขอมูลสําหรับการอภิปรายกันไดตามเวลาจริง 
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ประโยชนของแอกเซสกริด 
1. ลดคาใชจายในการเดินทางมาประชุม

รวมกันของสมาชิกที่มาเขารวมประชุมจากหลาย

สถานที่หรือหลายประเทศ 

2. ใหความรูสึกผูเขารวมประชุมทุกคนได

เผชิญหนากันเสมือนอยูในหองประชุมเดียวกัน 

3. สนับสนุนการทํางานแบบรวมมือเพื่อการ

พัฒนาในดานตางๆ ขององคกรหรือสถาบันการศึกษา  

4 .  สนับสนุนการ เข าถึ งแหล งความรู ที่

เกี่ยวกับการคิดสรางสรรคดานวิทยาศาสตร  

5. ผูเขารวมประชุมสามารถเขารวมในการ

ประชุมระยะไกลไดทั้งในและตางประเทศ 

6. ผูเขารวมประชุมสามารถมีปฏิสัมพันธกัน

ไดงายและสะดวก 

7.  กลุมที่ เปนสมาชิกแอกเซสกริดได รับ

คําแนะนําการใชงานเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญจาก

โหนดของแอกเซสกริด 

 

คุณสมบัติที่สําคัญของแอกเซสกริด 
 แอกเซสกริดเปนระบบการระบบการประชุม

ทางไกลที่มีคุณสมบัติที่เห็นไดอยางเดนชัด ดังนี้ 

 1. เปนระบบที่สามารถแสดงภาพและเสียงที่

มีคุณภาพสูง 

 2. เปนระบบที่สามารถแสดงภาพขนาดใหญ

และแสดงหรือดูภาพไดพรอมกันจากสถานที่ตางๆ ที่

เขารวมประชุม 

 3. เปนระบบที่สามารถใชกลองถายวีดิทัศน

ไดหลายตัวพรอมกันเพื่อแสดงผูเขารวมประชุมและ

สามารถดูไดหลายมุมมอง 

 4. เปนที่สามารถที่สามารถใชซอฟตแวร

รวมกันเพื่อการมีสวนรวมทางไกล  การแบงปนและ

การมีปฏิสัมพันธกับขอมูล 

 5. เปนระบบที่ใช IP multicast และใชไดกับ

เครือขายที่มีแบนดวิดทสูง 

 

ขอดีของแอกเซสกริดเมื่อเทียบกับการประชุมทางไกล  
 แอกเซสกริดมีขอดีหรือขอไดเปรียบหลายประการ

เมื่อเทียบกับการประชุมทางไกล ดังนี้ 

1) เปนการประชุมของกลุมหรือบุคคลแบบหลาย

จุดพรอมกัน 

2) สามารถติดตอส่ือสารกันไดทั้งภายในประเทศ

และระหวางประเทศในเวลาเดียวกัน 

3) สามารถแลกเปลี่ยน/ถายโอนขอมูลแชร

แอพพลิเคชั่นระหวางกันได 

4) แสดงภาพและเสียงที่มีคุณภาพสูง 

5) ใชเครือขายคอมพิวเตอรความเร็วสูงที่

สนับสนุนมัลติคาส (Multicast) 

 6)  มีสภาพแวดลอมของการประชุมเสมือน

ผูเขารวมประชุมอยูในสถานที่เดียวกัน 

 7) สามารถแสดงภาพขนาดใหญของผูเขารวม

ประชุมไดพรอมกัน โดยมีมัลติมีเดีย เปนการปฏิสัมพันธใน

ระยะไกล  

 8 )  สามารถใชกลองไดหลายตั ว เพื่ อแสดง

ผูเขารวมประชุมไดหลายมุมมอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของการใชงานแอกเซสกริด 
 การใชงานแอกเซสกริดสามารถดําเนินการไดเปน              

2  ประเภท ไดแก  

 1. การใชงานในหองที่ติดตั้งแอกเซสกริด ที่มี

จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ของระบบแอกเซสกริดไวเพื่อให 

ความสะดวกกับกลุมผูใชงานในองคกร  

 2. การใชงานในเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคลหรือ

โนตบุค โดยการติดตั้งซอฟตแวรแอกเซสกริด กลองเว็บแคม             
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หูฟง และการเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ

ความสะดวกของแตละบุคคล 

 

การใชงานในหองที่ติดต้ังแอกเซสกริด  
หองที่ติดตั้งระบบแอกเซสกริดจะมีโครงสราง

พื้นฐานของการทํางานประกอบดวย 2 ดานหลัก คือ  

1. ดานฮารดแวร (Hardware) ไดแก ระบบ

เสียง ระบบภาพ เครือขาย และอุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ  

2. ดานซอฟทแวร (Software) ไดแก ซอฟทแวร

ที่เกี่ยวกับการตัดตอภาพ การตัดตอเสียง/การนําเสนอ

การแสดงภาพ การควบคุมเสียงโพเดียมของผูนําเสนอ 

เซิฟเวอรสํารองขอมูล เปนตน 

ในแตละองคประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ดานฮารดแวร (Hardware) 

ประกอบดวย   
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 3 การทํางานของระบบเสียง 

(www.ku.edu/~grobe/docs/access-grid-node) 
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   1.1 ระบบเสียง (the audio system) 
 

องคประกอบ รายละเอียด 

1. ไมโครโฟน 3-4 ตัว เปนอุปกรณรับสัญญาณเสียง 

2. Echo canceller (Gentner AP400) 

 

เปนอุปกรณลดทอนสัญญาณเสียงซ้ําซอน หรือระบบตัดเสียงสะทอน  

(Echo)  

3. Mixer (Level Balancer) 

 

เปนอุปกรณควบคุม/ปรับแตงสัญญาณเสียงที่รับจากไมโครโฟนและ

สงไปยังลําโพง 

4. ลําโพง 2 ตัว เปนอุปกรณแสดงสัญญาณเสียงที่รับสัญญาณจาก Mixer  

5. Audio capture and presentation     

computer 

เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตัดตอสัญญาณเสียง และนําเสนอสไลด 

6. เครื่องคอมพิวเตอรที่ควบคุมเสียง(Control 

audio Computer)  

เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ควบคุมสัญญาณเสียง (the Robust Audio 

tool : rat) มีหนาที่คือ 

1) รับสัญญาณภาพเสียงจากไมโครโฟนผาน Echo canceller/Mixer 

 แลวสงไปยังเครือขาย  

2) รับสัญญาณภาพจากเครือขายผาน Echo canceller/Mixer แลว

 สงไปยังลําโพง 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพ 4 การทํางานของระบบภาพ  (www.ku.edu/~grobe/docs/access-grid-node) 
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1.2 ระบบภาพ (the video system) 

 

ภาพ 5 การทํางานเครือขายของแอกเซสกริดที่ The University of Sheffield 
 

องคประกอบ รายละเอียด 

1. กลองถายวิดีโอ 3-4 ตัว  เปนอุปกรณถายภาพในหองประชุม 

2. เครื่องฉายภาพ 3 ตัว 

(1280x1024 resolution) 

เปนอุปกรณแสดงสัญญาณภาพที่มาจาก Display computer ไป

ฉายบนจอรับภาพ 

3. Display computer  เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ควบคุมสัญญาณภาพวิดีโอ (video 

interface control : vic) มีหนาที่คือ 

1. รับสัญญาณภาพจากกลองถายวิดีโอแลวสงไปที่ เครือขาย  

2. รับสัญญาณภาพจากเครือขายแสดงภาพไปยังเครื่องฉายภาพหรือ

 มอรนิเตอร 

4. Video capture computer  เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งการดตัดตอวิดีโอ 

5. จอรับภาพ เปนอุปกรณรับสัญญาณภาพจากเครื่องฉายภาพ 

6. S-Video cable เปนสายสัญญาณภาพที่เชื่อมตอระหวาง Display computer กับ

เครื่องฉายภาพ 

7. speaker's podium computer เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชแสดงภาพสไลด 
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1.3 เครือขาย (the network) 

 
1.4 อุปกรณเพ่ิมเติมอื่นๆ  
 
องคประกอบ รายละเอียด 

1. monitors ไดแก  

    • video display 

    • video capture 

    • audio control  and  

    • network monitoring 

เปนอุปกรณแสดงสัญญาณภาพจากเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อดู

และตรวจสอบการทํางานของระบบตางๆ  

2. headset microphone เปนอุปกรณรับ/สงสัญญาณเสียงที่ใชติดตอส่ือสาร 

3. Voice recorder เปนอุปกรณบันทึกสัญญาณเสียงในขณะประชุม 

4. telephone bridge  เปนอุปกรณที่ใชในการดําเนินงานระหวางการประชุม 

5. Backup server เปนคอมพิวเตอรที่เตรียมไวสํารองหากเครื่องที่ทํางานในสวน

ตางๆ อาจมีปญหา   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบ รายละเอียด 

1. Networking connection ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มี bandwidth ไมนอยกวา  

100 Mbit 

2. Network switch สวิตชเครือขาย 

3. KVM switch (The keyboard, video & mouse 

switcher is a Comsol Serverlink SL-821-P) 

สวิตชคียบอรด วิดีโอ เมาส 

4. In-rack Ethernet Switch สวิตชอีเธอเน็ต 
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2. ดานซอฟตแวร (Software) มีองคประกอบ ดังนี ้
 

Hardware Software System /Applications 

1. การตัดตอภาพ (Video capture computer) 

(converts analog video from cameras and/or 

VCRs, etc. to digital for transmission by vic 

over the multicast network) 

• Linux for video capture  

• RedHat Linux version 6.1  

• Stock kernel with the BTTV drivers  

• vic  

• Video Resource Monitor from the Virtual Venue suite  

Hardware Software System /Applications 

2. การตัดตอเสียง/การนําเสนอ (Audio capture 

and presentation computer) 

• Converts analog audio from mixers and 

mics to digital form for transmission by rat 

over the multicast network  

• Converts digital audio to analog audio for 

distribution to room speakers and/or 

headsets 

• Linux for audio capture and presentation 

• RedHat Linux version 6.1  

• rat   

• Audio Resource Manager from the Virtual Venue suite  
 

3. การแสดงภาพ (Display Video computer)  

• Decodes Video streams  

• Runs collaboration applications such as 

Distributed PowerPoint and the VNC viewer) 

 

• Windows 2000   

• vic  

• PowerPoint  

• Argonne Distributed PowerPoint client  

• Event Serve rMonitor and Display Resource  

   Manager from the Virtual Venue suite  

• VNC viewer   

4. การควบคุมภาพ (Control audio Computer) • WinXP for controlling the audio echo-canceller/mixer 

5. โพเดียมของผูนําเสนอ (speaker's podium 

computer) 
• Windows2000 or NT to control remote PowerPoint 

 displays and/or give real-time  

• PowerPoint, the Argonne Distributed PowerPoint master 

 software, and the  

• VNC server  

6. เซิฟเวอรสํารองขอมูล (Backup server) 

ACS acquired a backup system in case of 

hardware failure within the ACS node 

 

This system is dual-booted for Linux and Windows 2000 
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7. การจัดการทรัยากร (Local Resources 

Management) 

 

• Condor 

• SQMS (KU)  

• SGE (Planned) 

8. Middleware • Globus Toolkit 2.4 

9. Grid Level Resource Management • SCEGrid Scheduler (KU) 

องคประกอบ รายละเอียด 

10. Data Grid • Gfarm Data Grid (AIST)  

11. Grid Programming Environment 

 
• Ninf GridRPC (AIST) 

• MPICH-G2 

12. Tools • SCMSweb Monitoring (KU) 

 
การใชงานแอกเซสกริดในเครื่องคอมพิวเตอร              
สวนบุคคลหรือโนตบุค 

ระบบแอกเซสกริด สามารถใชงานในเครื่อง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือโนตบุคได ซึ่งมีขั้นตอนใน

การดําเนินงาน โดยการติดตั้งซอฟตแวรแอกเซสกริด 

กลอง   เว็บแคม หูฟงและการเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตเพื่อความสะดวกของแตละบุคคล ผูที่

สนใจจะนํ า ระบบแอกเซสกริดมาใชกับ เครื่ อ ง

คอมพิวเตอรสวนบุคคลหรือโนตบุคสามารถ  โดย

สามารถเขาไปดาวนโหลดซอฟตแวร และคูมือการ

ติดตั้งระบบแอกเซสกริด (Installation Guide)   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6 ระบบแอกเซสกริดที่ 

 

 

 

 

ไดที่ http://hpcnc.cpe.ku.ac.th/AccessGridCenter                        

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

หรือที่ http://conf.cpc.ku.ac.th/download.htm 

 
ซอฟทแวรแอกเซสกริดและการติดตั้ง 
หลังจากที่ทานไดดาวนโหลดซอฟตแวร และคูมือ

การติดตั้งแอกเซสกริดมาแลว ทานจะเห็นวาซอฟตแวร            

แอกเซสกริด ประกอบดวยซอฟตแวร  3 โปรแกรม 

ใบรับรองดิจิทัล ThaiGridCert และคูมือการติดตั้งระบบ

แอกเซสกริด ดังนี้ 

1. ซอฟทแวรแปลภาษาไพธอน ไดแก Active 

Python-2.3.4-233-win32-ix86 หรือ สามารถดาวนโหลด

ไดที่ http://www.activestate.com/ Products/ 

ActivePython 

2. ซอฟทแวรชุดเครื่องมือสวนติดตอการใชงานแบบ

กราฟก (GUI Toolkit) ไดแก  wxPythonWIN32-2.5.1.5-

Py23 หรือสามารถดาวนโหลดไดที่ 

http://www.wxPython.org 

3. ซอฟทแวร AGTK (Access Grid Toolkits) ไดแก 

AGTk-2.3-Py-2.3 หรือ สามารถดาวนโหลดไดที่ 
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http://www.unix.mcs.anl.gov/fl/research/ac

cessgrid/software/releases/2.4/index.html  ซึ่งใน

ปจจุบันไดพัฒนาเปนเวอรชั่น 2.4 หรือ Access Grid 

Toolkit 2.4 

4. ใบรับรองดิจิทัล ThaiGridCert  จะมีไฟลที่

เก็บใบรับรองสาธารณะ (Certificate) และไฟลที่เก็บ

กุญแจสวนตัว (Private Key) ทั้งสามไฟลนี้จะไดจาก

การลงทะเบียนกับ CA (Certificate Authorities) และ

จําเปนตองใชในการแสดงตัวตนของเครื่องที่เขาใช

ระบบแอกเซสกริดที่แนบมาดวย 5 ตัว คือ 

411204bc.0,411204bc.signing_policy,usercert. 

pem,usercert_request.pem และ userkey.pem   

5. คูมือการติดตั้งแอกเซสกริด หรือเขาไปดู

ขั้นตอนการติดตั้งโดยละเอียดพรอมภาพประกอบ

เพิ่มเติมไดที่ หรือ  http://conf.cpc.ku.ac.th/ 

Access_grid.htm (อาจจะเปนขอมูลของเวอรชั่นเกา 

แตมีใกลเคียง) 

เมื่อทานไดดาวนโหลดซอฟตแวรและในคูมือ

การติดตั้งมาเรียบรอยแลว ใหทานเปดอานวิธีการ

ติดตั้งซอฟตแวรจากคูมือการติดตั้งกอน โดยการติดตั้ง

ซอฟตแวรจะติดตั้งตามลําดับดังนี้  

1. ติดตั้ง Active Python-2.3.4-233-win32- 

ix86 

2. ติดตั้ง wxPythonWIN32-2.5.1.5-Py23 

3. ติดตั้ง AGTk-2.3-Py-2.3  

หลังจากติดตั้งซอฟตแวรแอกเซสกริดเสร็จแลว

ใหทานปรับแตงซอฟตแวร กอนเริ่มตนใชงานผูใช            

จําเปนตองปรับแตงคุณลักษณะบางประการของ

ซอฟตแวรกอนใชงาน ดังนี้ 

 
การปรับแตงระบบรักษาความปลอดภัย

ของซอฟตแวรแอกเซสกริด 
การใชงานแอกเซสกริด ผูใชจะตองยืนยันตัวตน

และรักษาความปลอดภัยในการรับสงขอมูล โดยการใช

โครงสรางระบบรักษาความปลอดภัยของแอกเซสกริด 

(GSI : Grid Security Instructure) ดังนั้นกอนเริ่มตน    

การใชงานผูใชจะตองขอใบรับรองดิจิทัลผูใชจากผูดูแล

ระบบ (CA : Certificate Authority) เสียกอน  

1. การนําเขาใบรับรองของผูดูแลระบบ (CA) 

ดําเนินการไดดังนี้  

    1) เลือก Access Grid Toolkit 2.3  

Manage Certificate   

    2) เลือกแทป Trusted CA Certificate แลว

เลือก Import แลว Browse ที่ชอง Certificate file  

    3) เลือไฟลรับรองดิจิทัลของ CA จาก 

ThaiGridCert ชื่อไฟล 411204bc.0  

    4) ถากระบวนการนําเขาใบรับรองดิจิทัลของ 

CA สําเร็จ จะปรากฏชื่อ CA ดังกลาวในแทป Trusted CA 

Certificate จะปรากฏ ThaiGrid CA    OK 
 

การติดตั้งใบรบัรองดิจิทัลของผูใช (User 
Certificate) 

     1) เลือก Access Grid Toolkit 2.3  

Manage Certificate  

    2) เลือกแทป Certificate แลวเลือกที่ Import  

     3) คลิก Browse ที่ Certificate file เลือก 

usercert.pem จาก ThaiGridCert 

      4) คลิก Browse ที่ Private key file เลือก 

userkey.pem   

     5) หลังจากเลือกไฟลใบรับรองดิจิทัลและ

กุญแจเปนที่เรียบรอยแลว ใหเลือกที่ Import จะพบกับหนา 

Passphrase เพื่อยืนยันวาเปนเจาของใบรับรองดิจิทัล

ดังกลาวจริง โดย Passphrase คือ 1q2w3e4r แลว OK ใน

การใส Passphrase แตละตัวจะมี หนาตาง Private key 

passphrase ขึ้นใหคลิก OK ผานไปจากนั้นจะปรากฏ 

Import successful เปนการสิ้นสุดการติดตั้งใบรับรอง              

ดิจิทัลผูใช  

 
การสราง proxies สําหรับผูใช 

การสราง proxies สําหรับผูใช มีขั้นตอนดังนี้ 

              1) เลือก Access Grid Toolkit 2.3  Manage 

Certificate 
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2) เลือกแทป Globus proxies  Create 

3) ใส Passphrase คือ 1q2w3e4r  เพื่อ 

ยืนยันการเปนเจาของใบรับรองดิจิทัลจริง นอกจากนั้น

ผูใชอาจจะแกไขคา proxy lifetime (houre) เพื่อแกไข

อายุงาน proxiy เชน ระบุไวที่ 20000 ชั่วโมง 

   4) หากใส Passphrase ถูกตองจะปรากฏ 

หนาตาง Certificate Manage มีขอความวา 

 Anonymous Access Grid  ThaiGrid CA  
 
การใชงานระบบแอกเซสกริด 
หลังจากที่ปรับแตงซอฟตแวรแอกเซสกริด เรียบรอย

แลว ผูใชสามารถใชงานแอกเซสกริดไดโดย    

1)  เลือก Access Grid Toolkit 2.3  

Services  Venue Server เพื่อจําลองใหเครื่อง 

คอมพิวเตอรของทานเปน Server  

2) เลือก Access Grid Toolkit 2.3  

Venue Client หรือคลิกที่ไอคอน Access Grid 

Venue Client  ที่ปรากฏบน desktop หากทานใช

ระบบปฏิบัติการ Windows XP Service Pack 2 จะ

ปรากฏหนาตาง Windows Security Alert ใหเลือก 

Unblock  

3)  จะปรากฏหนาตาง Your Profile 

Information เปนแบบฟอรมกรอกขอมูลของผูใช ใน

ชอง Home Venue ใหระบุที่ตั้งของ Venue Server 

ของทานที่ปรากฏบนหนาตาง Venue Server ที่เปด

คางไว แลวเลือก OK  

4)  จะปรากฏหนาตาง Venue Client ให

เลือก Go เพื่อเริ่มทํางาน 

5)  จะปรากฏหนาตาง Main Lobby และ

หนาตาง RAT  
1. การติดตั้งกลองใหสามารถทํางานรวมกับระบบ
แอกเซสกริด 

1) เลือก Preference  Manage  

My Node จะปรากฏหนาตาง Access Grid Node 

Management ใหเลือกที่เมนู Service  Add 

จากนั้นเลือก VideoService แลวคลิก OK  

2) จะปรากฏหนาตาง Add Servic : Select 

Resource มีไดรเวอรที่เชื่อมตอกับกลองคือ Microsoft 

WDM Image Capture (Win32) แลวคลิก OK  

3) หากผูใชตองการปรับแตงการทํางานของกลอง 

ในดานความละเอียด  จํานวนภาพ /วินาที  ใหคลิกที่ 

VideoService  Configure  

4) จะปรากฏหนาตาง Service Config Dialog 

ผูใชสามารถปรับตั้งสัญญาณที่นําเขาเปน PAL หรือ NTSC 

ขนาดของแบนดวิธที่ใชสงภาพ จํานวนภาพที่สงออกตอ

วินาที และคุณภาพของภาพที่สงออก เมื่อปรับแตงเสร็จ

แลวใหเลือก OK  

5) ใหไปที่เมนู File  Exit เพื่อออกจาก 

หนาตาง Access Grid Management 

  6) จะปรากฏหนาตางของ VIC เพิ่มขึ้นอีก                

1 หนาตาง ทําหนาที่สงภาพจากกลองของผูใชออกไป ซึ่ง

หนาตางของ VIC จะเพิ่มมากขึ้นเทากับจํานวนกลองที่ผูใช

ติดตั้ง  
 
2. การปรับแตงเสียงระบบแอกเซสกริด 

โปรแกรม RAT (Robust Audio Tool) คือ 

โปรแกรมรับสงเสียง หากผูใชตองการสงเสียงออกไป  ผูใช

จะตองเลือก Talk เสียกอน ในการปรับแตงเสียงใหผูใช

เล่ือนแถบที่อยูดานเดียวกับ Talk ถาเลื่อนแถบไปทางขวา

จะเปนการขยายสัญญาณเสียงที่สงออกใหดังมากขึ้น            

ถาเลื่อนแถบไปทางซายจะเปนการลดสัญญาณเสียงที่

สงออกใหดังนอยลง และหากผูใชตองการปรับแตงเสียง

ของผูอื่นที่ รับเขามาใหสามารถกระทําโดยเลื่อนแถบ

เครื่องมือที่อยูดานใตตัวเลือก Listen  
 
3. การใชงานโปรแกรม Autoplace  

โปรแกรม Autoplace เปนโปรแกรมควบคุมขนาด

ภาพของวีดิทัศนในระบบแอกเซสกริดในการจัดวาง

หนาตางยอยสําหรับแสดงภาพของผู ใชอื่นๆ  ที่กําลัง

ออนไลนอยูในขณะนั้น มีขั้นตอนดังนี้ 

    1) ใชเมาสคลิกที่เมนู Autoplace ในหนาตาง

ของ Venue Server Lobby  
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2) จะปรากฏหนาตาง Autoplace ใหใชเมาสคลิกและลากบริเวณพื้นที่สีขาวของโปรแกรม Autoplace เพื่อ

กําหนดพื้นที่บนจอภาพสําหรับการจัดวางหนาตางยอยสําหรับแสดงภาพของผูใชอื่นๆ  นอกจากนี้ผูใชยังสามารถกําหนด

ขนาดของภาพของหนาตางยอยไดโดยการเลือก Autoplace activated ที่ Small ภาพขนาดเล็ก Medium ภาพขนาดปาน

กลาง และ Large ภาพขนาดใหญ จากนั้นเลือก Apply แลว Close เพื่อปดหนาตาง Autoplace 
 
4. การใชงานแอพพลิเคชั่นตางๆ รวมกับระบบแอกเซสกริด (Application Sessions)  

ระบบแอกเซสกริดนอกจากจะเปนระบบของการประชุมทางไกลแลว ยังมีแอพพลิเคชั่นตาง ๆ  ที่สนับสนุนการใช

งานและอํานวยความสะดวกในการประชุมอีกหลายประการ เชน การแชร Data การแชร Browser และการแชร 

Presentation ซึ่งคุณสมบัติดังกลาวทําใหผูเขารวมประชุมสามารถเห็นการนําเสนอของผูที่นําเสนอได ทําใหเกิด

สภาพแวดลอมเสมือนผูเขารวมประชุมอยูในสถานที่เดียวกัน โดยรูปแบบการแชรตางๆ สามารถทําได ดังนี้ 

1) คลิกขวาที่ Data   Add แลวจะปรากฏหนาตาง Choose file ใหทานเลือกไฟลที่ตองการจะแชร 

2) เมื่อการอัพโหลดเสร็จไฟลจะปรากฏชื่อไฟลดังกลาวภายใต Data 

3) ผูเขารวมประชุมสามารถดาวนโหลดขอมูลจากไฟลที่ปรากฏได    

4) เมื่อผูนําเสนอใช Data ที่แชรไปยังผูเขารวมประชุมเสร็จแลว ผูนําเสนอจะตองลบรายการออกจาก Data โดย

เลือกที่ไฟลที่ตองการลบ แลวคลิกขวาเลือก Delete แลวกด OK 
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2. การแชร Browser ดําเนินการได ดังนี้ 

1) คลิกขวาที่ Application Sessions   

Add Shared Browser จะปรากฏรายการ Shared 

Browser (เวลา วันที่)  

 2) คลิกขวาที่ Shared Browser (เวลา วันที่) 

 Open เพื่อเปด Shared Browser แตถาตองการ

เปด Shared Browser ใหกับผูใชทุกคนที่ประชุม

รวมกัน ใหเลือก Open for All Participants  

 3) เมื่อเลือก Open for All Participants จะ

ปรากฏหนาตาง Join Shared Application Sessions 

ของผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ หากผูเขารวมประชุมคน

ใดที่ตองการดู Shared Browser ก็เลือก OK  

 4) จะปรากฏหนาจอ Browser บนจอภาพ

ของผูเขารวมประชุม แลวใหใส URL ที่ตองการจะแชร

ในชอง Location ผูเขารวมประชุมจะเขาสูหนา URL 

เหมือนกันทุกคน 

 5) ผูนําเสนอหรือผู Shared Browser 

สามารถตรวจสอบเขารวมประชุมไดวาเขารวมประชุม

เปดใชงาน URL ที่แชรไปหรือไม โดยผูนําเสนอคลิก

ขวาที่ Shared Browser ที่ตองการแลวเลือก Open 

Monitor 

 6) จะปรากฏหนาตาง Application Monitor                

ที่แสดงรายชื่อผูเขารวมประชุมที่เปดดู URL  

 7) เมื่อผูนําเสนอใช URL ที่แชรไปยัง 

ผู เขารวมประชุมเสร็จแลว  ผูนําเสนอจะตองลบ 

รายการออกจาก Application Sessions โดยเลือกที่ 

URL ที่ตองการลบ แลวคลิกขวาเลือก Delete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  8  Venue and personal data as displayed in the  

Venue Client (Access Grid Toolkit : The 

Futures Laboratory 3/30/2004) 
 
3. การแชร Presentation ดําเนินการได ดังนี้ 

1) คลิกขวาที่ Application Sessions  Add 

Shared Presentation   

2) คลิกขวาที่ Shared Presentation   Open           

เพื่อเปด Shared Presentation แตถาตองการเปด Shared 

Presentation ใหกับผูใชทุกคนที่ประชุมรวมกัน ใหเลือก 

Open for All Participants  

3) เมื่อเลือก Open for All Participants จะปรากฏ

หนาตาง Join Shared Application Sessions ของผูเขารวม

ประชุมคนอื่นๆ หากผูเขารวมประชุมคนใดที่ตองการดู 

Shared Presentation  ก็เลือก OK   

4) จะปรากฏหนาตาง Shared Presentation 

Controller บนจอภาพของผูเขารวมประชุม ใหผูนําเสนอ

เลือกเมนู File  Upload Local File จะปรากฏหนาตาง

ของใหเลือกไฟลที่ตองการแลว Open โปรแกรมจะดาวน

โหลดไฟลดังกลาวไปไวในพื้นที่สําหรับเก็บไฟลขอมูลแชร 

5) เมื่อจะนําเสนอใหเลือก Take control as 

presentation master และเลือกไฟลนําเสนอที่ไดจัดลําดับ

อยูในตัวเลือก Slides และเมื่อเลือกไฟลนําเสนอเสร็จแลว

ใหคลิกปุม Load  
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6)  เมื่อตองการเปลี่ยนหนานําเสนอผูนําเสนอ

สามารถคลิก Next บนหนาตางโปรแกรม Shared 

Presentation Controller และหากตองการกลับไปยัง

หนากอนหนานี้ใหคลิก Prev  

7) เมื่อส้ินสุดการนําเสนอและตองการออก

จากโปรแกรม Shared Presentation Controller ให

เลือกเมนู File  Exit  

8)  ผูนําเสนอสามารถลบ Shared - 

Presentation ออกจาก Application Sessions โดย

เลือกที่ Shared Presentation ที่ตองการลบ แลวคลิก

ขวาเลือก Delete  
 
4. การใชงาน Question Tool ดําเนินการได ดังนี้ 

1) คลิกขวาที่ Application Sessions  

Add Shared Question Tool  

2) คลิกขวาที่รายการ Shared Question 

Tool  ที่เพิ่มขึ้นมา เลือก Open เพื่อเปด Shared 

Question Tool แตถาตองการเปดโปรแกรม Shared 

Question Tool ใหกับผูเขารวมประชุมทุกคนใหเลือก  

Open for All Participants   

3) จะปรากฏหนาตาง Join Shared 

Question Tool บนจอภาพของผูเขารวมประชุม หาก

ผูเขารวมประชุมตองการใชงาน Shared Question 

Tool ใหเลือก OK  

4) จะปรากฏหนาตาง Shared Question 

Tool บนจอภาพของผูเขารวมประชุม และหาก

ผูเขารวมประชุมตองการสงคําถามไปยังผูนําเสนอ 

หรือผูควบคุมการประชุม ใหพิมพขอความในชอง 

New Question แลวกดปุม Send ขอความดังกลาวจะ

ถูกสงไปยังผูนําเสนอหรือผูควบคุมการประชุมเทานั้น  

ผูเขารวมประชุมคนอื่นๆ จะไมสามารถเห็นขอความ

ของผูสงเลย โดยคําถามที่ถูกสงไปจะปรากฏอยูในชอง 

You Sent and Received Questions  

5) ในกรณีที่เปนผูควบคุมการประชุมให

เลือก Select for Moderator View ซึ่งจะเห็นคําถาม

ทุกคําถามที่สงมาจากผูเขารวมประชุม โดยในสวนของ

ไดอะลอก Received Questions จะแสดง ขอความที่สงมา 

ชื่อผูสง เวลาที่สง สวนในไดอะลอก Selected Questions 

จะแสดงคําถามที่มาจากการเลือกในไดอะลอก Received 

Questions 

 6) เมื่อส้ินสุดการใชงานใหคลิก Close ที่ Shared 

Question Tool และสามารถลบรายการ Shared Question 

Tool ออกจากสวน Application Sessions โดยเลือก 

Shared Question Tool ที่ตองการแลวคลิกขวาเลือก 

Delete แลวกด OK เพื่อลบ Shared Question Tool  

 นอกจากนี้ทานหากยังมีขอสงสัยเกี่ยวกับการ

ติดตั้งหรือการใชงานแอกเซสกริด ทานสามารถเขาไปศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติมไดจาก http://www.accessgrid.org หรือ 

http://www-unix.mcs.anl.gov/fl/research/ 

accessgrid/documentation/user.html 
 

แอกเซสกริดกับการเรียนการสอน 
 
คุณลักษณะของหองเรียนที่ใชแอกเซสกริด   

หองเรียนที่ใชแอกเซสกริดจะมีลักษณะ  ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9  แอกเซสกริดที่ The University of 

Sheffield 

 

1. แอกเซสกริดเปนเครื่องมือของการนําเสนอ

ตางๆ  หรือทําใหการประชุมเสมือนอยูในสถานที่หรือ

สภาพแวดลอมเดียวกัน 
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2. แอกเซสกริดเปนเครื่องมือในการทํางาน

รวมกันของบุคคลในองคกรตางๆ ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศทั่วโลก                                                         

3. แอกเซสกริดสามารถนําเทคโนโลยีอื่นๆ 

มาใชรวมได เชน โปรแกรมนําเสนอตางๆ เชน 

PowerPoint  

4. แอกเซสกริดมีการจัดเตรียมเครื่องมือ

ตางๆ  เหมือนอยูในหองประชุมเดียวกัน เชน เมื่อ

ผูเขารวมประชุมไมตองการใชไมโครโฟนก็สามารถกด

ปุมเพื่อหยุดการใชได ซึ่งทุกๆ คนที่กําลังประชุมอยูใน

หอง เดียวกัน 

5.  แอกเซสกริดมีความสามารถในการ

แสดงผลภาพแบบ 2 มิติบนเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคลดวยความละเอียดสูงถึง 3072 x 768 pixels 
 

แอกเซสกริดกับการอํานวยความสะดวกใน
การเรียนการสอน (The Facility)  

แอกเซสกริดไดชวยอํานวยความสะดวกใน

ดานตางๆ ในการเรียนการสอน การวิจัย อุตสาหกรรม

และผูเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยไมมีขอจํากัด 

ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University of Florida 

ภาพ 10  แอกเซสกริดที่ Digital Worlds Institute 

 

1. การนําเสนอและสาธิตการทําวิจัยรวมกัน 

2. การประชุมรวมกัน 

 3. การแสดงและการสาธิตโมเดล 

 4. การประชุมที่สามารถแสดงภาพขนาดใหญ

และสามารถเชื่ อมตอได เปนจํานวนมากหรือหลาย         

สถานที่ 

5. เปนระบบใหคุณภาพของเสียงในระดับสูง 

6. ภาพมีขนาดใหญเหมือนผูเขาประชุมอยูใน 

หองเดียวกัน                                   

7. สามารถใชกลองหลายกลองเพื่อแสดงกลุม                                  

ผูประชุมและสามารถแสดงความคิดเห็นไดหลายทาง 

8. ผูเขารวมประชุมสามารถใชซอฟทแวรรวมกัน

ไดเพื่อการมีสวนรวมในการแบงปน  และมีปฏิสัมพันธกับ

ขอมูลเดียวกัน 

9. ใชโปโตคอลแบบมัลติแคส เพื่อใหสามารถใช

เครือขายไดอยางมีประสิทธิผล 

 

เราจะใชแอกเซสกริดสงเสริมการเรียน 
การสอนอยางไร 
 เราสามารถใชแอกเซสกริดชวยสงเสริมการเรียน

การสอนไดหลายประการ ดังนี้ 

 1. เพื่อการเรียนรวมกัน (Forcollaborative 

 learning) การประชุมทางไกลดวยแอกเซสกริดจะเปน

เครื่องมือในการอภิปรายกลุม  การสัมมนาออนไลน                

การเรียนรูรวมกัน  การโตแยงและโตวาทีของผูเรียน 

 2. เพื่อกระตุนการเรียน (For active learning) 

ดวยธรรมชาติของการเรียนออนไลนที่สนับสนุนใหผูเรียนได

แลกเปล่ียนความรูและมีสวนรวมในการอภิปรายรวมกัน      

เพื่อกระตุนให ผู เ รียนไดปฏิบัติภาระงานตามที่ ได รับ

มอบหมาย 

 3. เพื่อการสรางปฏิสัมพันธในการเรียน (For -

interactive learning)  เพื่อสงเสริมการอภิปรายและการ

แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูเรียนทั้งในและนอก

มหาวิทยาลัย  

 4. เพื่อความยุติธรรมในการติดตอส่ือสาร (For - 

more equitable distribution of communication) ผูเรียน

ทุกคนควรไดรับโอกาสในการเรียนอยางเทาเทียมกันเพื่อ
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ความชัดเจนในบทเรียนและสิทธิของการมีสวนรวมใน

การอภิปราย 

5. เพื่อการสะทอนความคิด (For reflection)               

การประชุมทางไกลดวยแอกเซสกริดสามารถทําให

ผูเรียนทุกคนไดมีเวลาในการคิด ศึกษาคนควาและได

สะทอนความคิดกอนที่ผูเรียนจะไดนําเสนอผลงาน  

 

วิธีการใชแอกเซสกริดในการสงเสริม 
การเรียน 
 1. ใชเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกใน             

การเรียน การประชุม สัมมนา การอภิปราย/โตแยง  

การแสดงบทบาทสมมุติและการสรางสถานการณ

จําลองทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 2 .  ใ ช เ ต รี ยม ส่ื อและ เค รื่ อ งมื อ ในการ

ติดตอส่ือสารกันของการทํางานกลุม 

 3. ใชสนับสนุนการเรียนการสอนของครู

สําหรับการศึกษาทางไกล 

 4. ใชอํานวยความสะดวกในการติดตอ 

ส่ือสาร การอภิปราย/โตแยงของผูเรียนในระหวางการ

ปฏิบัติภาระงานและการแลกเปลี่ยนความรู  

 5. ใชในการอภิปรายออนไลนกับผูสอนหรือ

ผูทรงคุณวุฒิและการเชื่อมโยงไปยังมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันการศึกษาอื่นๆ  

 6. ใชจัดเตรียมขอมูลในการบรรยาย  

การตอบคําถามในชั่วโมงทํางาน 
 
ตัวอยางองคกรที่ใชประโยชนจากแอกเซสกริดใน
ตางประเทศ 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยควีนแลนด 
(Central Queensland University)  
             ศูนยกลางมหาวิทยาลัยควีนแลนด ไดสราง

หองประชุมที่ใชระบบแอกเซสกริด 2 แหงไดแกที่ Rock 

Hampton และGladstone เพื่อใชอํานวยความสะดวก

ในการประชุมโดยอนุญาตใหผูเขารวมประชุมจาก

หลายสถานที่สามารถเขาประชุมทางอินเทอรเน็ตเพื่อ

การมีปฏิสัมพันธแบบเรียลไทมปราศจากการเหลือม

เวลา โดยมุงใชความสามารถของการแสดงภาพขนาดใหญ

แบบ video streams การแบงปนขอมูลและสรางภาพทาง

วิทยาศาสตรที่ซับซอน เชน การสแกนดวยกลองอิเล็คตรอน

ไมโครสโคบ  จากแหลงทรัพยากรและการสรางภาพจาก

ดาวเทียม นอกจากนั้นยังเปนการเปดโอกาสในการทํางาน

รวมกันเมื่อสะดวกมากกวาที่จะตองเดินทางมาพบปะกัน

หรือมาเขารวมประชุมในที่เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University) 

 

มหาวิทยาลัยบอสตัน เปนโหนดหนึ่งของ                

แอกเซสกริด โดยใชชุดฮารดแวร ซอฟตแวรและเครื่องมือ

ตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกันผาน

อินเทอรเน็ต ในการประชุมแอกเซสกริด ผูเขารวมประชุม

สามารถมีสวนรวมในการบรรยาย การสัมมนา การเรียน

การสอนและหัวขอของการประชุมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร

สมรรถนะสูง  

มหาวิทยาลัยบอสตันเปนผูบุกเบิกในชุมชน            

แอกเซสกริด ไดพัฒนาแอกเซสกริดโหนดเปนแหงแรกในป 

ค.ศ. 1999 รวมทั้งเปนสมาชิกของทีมงาน SCV ไดเขารวม

ในการพัฒนาแอกเซสกริด จัดทําเอกสาร วางแผนงาน          

ใหคําแนะนําและจัดการฝกอบรมในระดับนานาประเทศ 
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Digital Worlds Institute University of Florida 
Digital Worlds Institute ไดสรางแอสเซส - 

กริด  4 โหนด ไดแก ในสํานักงาน Digital Worlds หอง

แล็บส่ือ (media lab) โหนดแบบพกพา (portable 

node) และในหองประชุมของวิทยาลัยศิลปะ ซึ่งตอไป 

จะขยายไปยังหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เชน ศูนย

ฟลลิฟสที่เปนศูนยกลางของการปฏิบัติงานดานศิลปะ 

หอประชุม/สัมมนา และในโรงละคร  อีกทั้งยังมีอีก     

3 กลุมคณะซึ่งไดสรางโหนดแอกเซสกริดเปนของ

ตนเองอีกดวย  Digital Worlds Institute เปนกลุมแรก

ที่เปนโหนดของแอกเซสกริด เพื่อนําแอกเซสกริดมา

ยกระดับการทํางานใหสูงขึ้นดวยเทคโนโลยีใหม โดย 

Digital Worlds Institute ใชแอกเซสกริดเปนกลไกใน

การแพรกระจายการทํางานแบบรวมมือและการ

ปฏิบัติงานดานศิลปะ เชน Dancing Beyond 

Boundaries, Mask, Seed, Non Divisi, and 

Navigating Gravity  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Media Monolith  
เปนระบบไฮบริดมัลติมีเดียที่ใชทั้งแอกเซสกริด

โหนดและระบบสําหรับการนําเสนอมัลติมีเดีย โดยระบบนี้

อยูที่ FAA 102 ประกอบดวยจอพลาสมา Pioneer 50 นิ้ว  

2 จอ กลองวิดีโอสําหรับแอกเซสกริดโหนดที่ซอนอยูใน

โครงสรางถัดจากจอ ไมคโครโฟนไรสายที่ใชเปนอุปกรณ 

เสริมสําหรับบันทึก/ตัดตอเสียง 

 
หองประชุมของวิทยาลัยศิลปะ  

ตั้งอยูที่ FAA 109 เปนหนึ่งแอกเซสกริดโหนด

ประกอบดวยสวนแสดงภาพเปนจอพลาสมา Fujitsu       

42 นิ้ว  3 จอ มีคอมพิวเตอรควบคุมภาพของกลองวิดีโอ

โซนีเพื่อใชตัดตอผู เขารวมประชุมและมีกลองคงที่ติด

เพดาน 1 ตัว  มีไมโครโฟนติดเสื้อที่ใชบันทึกเสียงผูเขา

ประชุม 
         
 
 
 
 
 
 
 
หองแล็บของ The Digital Worlds  

ตั้งอยูที่ CSE 413 ประกอบดวยจอติดผนัง 3 จอ 

วิดีโอโปรเจคเตอรแอส -  เซสกริดโหนด แตละจอสูง 8 ฟุต 

กวาง 6 ฟุต ใน 2 จอที่อยูดานขางสามารถเปลี่ยนตําแหนง

ไดหลายมุมมอง โดยศูนยกลางของจอที่ติดตั้งไวที่ 90, 120 

และ180 องศา  โดยโหนดจะมีกลองวิดีโอ 1 ตัวที่ เปน

ศูนยกลางของจอและกลองวิดีโอตัวอื่นจะอยูดานบนของ

หอง มีไมโครโฟนมือถือและ ไมโครโฟนไรสายติดเสื้อ 2 ตัว

เสียงของผูพูดจะขึ้นมาพรอมภาพ 
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แอกเซสกริดโหนดแบบพกพา  

ประกอบดวยกลองวิดี โอ  1  ตัว  และ  มี

ไมโครโฟนมือถือและไมโครโฟนไรสายอยางละ 2 ตัว 

เครื่องชุดขยายเสียงเครื่อง วิดีโอโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 

และเครือขาย duplex multicast 100 Mb ที่มีพอรท

ตอกับคอมพิวเตอรได 3 เครื่อง 

 
มหาวิทยาลัย Manchester ประเทศอังกฤษ  

เปนมหาวิทยาลัยที่ไดใชแอกเซสกริดเปนส่ิง

อํานวยความสะดวกในการทํางาน โดยไดแสดงการ  

ใชงานที่ EuroPar 2001 in August และไดเปนโหนด

หนึ่งของ SC Global 2001 เดือนพฤศจิกายน The 

Access Grid Support Centre (AGSC) อยูภายใต 

UKERNA แ ล ะ ดํ า เ นิ น ง า น โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

Manchester ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจาก 

JISC's Committee  มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาการใช

แ อ ก เ ซ สก ริ ด สํ า ห รั บ ก า ร ศึ กษ า แก ผู เ รี ย น ใ น

สหราชอาณาจักร  โดยจัดใหบริการทุกหนทุกแหง 

ออนไลนและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกัน

คุณภาพโปรแกรมและการสนับสนุนทั่วไปและการให

คําแนะนํา ดังนี้ 

 1) A Virtual Venue Server เปนการแนะนํา

เพื่อการใชแอกเซสกริดและ UK-specific virtual 

 venues 

 2) Multicast-Unicast Bridges สําหรับไซดใน

การพัฒนาเครือขายมัลติแคสและการแกปญหาที่เกิดขึ้น 

 3) An inSORS IG Pix Server เพื่อทําใหไวด

สามารถแบงปนการนําเสนอดวย PowerPointในระยะไกล

ไดงาย  

 4) inSORS IG Recorder สําหรับบันทึกในการ

ประชุม 

 5) An experimental H.323 - Access Grid 

Bridge Server การทดลองระบบ H.323 กับเซิฟเวอรบริด

แอกเซสกริด 

 6) A Jabber Server สําหรับชองทางยอนกลับ

ของการติดตอส่ือสาร 

 7) A bridged Screen Streamer ใหบริการ 

สําหรับการแบงปนการนําเสนอและแอพพลิเคชั่นอื่นๆ  

 
แหลงขอมูลสําคัญที่พัฒนาแอกเซสกริด 
ในประเทศไทย 
ศูนย วิ จั ยคอมพิ ว เตอร สมรรถนะสู งและ เครื อข าย

คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร และสํานักบริการ

คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา 

(UniNet) ไดเล็งเห็นประโยชนของแอกเซสกริด จึงรวมกัน

ผลักดันใหมีการพัฒนาและกระตุนใหมีการนําแอกเซสกริด

มาใช จัดใหมีการติดตั้งแอกเซสกริด เพื่อใชเปนตนแบบ

ภายในมหาวิทยาลัยและภายในประเทศ โดยระยะแรกไดมี

การติดตั้งที่ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร ภายใตการออกแบบ 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร 
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ภาพ 11 ระบบแอกเซสกริดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สรุป 

แอกเซสกริดเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลที่รองรับเทคโนโลยีเครือขายความเร็วสูงที่

กําลังแพรกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลกเพื่อแบงปนทรัพยากรและการเรียนรู รวมทั้งแอกเซสกริดไดอํานวยความสะดวก

ในดานตางๆ ของการประชุมทางไกลดังที่ไดกลาวมาแลวมากมาย ดวยการใช multicast IP แตก็ยังไมเหมาะที่จะใชกับ 

unicast IP  เราจะไดประโยชนจากการนําแอกเซสกริดมาใชกันอยางกวางขวางก็ตอเมื่อแอกเซสกริดไดพัฒนาลดโหลด

(less load) บนเครือขายใหนอยลง   

 

เอกสารอางอิง 
 
สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) http://www.uni.net.th. 

 ศูนยวิจัยคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงและเครือขายคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.  

คูมือการติดตั้งและใชงานซอฟทแวรแอกเซสกริด. เอกสารสําเนาประกอบการฝกอบรม 

 http://hpcnc.cpe.ku.ac.th. accessgrid Available : http://www.accessgrid.org. 

The Alliance Access Grid Node operated by Academic Computing Services at The University of  

      Kansas Available : http://www.ku.edu/~grobe/docs/access-grid-node. 

Boston University Available : http://scv.bu.edu/accessgrid. 

Central Queensland University  Available : http://hpc.cqu.edu.au/accessgrid.html. 

Digital Worlds Institute University of Florida Available : http://www.digitalworlds.ufl.edu/projects/  

     ag/default.html.  

JANET : the UK's education and research network Available : http://www.agsc.ja.net/ 

Manchester Research Center for Computational Science Available : http://www.mrccs.man.ac. uk/  

     global_supercomputing/hardware.html. audio_equipment. 

Nontri Conference Office of Computer Services, Kasetsart University Available :   

     http://www.conf.cpc.ku.ac.th/Access_grid.html. 

The Alliance Access Grid Node operated by Academic Computing Services at The University of  



 

   55        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

     Kansas Available : http://www.ku.edu/~grobe/docs/access-grid-node. 

SBC Knowledge Ventures Available : http://www.kn.pacbell.com/wired/vidconf/intro.html. 

The University of Sheffield Available : http://www.shef.ac.Ukwrgridtrainingresourcesaccessgrid          

       AGflyer4.htm\AG_flyer_4.htm.  

University of Cambridge Available : http://www.tus.csx.cam.ac.uk/videoconf/vcjargon.html. 

University of Manchester Available : http://www.sve.man.ac.uk/Research/AtoZ/AccessGrid. 
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คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ไดรับมอบหมายจากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  ใหจัดอบรมครู  คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาจากจังหวัดลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี และ

ชัยนาท ใหมีความรู ความเขาใจ มีแนวทางที่สามารถปรับเปล่ียนตัวเองและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหเปนคนดี   มีคุณธรรม   และสามารถอยู รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  ในการอบรมครั้งนี้ไดจัดในวันที่  5 มิถุนายน 

2550 ณ หอประชุม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีผูเขารับการอบรม 1,043 คน จํานวนแบบสอบถามที่เก็บได  983  ฉบับ 

คิดเปนรอยละ  93.98  วิทยากรในการอบรมครั้งนี้คือ   ดร.อาจอง  ชุมสาย  ณ อยุธยา  ผลที่ไดพบจากการจัดอบรม               

ดังแสดงในตาราง  1 – 6 
 

ตาราง 1  ความถี่ รอยละของผูตอบแบบประเมินการอบรมโครงการคุณธรรมนําความรู :  แนวทางการเสริมสราง 

คุณธรรมในระบบการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จําแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สังกัด  

และตําแหนง 
 

ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี ชัยนาท รวม 
ขอมูลทั่วไป 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

เพศ           

     ชาย 141 39.94 97 57.06 102 36.43 83 46.11 423 43.03 

     หญิง 209 59.21 71 41.76 176 62.86 94 52.22 550 55.95 

     ไมระบุ 3 0.85 2 1.18 2 0.71 3 1.67 10 1.02 

     รวม 353 100 170 100 280 100 180 100 983 100 

อายุ           

     20 – 25 ป 30 8.50 3 1.76 5 1.79 1 0.56 39 3.97 

     26 – 30 ป 40 11.33 11 6.47 18 6.43 10 5.56 79 8.04 

     31 – 35 ป 28 7.93 11 6.47 34 12.14 14 7.78 87 8.85 

     36 – 40 ป 21 5.95 9 5.29 19 6.79 19 10.56 68 6.92 

     41 – 45 ป 52 14.73 28 16.47 42 15.00 25 13.89 147 14.95 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ลพบุรี สิงหบุร ี สระบุรี ชัยนาท รวม 
ขอมูลทั่วไป 

ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี ่ รอยละ 

     46 – 50 ป 86 2.44 39 22.94 69 24.64 68 37.77 262 26.65 

     51 ปขึ้นไป 86 2.44 60 35.29 86 30.71 43 23.88 275 30.79 

     ไมระบุ 10 2.83 9 5.29 7 2.50 0 0.00 26 2.64 
รวม 353 100 170 100 280 100 180 100 983 100 

ระดับการศึกษา           

     ปริญญาตรี 196 55.52 97 57.06 207 73.93 125 69.44 625 63.58 

     ปริญญาโท 150 42.49 66 38.82 64 22.86 50 27.78 330 33.57 

     ปริญญาเอก 2 0.57 0 0.00 1 0.36 1 0.56 4 0.41 

     อื่นๆ 2 0.57 5 2.94 8 2.86 3 1.67 18 1.83 

     ไมระบุ 3 0.84 2 1.18 0 0.00 1 0.56 6 0.61 

     รวม 353 100 170 100 280 100 180 100 983 100 
สังกัด           

     สพฐ. 198 56.09 109 64.12 207 73.93 129 71.67 643 65.41 

     สอศ. 19 5.38 15 8.82 0 0.00 2 1.11 36 3.66 

     สกอ. 11 3.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1.12 

     สช. 15 4.25 0 0.00 12 4.29 4 2.22 31 3.15 

     เทศบาล/อบต. 38 10.76 0 0.00 4 14.29 0 0.00 42 4.27 

     สป.(กศน.) 63 17.85 39 22.94 55 19.64 45 25.00 202 20.55 

     ไมระบุ 9 2.55 7 4.12 2 0.71 0 0.00 18 1.83 

รวม 353 100 170 100 280 100 180 100 983 100 
ตําแหนง           

     ครูสอนปฐมวัย 9 2.55 2 1.18 10 3.57 3 1.67 24 2.44 

     ครูสอนประถมศึกษา 67 18.98 30 17.64 141 50.36 43 23.89 283 28.79 

     ครูสอนมัธยมศึกษา 87 2.46 26 15.29 54 19.29 50 27.78 217 22.08 

     ผูบริหารสถานศึกษา 106 30.03 63 37.06 31 11.07 3 1.67 203 20.65 

     ผูบริหารเขตพื้นที่

การศึกษา 

12 3.40 1 0.59 12 4.29 0 0.00 25 2.54 

     ศึกษานิเทศก 19 5.38 9 5.29 6 2.14 3 1.67 37 3.76 

     อาจารยระดับอุดมศึกษา 12 3.40 6 353 0 0.00 24 13.33 42 4.27 

     อื่นๆ 38 10.76 31 18.23 29 10.36 45 25.00 143 14.55 

     ไมระบุ 3 8.50 2 1.18 3 1.07 1 0.56 9 0.92 

รวม 353 100 170 100 280 100 180 100 983 100 
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จากตาราง 1  พบวา  ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ  55.95  เพศชาย  คิดเปนรอย

ละ 43.03 และไมระบุเพศ  คิดเปนรอยละ  1.02  ดานอายุสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ  30.79  รองลงมา

ไดแกอายุ  46-50  ป  คิดเปนรอยละ  26.65  ดานระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ  

63.58  รองลงมา   ไดแกระดับปริญญาโท  คิดเปนรอยละ  33.57  และระดับปริญญาเอกมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ  0.41  

ดานสังกัดสวนใหญสังกัด  สพฐ.  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  65.41  และสังกัด สกอ. นอยที่สุด  คิดเปนรอยละ 1.12   

ดานตําแหนงสวนใหญเปนครูสอนประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ  28.79  และผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษานอยที่สุด                

คิดเปนรอยละ  2.54 

 

ตาราง  2   ความถี่  รอยละ ความคาดหวังของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดอบรมโครงการ      

 คุณธรรมนําความรู : แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี   
 

ความคาดหวัง ความถี่ รอยละ 

1. ไดรับความรูจากการอบรมสงเสริมคุณธรรม 179 12.18 

2. นําความรูดานคุณธรรมไปใชในชีวิตประจําวัน 238 16.19 

3. ทําใหเกิดสมาธิมีจิตใจสงบสุข เยือกเย็น 124 8.43 

4. วิทยากรที่มาบรรยายมีความสามารถในการบรรยายและถายทอด 

    ความรู 

168 11.43 

5. นําความรูและกิจกรรมที่ไดไปสอนนักเรียน 567 38.57 

6. นําความรูที่ไดจากการอบรมไปขยายผลใหกับเพื่อนรวมงานและ 

    นักเรียน 

177 12.04 

7. มีแนวทางการดําเนินชีวิตที่เปนขั้นตอน 1 0.07 

8. รูหลักการ หลักเกณฑในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 2 0.14 

9. ไดรับความรู คุณธรรมสอดแทรกในการอบรม 14 0.95 

รวม  100.00 

 
จากตาราง 2  พบวา  ผูเขารับการอบรม  มีความคาดหวังมากที่สุด 3 อันดับแรก  ไดแก   การนําความรูและ

กิจกรรมที่ไดไปสอนนักเรียน  คิดเปนรอยละ  38.57  ของผูแสดงความคิดเห็นรองลงมาไดแก  นําความรูดานคุณธรรม    

ไปใช ในชีวิตประจําวัน   คิดเปนรอยละ 16.19  ของผูแสดงความคิดเห็น  และไดรับความรูจากการสงเสริมคุณธรรม     

คิดเปนรอยละ  12.18  ของผูแสดงความคิดเห็น   
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ตาราง 3   ความถี่ รอยละ ส่ิงที่บรรลุมากกวาส่ิงที่คาดหวังของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดอบรมโครงการคุณธรรม 

นําความรู :   แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ส่ิงที่บรรลุมากกวาส่ิงที่คาดหวัง ความถี่ รอยละ 

1. นําคุณธรรม จริยธรรมที่ไดจากการอบรมไปบูรณาการ เปนแนวทาง 

    ในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน 

339 28.88 

2. รูจักวิธีการฝกสมาธิที่ถูกตองสามารถนําวิธีดังกลาวไปสอนนักเรียนได 214 18.23 

3. นําความรูไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวัน 329 28.02 

4. ทราบทฤษฎีการเรียนรูที่หลากหลาย 78 6.64 

5. เกิดแรงบันดาลใจมีกําลังใจในการพัฒนาตนเอง 3 0.26 

6. นําความรูไปพัฒนาตนเอง นักเรียนและคนรอบขางเพื่อใหเขาใจใน 

    การอยูรวมกันในสังคมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง 

    สรางสรรค 

41 3.49 

7. ชมวิดีทัศนของโรงเรียนสัตยาไส และรูจักโรงเรียนสัตยาไสมากขึ้น 4 0.34 

8. นําไปใชในการบริหารสถานศึกษา 2 0.17 

9. แหลงการเรียนรู/ภูมิปญญาทองถิ่น 1 0.09 

10.  ความรูของวิทยากรดี  มีคุณภาพ  รวมทั้งรูปแบบการบรรยายที่เราใจ 163 13.88 

รวม  100.00 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเขารับการอบรม  คิดวาส่ิงที่บรรลุมากกวาส่ิงที่คาดหวังมากที่สุด  3 อันดับแรก  ไดแก  

การนําคุณธรรม  จริยธรรมที่ไดจากการอบรมไปบูรณาการ  เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน  คิดเปน

รอยละ  28.88  ของผูแสดงความคิดเห็น  รองลงมาไดแก   การนําความรูไปพัฒนาและใชในชีวิตประจําวัน  คิดเปน             

รอยละ  28.02  ของผูแสดงความคิดเห็น  และรูจักวิธีการฝกสมาธิที่ถูกตองสามารถนําวิธีดังกลาวไปสอนนักเรียนได              

คิดเปนรอยละ  18.23  ของผูแสดงความคิดเห็น   
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ตาราง  4   ความถี่ รอยละ ส่ิงที่บรรลุนอยกวาส่ิงที่คาดหวังของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดอบรมโครงการคุณธรรม  

 นําความรู : แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ส่ิงที่บรรลุนอยกวาส่ิงที่คาดหวัง ความถี่ รอยละ 

1. การปฏิบัติยากกวาทฤษฎีการเรียน 107 14.99 

2. เวลาและสถานที่ในการอบรม อากาศแออัด  เวลานอยเกินไปส่ือที่ใช 

    ไมทั่วถึง 

183 25.63 

3. ไมมีกิจกรรมใหแสดงออก 1 0.14 

4. วิทยากรควรมีมากกวานี้เพื่อความหลากหลาย 101 14.15 

5. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครูทางดานคุณธรรม 86 12.04 

6. กระบวนการเรียนรูของมนุษย 58 8.12 

7. ผูอบรมไมใหความสนใจ 54 7.56 

8.  การปลูกฝงคุณธรรมแกครู 124 17.37 

รวม  100.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที่ 4  พบวา  ผูเขารับการอบรมคิดวาส่ิงที่บรรลุนอยกวาส่ิงที่คาดหวังมากที่สุด   3  อันดับแรก  ไดแก  

สถานที่ในการอบรมอากาศแออัด  เวลานอยเกินไป  และส่ือที่ใชไมทั่วถึง  คิดเปนรอยละ  25.63  ของผูแสดงความคิดเห็น  

รองลงมาไดแก  การปลูกฝงคุณธรรมแกครู   คิดเปนรอยละ  17.37   ของผูแสดงความคิดเห็น  และการปฏิบัติยากกวา

ทฤษฎีการเรียน  วิทยากรอธิบายยังไมเขาใจ  คิดเปนรอยละ  14.99  ของผูแสดงความคิดเห็น   
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ตาราง  5  ความถี่  รอยละ การนําส่ิงที่เรียนรูกลับไปใชกับตนเองและการทํางานของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดอบรม 

 โครงการคุณธรรมนําความรู : แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 เทพสตรี 
  

การนําส่ิงที่เรียนรูกลับไปใชกับตนเองและการทํางานโดย ความถี่ รอยละ 

1. นําคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมที่ไดรับจากการอบรมไปบูรณาการ 

    เปนแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน 

516 44.72 

2. นําความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจําวัน 287 24.87 

3. รูจักวิธีการฝกสมาธิใหกับตนเองและจะนําไปฝกนักเรียน 65 5.63 

4. นําความรูที่ไดไปเผยแพรกับเพื่อนรวมงาน 199 17.24 

5. พัฒนาทักษะการคิด บทเรียน และรูปแบบการสอน 18 1.56 

6. ขยายผลในทางปฏิบัติใหกับครูและนักเรียน 69 5.98 

รวม  100.00 
  

จากตารางที่ 5  พบวา  ผูเขารับการอบรม  คิดวาการนําส่ิงที่เรียนรูกลับไปใชกับตนเองและการทํางานมากที่สุด                   

3  อันดับแรก  ไดแก  นําคุณธรรม  จริยธรรมและกิจกรรมที่ไดรับจากการอบรม  ไปบูรณาการเปนแนวทางในการปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอน  คิดเปนรอยละ  44.72  ของผูแสดงความคิดเห็น  รองลงมาไดแก  นําความรูที่ไดไปใชใน

ชีวิตประจําวัน  คิดเปนรอยละ  24.87  ของผูแสดงความคิดเห็น  และนําความรูที่ไดไปเผยแพรกับเพื่อนรวมงาน  และ   

คนอื่นๆ  คิดเปนรอยละ  17.24  ของผูแสดงความคิดเห็น   
 
ตาราง  6   ความถี่ รอยละ ขอเสนอแนะของผูเขารับการอบรมที่มีตอการจัดอบรมโครงการคุณธรรม  นําความรู :  

 แนวทางการเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ 

1. ระยะเวลาและวิธีการฝกนอยเกินไป 7 1.98 

2. ควรจัดเขาคายคุณธรรมโดยนําครูและนักเรียนทั่วประเทศมาทํา 

    กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนรวมกัน 

5 1.40 

3. สถานที่อบรมคับแคบ  หองน้ําไมสะอาด บรรยากาศไมดี จํานวนคนอบรมมากเกินไป  127 35.67 

4. นาจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 3.09 

5. ควรมีการจัดอบรมอีกใหกับผูที่สนใจ 75 21.07 

6. ควรมีตัวอยางแผนการสอน ซีดี 43 12.08 

7. ควรมีวิทยากรมากกวานี้ 67 18.82 

8. ตองการระยะเวลามากกวานี้ 2 0.56 

9. ส่ือวัสดุที่ใชในการอบรมไมชัดเจน 4 1.12 

10. ส่ือแผนพับนอยเกินไป 15 4.21 

รวม  100.00 
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จากตารางที่ 6  พบวา   ผูเขารับการประเมิน   ใหขอเสนอแนะมากที่สุดไดแก  3  อันดับแรก ไดแก  สถานที่

อบรม  คับแคบ   หองน้ําไมสะอาด   บรรยากาศไมดี  จํานวนคนมากเกินไป   คิดเปนรอยละ  35.67  ของจํานวนผูแสดง

ความคิดเห็น  รองลงมาไดแก  ควรมีการจัดอบรม  ใหแกผูที่สนใจอีก  คิดเปนรอยละ  21.07  ของจํานวนผูแสดงความ

คิดเห็น  และควรมีวิทยากรมากกวานี้เพราะจะไดแนวคิดหลายๆ  ดาน  คิดเปนรอยละ  18.82  ของผูแสดงความคิดเห็น   
 

บทสรุป 

 ผลการประเมินของโครงการนี้   พบวา   ความคาดหวังของผูเขารับการอบรมอันดับแรกคือ  การนําความรูและ

กิจกรรมที่ไดไปสอนนักเรียน  ส่ิงที่บรรลุมากกวาส่ิงที่คาดหวังและสามารถนําไปใชกับตนเองในการทํางานคือ  การนํา

คุณธรรมจรรยาบรรณที่ไดจากการอบรมไปบูรณาการเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียน  และเปน

แนวทางในการปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอน 

 จากผลการประเมินโครงการนี้   แสดงใหเห็นวาบุคลากรทางการศึกษาใหความสําคัญกับการเสริมสราง

คุณธรรมใหกับนักเรียน   โดยจะนําไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  และมีความตองการที่จะเขารวมอบรมอีก  

สมควรที่หนวยงานของรัฐจะตองใหการสนับสนุนโครงการนี้ใหมีอยางตอเนื่อง 

 

เอกสารอางอิง 

 

คณะครุศาสตร. (2550). รายงานสรุปผลการดําเนินงานอบรมโครงการคุณธรรมนําความรู :แนวทาง 

การเสริมสรางคุณธรรมในระบบการศึกษา. ลพบุรี : คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   63        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กินแลวปลูก  ไมทุกขไมจน 

กินแลวไมปลูก  มันทกุขมันจน 

เล้ียงลูกปลูกโพธิ ์
 

ลูกเอย........พอแมไมมีเงินทองมากองไว 

จงตั้งใจพากเพียรเรียนหนังสือ 

หาวิชาความรูเปนเครื่องมือ 

เพื่อยึดถือเปนเสบียงไวเลีย้งกาย 

พอกับแมนั้นมีแตจะแกเฒา 

จะเลี้ยงเจาเรื่อยไปอยาไดหมาย 

หมั่นศึกษาหาความรูไวเลี้ยงกาย 

เจาสบายแมกับพอก็พอใจ 
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เหตุแหงความยากจน 
1.  ปลอยกายปลอยใจระเริงหลง  ธุรกิจไมสนทําแชเชือน  จนลงทุกทีๆ ไมดีแน 

2.  ไมรูซึ้งคุณคาของเงินตรา  สุรุยสุรายใชไปไมใยดี  จนงายๆ ก็เพราะหนี ้

3.  วันๆ นอนอูตะวันสูงโดง  งานการไมทําไรประโยชน  จนลงไดก็เพราะเอาแตสบาย 

4.  บานมีที่ดินไรนาคณานับ  ไมยอมปลูกผักปลูกขาวเพิ่มพูนผล  จนลงก็เพราะมัวขี้เกียจหลังยาว 

5.  สมาคมสังสรรคผูยิ่งใหญ  คบคนรวยมีแตฟุมเฟอยไมประหยัด  จนลงก็เพราะมักใหญใฝสูง 

6.  ขึ้นโรงขึ้นศาลคาความเปนเนืองนิจ  ชอบเดนชอบดังทําฟูฟา  จนลงก็เพราะอยากดัง 

7.  กูหนี้ยืมสินยอมขายหนา  ทําโอฬารโกหรูดูสงา  จนลงก็เพราะอยากหาเหาใสหัว 

8.  ลูกเมียเกียจคราน  งานการไมเปนหลักแหลง  จนลงเพราะชะตาลิขิต 

9.  ลูกหลานคบเพื่อนลวนไมดี  กอภัยคดีใหหนักอก  จนลงเพราะหลอกใหหลงเชื่อ 

10.  ชอบพนันสําสอนทั้งดื่มเหลา  ไหนจะทนอยูสักกี่น้ํา  จนลงก็เพราะสิ้นเนื้อประดาตัว 

 
 

 
 
 
 

 

 เหตุแหงความรวย 

   1.  ไมครั่นครามพันฝากาวไปขางหนา  หวังวาสําเร็จไมนิดแน  รวยขึ้นเพราะขยันขันแข็ง 

   2.  ซื้อขายสุจริตตรงไปตรงมา  ลูกคาเพิ่มพูน  มากหนาหลายตา  รวยขึ้นเพราะซื่อตรงสุจริต 

   3.  ไกโหลุกขึ้นขมีขมัน  ทํางานไมหยุดหนาตามัน  รวยขึ้นเพราะเอาใจใสไมแชเชือน 

   4.  งานบานงานเรือนดูแลทั่วถึง  มือไมทําไมนิ่งเฉย  รวยไดในที่สุดไมแปรปรวน 

   5.  ระวังไวไฟไหมโจรขโมย  บานชองสงบไมเดือดรอน  รวยไดไมระวังรักษาไมละเลย 

   6.  อบายมุขไมเกี่ยวของเกี่ยว  เรื่องผิดกฎหมายยิ่งไปใหหางไกล   รวยไดเพราะเจียมตนไมขมทาน 

   7.  เล็กใหญในครอบครัว  รวมตัวกันเหนียวแนนเปนปกแผน  รวยไดเพราะสามัคคีแรงใจดัน 

   8.  ลูกเมียกตัญูเฉลียวฉลาด  ไมเคยคิดปดบังหรืออําพราง  รวยไดเพราะน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

   9.  สอนส่ังลูกหลานใหทําดี  มีสงาราศีทั่ววงศตระกูล  รายไดคือรุนลูกหลาน 

    10.  ทําบุญทําทานสรางกุศลฟาดินรูเห็นเปนพยาน  รวยไดเพราะกรรมดีที่สรางไว 
 

เหตุแหงความลมเหลว 

ไมประมาณตนเอง  คบคาคนเสเพล 

เกียจครานตอการทํางาน กอหนี้สินลนพนตัว 

ขี้เหลาเมายา  หลงการพนัน 

เหตุแหงความสําเร็จ 
ขยันและประหยัด    ออนนอมถอมตน 

รูจักประมาณตน  รูรับผิดชอบ 
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เมื่ อกลาวถึ งการวิจัยในชั้น เรียน  บุคคล

โดยทั่วไป โดยเฉพาะ ”ครู” ผูที่ถือวาเปนฟนเฟองสําคัญ

ของการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน มักจะมองวา การ

วิจัยในชั้นเรียน ก็คือการพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ให

เกิดขึ้น เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับกระบวนการการเรียน

การสอนในชั้นเรียน ซึ่งสาเหตุของปญหาตางๆ เหลานั้น 

ก็จะมาจากตัวของผูเรียน วิธีการสอน ส่ือการสอน และ

สภาพแวดลอมในชั้นเรียน เปนหลักและดวยความเชื่อ

เชนนี้เอง ครูจึงมีหนาที่เปน “ครูผูคน ครูผูคิด และครูผู

แกปญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน” เปนสําคัญ

กระบวนการของการวิจัยในชั้นเรียนที่ผานมาโดยตลอด 

จึงมีครูผูสอนเปนคนคนหาปญหาที่เกี่ยวของกับการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน โดยวิธีการตางๆ อาทิเชน   

จากการ การสอนจริง ๆ และผูเรียนกลุมใหญในชั้นก็มี

ปญหาเหลานี้ตรงกัน และครูก็จะตองมีบทบาทเปนผู

คนหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหมๆ ที่แกไขปญหาดังกลาว

ใหสําเร็จลุลวงไป 

 

ดวยแนวคิดและความเชื่อดังกลาวนี้ เอง 

งานวิจัยในชั้นเรียนจึงมีลักษณะที่เปนงานวิจัยในเชิง

ปริมาณที่เนนการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการ

เรียนการสอนเปนหลัก และโดยสวนใหญก็จะเปน

งานวิจัยที่เนนการสรางสื่อการสอนหรือพัฒนาวิธีการ

สอน ตลอดจนเปรียบเทียบรูปแบบการสอนแบบตางๆ 

ใหเหมาะสมกับชั้นเรียนของตนเองเปนสําคัญ จนทําให

ครูละเลยสิ่งสําคัญไป  นั่นคือ  “ ความเปนองครวม 

(Holistic ) “ และ “ การบูรณาการ (Integrated) “ ซึ่งถือวา

เปนส่ิงที่มีความสําคัญเปนอยางมากในการ “สรางคน

ใหเปนคนที่สมบูรณแบบ” เพราะในสภาพความเปน

จริงนั้น ผูเรียนไมไดมีชีวิตอยูแคในชั้นเรียนของครูผูสอน

เทานั้น หากแตยังมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับโลก

ภายนอกหองเรียนดวยผูเรียนแตละคนจะมีพื้นฐานมา

จากครอบครัวที่แตกตางกันมากบางนอยบางและสิ่ง

เหลานี้ก็หลอหลอมและสงผลใหผู เรียนแตละคนมี

ศักยภาพในการเรียนรู ตลอดจนสภาพปญหา และ

ความตองการที่แตกตางกันไป (ทั้งในสวนของปญหา
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ดานการเรียนรู และปญหาดานพฤติกรรมอื่นๆ หรือทั้ง

สองดานประกอบกัน) ดังนั้นการมองปญหาของผูเรียน

แตละคน จึงไมอาจมองเฉพาะสิ่งที่ปรากฏคาดวานาจะ

เปนเชนนั้น) วา ผลจากการสํารวจของตนเองนั้น ไดพบ

ปญหาที่เปนปญหาเกี่ยวของกับการเรียนกับผูเรียน เปน

ตน  จนครู ม่ันใจ(หรืออาจจะไมมั่นใจนักแตสังเกต             

จากการทดสอบความรูของผูเรียน  จากการพูดคุยใน 

ชั้นเรียนไดเทานั้นหากแตควรที่จะตองมองยอนไปยัง

บริบทโดยรอบ หรือมองผูเรียนคนนั้นในลักษณะที่เปน

องครวม โดยไมไดแยกตัวของผูเรียนคนนั้น ออกจาก

สังคมโดยรอบตัวเขาดวย ซึ่งวิธีการมองแบบนี้ ไมอาจ

มองไดโดยใชแนวคิดของการวิจัยในเชิงปริมาณหากแต

ตองใชแนวคิดของการวิจัยในเชิงคุณภาพเปนหลัก 

เพื่อให “ครู”   ไดสามารถเขาถึงสภาพปญหาของผูเรียน

ไดอยางแทจริง และสามารถที่จะแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง ตรงจุด  สามารถพัฒนาพฤติกรรมของผูเรียน 

ใหมีคุณภาพตามที่กําหนดไวในหลักสูตรหรือตามที่

สังคมคาดหวังได 
 

ประเภทของการวิจัยในช้ันเรียน 

การวิจัยในชั้นเรียน โดยทั่วไปสามารถจําแนก

ประเภทตามเกณฑการจําแนกไดหลายเกณฑ   แลวแต

วาผูแบงจะใชเกณฑใดเปนหลัก อาทิเชน หากแบงตาม

ประโยชนที่ไดจากการวิจัย ก็อาจจะจําแนกไดเปน         

2 ประเภท คือ การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยบริสุทธิ์ และ

การวิจัยประยุกต หรือหากจําแนกตามขอมูลที่ใช ก็จะ

ได  2 ประเภท คือ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิง

คุณภาพ หรืออาจจะจําแนกตามเกณฑเฉพาะที่พบใน

การวิจัยในชั้นเรียนไดดังนี ้
 

1. จําแนกตามลักษณะความเขมขอกระบวนการ  
   วิจัย  อาจจําแนกได 3 ประเภท คือ  

1.1 การวิจัยหนาเดียว ซึ่งเปนการวิจัยที่

สามารถเขียนรายงานเพียงหนาเดียวหรือหลายหนาแต

ไมมากนัก และการเขียนจะเขียนเพียงบอกปญหาและ

วิธีแกปญหาและผลการแกปญหาอยางยอพอเขาใจ

คลายกับบทคัดยอของการวิจัยอื่น  

1.2 การวิจัยอยางงาย เปนการวิจัยที่คอนขาง 

มีกระบวนการที่ครบถวนแตการเขียนรายงานการวิจัย

บางหัวขออาจขาดความสมบูรณบางเชน เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

1.3 การวิจัยที่สมบูรณ หรืออยางที่เรียกกัน

โดยทั่วไปวาการวิจัยหาบท เปนการวิจัยที่อยูในระดับ

มาตรฐานสากล ดําเนินการตามกระบวนการที่ครบถวน 

เขียนรายงานการวิจัยอยางสมบูรณ 

 
2. จําแนกตามจุดมุงหมายเฉพาะของการวิจัย  
 อาจจําแนกได 2 ประเภท คือ  

2.1 การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ

ปญหาในชั้นเรียน เชน การวิจัยเพื่อวิเคราะหผูเรียนหรือ

วินิจฉัยผูเรียน การวิจัยเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา

การวิจัยเพื่อศึกษาสภาพและปญหาการเรียนรูหรือ

สภาพพฤติกรรมที่เปนปญหาของผูเรียน เปนตน 

2.2 การวิ จั ย เพื่ อประยุ กตทฤษฎี ในการ

แกปญหาและพัฒนา เชน การวิจัยเพื่อสรางสื่อและ

นวัตกรรมการเรียนรู การวิจัยเพื่อสรางเครื่องมือ

ประเมินผลการเรียนรู  การวิจัยเพื่อปรับแกพฤติกรรม

บางอยางของผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะหรือ

พฤติกรรมของผูเรียนใหมีความเปนเลิศ เหลานี้  เปนตน 

อยางไรก็ตาม การวิจัยเรื่องหนึ่ง ๆ อาจจะไม

สามารถแยกประเภทไดอยางเด็ดขาด  อาจจัดอยูใน

บางประเภทหรือหลายประเภทในขณะเดียวกันก็ได เชน 

ในการวิจัยเรื่องหนึ่งอาจจะเปนการวิจัยเพื่อพรรณนา

หรือบรรยาย ปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหา  

และทดลองนวัตกรรมการแกปญหา  

การวิจัยนี้จึงเปนทั้งการวิจัยเชิงพรรณนาหรือ

บรรยายและการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยบางเรื่องอาจจะ

ตองใชทั้งขอมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือการวิจัย

บางเรื่องอาจจะเกี่ยวของกับสาขาวิชาหลายสาขาหรือที่

เรียกกันวา “สหวิทยาการ” (Interdisciplinary) ตองมี

การบูรณาการองคความรูที่หลากหลายเขามาใชเพื่อ
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แกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ เนื่องจากใน

สภาพการณปจจุบันนั้น ปญหาของผูเรียน หรือปญหา

ของการจัดการเรียนการสอนนั้น มีความสลับซับซอน

และมีความเกี่ยวพันกับส่ิงตางๆมากมาย  มีความเปน

องครวมกับสังคมภายนอกดังที่ไดกลาวแลวในเบื้องตน 

ยกตัวอยางเชน ครู อาจจะพบวาผูเรียนในชั้นเรียนของ

ตนเองไมสนใจการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชั่วโมง

เรียนที่ครูสอน  มีปญหาการใชความรุนแรง พฤติกรรม

กาวราว โตเถียง หรือแสดงกิริยาไมพอใจเมื่อครูซักถาม 

หรือตําหนิ หรือในทางตรงกันขามก็อาจจะมีพฤติกรรม

เก็บกด ไมกลาแสดงออกก็ได ซึ่งถาหากครูตองการที่จะ

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นนี้ จําเปนที่ครูจะตองมีความเขาใจ

ในตัวผูเรียน ตลอดจนสาเหตุแหงพฤติกรรมเหลานั้น

ของผูเรียนอยางลึกซึ้ง โดยนําแนวคิดของการวิจัยเชิง

คุณภาพเขามาประยุกตใช 
 

กระบวนทัศนของการวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 

การวิจัยเชิงคุณภาพเปนการวิจัยที่แสวงหา

ความจริงในสภาพที่เปนอยูโดยธรรมชาติ (Naturalistic 

inquiry)  ซึ่งเปนการสอบสวน มองภาพรวมทุกมิติ 

(Holistic perspective) ดวยตัวผูวิจัยเองเพื่อหาความ 

สัมพันธของปรากฏการณที่สนใจกับสภาพแวดลอมนั้น  

โดยใหความสําคัญกับขอมูลที่เปนความรูสึกนึกคิด 

คุณคาของมนุษย   และความหมายที่มนุษยใหตอ

ส่ิงแวดลอมตางๆรอบตัว ซึ่งในที่นี้ก็คือตัวของผูเรียน 

หรือกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับผูเรียน โดยเนน

การวิเคราะหขอมูลที่ไดมา ดวยการตีความเพื่อสราง

ขอสรุปแบบอุปนัย  (Inductive  analysis) เพื่อใหไดความรู

ความเขาใจในปรากฏการณที่ตองการศึกษาอยางลึกซึ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมตัวทํางานวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 

 “สนาม” สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพใน             

ชั้นเรียน  คือ  พื้นที่ที่ผูวิจัยจะเขาไปศึกษา ซึ่งในที่นี้คือ

ภายในชั้นเรียนนั่นเอง หรืออาจเปนครอบครัว ชุมชน  

หมูบาน ที่ผูเรียนอาศัยอยูก็ได หากเรื่องที่ศึกษามีความ

จําเปนที่จะตองเขาใจในบริบทโดยรอบของตัวผูเรียน

อยางลึกซึ้ง อาทิเชนเมื่อครูตองการศึกษาถึงสาเหตุแหง

พฤติกรรมกาวราวของผูเรียน ที่พบในชั่วโมงการสอน

ภาษาอังกฤษของครู ซึ่งในเรื่องดังกลาวนี้ ครูจําเปนที่

จะตองศึกษาไปถึงสภาพแวดลอมของเด็กผูเรียนไมวา

จะเปนในสวนของปฏิสัมพันธของเด็กผูเรียนกับเพื่อน 

ในโรงเรียน หรือสัมพันธภาพของเด็กผูเรียนกับสมาชิก

ในครอบครัว  หรือชุมชน  เปนตน  ดังนั้นครู ผู วิจัย              

จึงตองกําหนดกลุมคนผูที่สามารถจะตอบปญหาที่

ตองการดังกลาวไดอยางลึกซึ้ง  ทําใหมีการขยาย ” 

“สนามของการวิจัย” ออกไปจากชั้นเรียนตามปกติ  

และตัวครูผูวิจัย ก็ตองมีการเตรียมตัว เตรียมความ

พรอมในการเขาสนาม ไมวาจะเปนดานรางกายและ

จิตใจ รวมถึงการเตรียมอุปกรณที่จําเปน เชน สมุด

บันทึก ดินสอ กลองถายรูป เทปบันทึกเสียง  ไวดวย  
 

การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย 

เชิงคุณภาพในชั้นเรียน 
การวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียนนั้นครูผูวิจัย

จะตองพยายามนําตัวเองเขาไปสัมผัสกับปรากฏการณ

ที่เกิดขึ้น และพยายามเขาใหถึงวิธีอธิบายปรากฏการณ
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แบบคนใน (Insider) ใหมากที่สุด กลาวคือครูผูวิจัย

จะตองมองหรืออธิบายปรากฏการณตามแนวคิดของ         

ผูที่ใหขอมูลนั้นๆ ไมใชตัวครูผูวิจัยเองเปนคนตัดสิน

ปรากฏการณดังกลาวตามมุมมองหรือความเชื่อของ

ตนเอง   หากแตจะตองเขาใจวาเด็กผูเรียนรูสึกอยางไร 

ทําไมถึงมองวาการสอนวิชาภาษาอังกฤษของเรานาเบื่อ

หนาย หรือทําไมมองวาการแสดงพฤติกรรมกาวราวของ

เขานั้นเปนเรื่องที่ถูกตองซึ่งวิธีการในการเก็บรวบรวม

ขอมูลนั้น   โดยทั่วไปจะใชวิธีการสังเกตและการ

สัมภาษณเปนหลัก 

 การสังเกต (Observation) การสังเกตในวิจัย     

เชิงคุณภาพอาจจําแนกอยางงายๆ เปน  2  แบบ คือ  

 1) การสังเกตแบบมีสวนรวนรวม (Participation 

observation) คือ การสังเกตที่ผูสังเกตเขาไปใชชีวิตหรือ       

มีการกระทํากิจกรรมดวยกันจนกระทั่งเขาใจความรูสึก

นึกคิดและความหมายที่คนเหลานั้นใหตอปรากฏการณ

ทางสังคมที่ผูวิจัยศึกษา ซึ่งเมื่อสังเกตแลวจะตองมีการ

ซักถามและการจดบันทึกขอมูล ดวย 

 2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (non- 

participation observation) คือ การสังเกตที่ผูสังเกตไมได

เขาไปใชชีวิตรวมหรือมีกิจกรรมกับกลุมคนที่ศึกษา 

เนื่องจากไมตองการใหผูถูกสังเกตรูสึกรบกวนเพราะ

อาจทําใหพฤติกรรมผิดไปจากปกติได  

โดยการสังเกตนั้น ควรสังเกตใน 6 ส่ิงตอไปนี้ 

ก) การกระทํา คือ การใชชีวิตประจําวันการ

รับประทานอาหาร การปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ในชีวิต 

ประจําวันของผูเรียน หรือกลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา 

ข) แบบแผนการกระทํา คือ การกระทําหรือ 

พฤติกรรมที่เปนกระบวนการ มีขั้นตอนจนเปนแบบแผน  

ชี้ใหเห็นสถานภาพ  บทบาทและหนาที่ของผูเรียนหรือ

เปาหมายที่เราสนใจ 

ค) ความหมาย  คือ  การใหความหมายของ 

การกระทําหรือแบบแผนพฤติกรรมนั้น วาผูเรียนรูสึก

อยางไร  หรือมีความเชื่อตอการกระทําของตนเอง

อยางไร 

ง) ความสัมพันธ  คือ  ความสัมพันธระหวาง 

ผูเรียนในชั้นเรียน และระหวางผูเรียนกับบุคคลอื่นๆ 

โดยรอบ 

จ) การมีสวนรวมในกิจกรรมคือการที่ผูเรียน

หรือกลุมเปาหมายยอมรวมมือในกิจกรรมนั้น ๆ  

ฉ) สภาพสังคม คือ ภาพรวมทุกแงทุกมุมที่ 

สามารถประเมินได ที่ผูเรียน หรือเปาหมายที่ตองการ

ศึกษาเผชิญอยู 
 

การสัมภาษณ (Interview) เปนการเจาะลึก

ประเด็นตาง ๆ ที่ ผูวิจัยสนใจ อาจใชสัมภาษณเปน

รายบุคคลหรือเปนกลุมก็ได โดยอาจแบงประเภทของ

การสัมภาษณไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 

 1)การสัมภาษณแบบเปนทางการ  (formal  

interview) หรือการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนการ

สัมภาษณที่ผูวิจัยไดเตรียมคําถามและขอกําหนดไว

แนนอนตายตัว  ซึ่งในที่นี้จะไมแนะนําใหครูผูวิจัยใช

วิธีการนี้  เพราะไมไดชวยใหไดขอมูลที่ ลึกซึ้ งและ

ครอบคลุม เพี ย งพอโดย เฉพาะในแง ของสั งคม 

ความหมายและความรู สึกนึกคิดของผู เ รียนหรือ

กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา อีกทั้งยังทําใหผูเรียน

หรือกลุมเปาหมายรูสึกเกร็ง และไมสะทอนความเปน

จริงออกมา ทําใหโอกาสความเปนคนในของครูผูวิจัย

หมดไปในที่สุด 

     2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal  

interview) เปนวิธีการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด

สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียน และโดยสวน

ใหญก็มักจะใชรวมกับการสังเกตแบบมีสวนรวม เพื่อให

ครูผูวิจัยไดเห็นภาพและเขาใจปรากฏการณทางสังคม

ไดอยางรอบดาน ซึ่งการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ

นั้นจะมีการเตรียมคําถามกวาง ๆ มาลวงหนา เพื่อเปน

กรอบสําหรับผูวิจัยเองวาตองการขอมูลในดานใดบาง 

และการสัมภาษณแบบนี้อาจแบงยอยออกไดอีก เชน  

การสัมภาษณโดยเปดกวางไมจํากัดคําตอบ  การ

สัมภาษณแบบเจาะลึก (in depth  interview) การตะลอม

กลอมเกลา (probe) ซึ่งเปนการซักถามที่ลวงเอาสวนลึก
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ของความคิดของผูเรียนหรือกลุมเปาหมายออกมาให

ไดมากที่สุด และการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (key 

informant interview) โดยกําหนดตัวผูตอบ บางคนแบบ

เจาะจง เพราะมีขอมูลที่ดี ลึกซึ้ง กวางขวางเปนพิเศษ               

การเงี่ยหูฟง (eavesdropping) จากคําสนทนาของผูอื่น

โดยครูผูวิจัยไมตองตั้งคําถามเองตลอดจนการสนทนา

กลุม (Focus  group discussion) ก็เปนเทคนิคของการวิจัย

เชิงคุณภาพอีกอยางหนึ่ง   

 ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิง

คุณภาพนั้น  ผูวิจัยอาจใชอุปกรณ  เชน  กลองถายรูป             

เทปบันทึกเสียงหรือวีดีโอเทป  เพื่อชวยใหการเก็บ

รวบรวมขอมูลมีความสมบูรณ ครบถวนถูกตองมากขึ้น

ก็ได 
 

การตรวจสอบและการวิเคราะหขอมูล 

 หลังจากที่ครูผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลมา

จากผูเรียนหรือกลุมเปาหมายที่ตองการแลว ขั้นตอน

ตอไปที่จะตองทํา  คือ  การตรวจสอบขอมูลและการ

วิเคราะหขอมูลซึ่งครูผูวิจัยอาจทําไปพรอมกับการเก็บ

รวบรวมขอมูลก็ได   การตรวจสอบขอมูลในการวิจัยเชิง

คุณภาพที่นิยมใชกัน เรียกวา  การตรวจสอบขอมูลแบบ

สามเสา (Triangulation) ไดแก การตรวจสอบสามเสา

ดานขอมูล โดยพิจารณาจากชวงเวลา สถานที่และ

แหลงบุคคลผูใหขอมูลที่แตกตางกัน กลาวคือ ถาขอมูล

ตางเวลากันจะเหมือนกัน หรือไมถาขอมูลตางสถานที่

จะเหมือนกันหรือไม และถาบุคคลผูใหขอมูลเปล่ียนไป

ขอมูลจะเหมือนเดิมหรือไม  หรือครูผูวิจัยอาจจะใชการ

ตรวจสอบสามเสาดานผูวิจัยก็ได โดยเปลี่ยนตัวผูสังเกต 

จากการที่ตัวเราเองเปนผูสังเกต เปนใหครูคนอื่นลอง

เปนผูสังเกตดูบาง นอกจากนี้ก็อาจจะใชการตรวจสอบ

สามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูลก็ไดโดยใชวิธีเก็บรวบรวม

ขอมูลตาง ๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน เชน              

ใชวิธีสังเกตควบคูไปกับการซักถาม เหลานี้เปนตน 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยเชิง

คุณภาพนั้น  มักจะไมใชสถิติชวยในการวิ เคราะห 

หากแตจะใชแนวคิดทฤษฎีเปนกรอบในการวิเคราะห

โดยวิธีการหลักที่ใชกันนั้นมี  2  วิธี  คือ  วิธีแรกเปนการ

วิเคราะหขอมูลโดยการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย 

(Inductive)   ซึ่งไดจากการสังเกตและการสัมภาษณที่ได

จดบันทึกไวจากสิ่งที่เปนรูปธรรมหรือปรากฏการณที่

มองเห็น  โดยผูวิจัยไดเห็นหลาย ๆ เหตุการณและไดทํา

การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาแลวก็สามารถลงมือ

เขียนเปนประโยคหรือขอความเพื่อสรางขอสรุปไดตาม

กรอบแนวคิดทฤษฎีหรือเพื่อตอบปญหาของการวิจัย 

ขอมูลที่ไมตองการจะถูกกําจัดออกไปได วิธีที่สองเปน

การวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) ซึ่งไดจากการศึกษาเอกสาร (document  research) 

ในการวิ เคราะห เอกสารผูวิจัยตองคํานึงถึงบริบท 

(context) หรือสภาพแวดลอมของขอมูลเอกสารที่นํามา

วิเคราะหประกอบดวยวามีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไร 

การวิเคราะหขอมูลทั้งสองวิธีนี้จะเปนขอความแบบ

บรรยาย (descriptive) ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว ขึ้นอยูกับ

ประเด็นหรือปญหาที่จะวิเคราะหและการเลือกของครู

ผู วิ จั ย   ดั งนั้ นการมีกรอบความคิดหรื อทฤษฎีที่

หลากหลายจะมีความสําคัญอยางยิ่ งในการชวย

วิเคราะหขอมูลไดลึกซึ้งและสรางขอสรุปที่หนักแนน เพื่อ

ตอบคําถามของการวิจัยในชั้นเรียนในครั้งนั้นๆไดเปน

อยางดี 
 

การเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียน 
 ขั้นสุดทายของกระบวนการวิจัย  คือ การเขียน

รายงานผลการวิจัย  เพื่อนําเสนอผลงานที่ ไดจาก

การศึกษา คนควาและวิจัยวาไดคนพบความจริงหรือ         

ไดความรูใหม ๆ อะไรบาง   การเขียนรายงานการวิจัย

เชิงคุณภาพในชั้นเรียนนั้น รูปแบบจะเปนอยางไรนั้น             

ก็ขึ้นอยูกับความตองการของครูผูวิจัยวาตองการให

งานวิจัยของตนเองเปนเชนไรเปนงานวิจัยแบบหนา

เดียว งานวิจัยอยางงาย หรืองานวิจัยแบบสมบูรณ  แต

ทั้งนี้รายงานวิจัยควรที่จะตองมีสาระครบถวนตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย   มีความถูกตอง   รัดกุม  

ชัดเจน  เปนสําคัญ สามารถตอบคําถามการวิจัยที่ครู

สงสัย  ใคร รู  ไดอยางลึกซึ้ ง  และครู ผูวิจัยสามารถ
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นําไปใชประโยชนในการสรางองคความรูเพื่อนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนไดอยางเหมาะสม 
 

บทสงทาย  

 การวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีวัตถุประสงคที่สําคัญ

คือการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ไมใชแต

เพียงในดานของการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในเชิงวิชาการของผูเรียนเทานั้นแตตองพัฒนา

คุณภาพชีวิตในดานอื่นๆ ไปพรอมกันดวย การปรับหรือ

พัฒนาพฤติกรรมดานอื่นๆของผูเรียนจะชวยสงผลทั้ง

ทางตรงและทางออมตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

ใหเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งส่ิงเหลานี้กระบวนการของการวิจัย

เชิงคุณภาพจะเขามาเปนตัวชวยเสริมใหการวิจัยใน   

ชั้นเรียนสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคดังกลาวได

เปนอยางดี ครูบางคนอาจจะรูสึกวาการทําวิจัยนั้นเปน

เรื่องที่ยาก และการวิจัยเชิงคุณภาพยิ่งเปนเรื่องที่ยาก

กวาการทําวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งในความเปนจริงแลว ถา

ครูคนนั้นไดลองยอนกลับไปพิจารณา หรือประเมินถึง

พฤติกรรมของตัวเองวา ในกระบวนการเรียนการสอน

ของตนเองนั้น ครูไดใหความสนใจกับตัวผูเรียนของ

ตนเองเชนไร มีการซักถาม สังเกตพฤติกรรมของผูเรียน

ในชั้นเรียน หรือผูเรียนที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจน

ติดตามเยี่ยมบานผูเรียน พบปะผูปกครองมากนอย

เพียงไร หากลองไดประเมินส่ิงนี้ออกมาแลว ครูหลาย

ทานอาจจะตกใจวาส่ิงเหลานั้น ก็คือสวนหนึ่งของ

กระบวนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพที่ครูไดทุมเทเวลา

ของตนเองเพื่อพัฒนาผูเรียนในชั้นเรียนของตนเอง

มาแลวอยางตอเนื่องนั่นเอง เพียงแตไมไดปรากฏออกมา

ในรูปของรายงาน “การวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียน” 

เทานั้น หรืออาจจะกลาวไดวา กวาที่ครูจะรูวาตนเอง

กําลังทําวิจัยเชิงคุณภาพในชั้นเรียนอยูก็ไดทําวิจัยเชิง

คุณภาพในชั้นเรียนเสร็จไปแลวหลายเรื่อง นั่นเอง 
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ปการศึกษา 2549 

 

เนื้อเรื่อง ภูมิหลัง 

ในขณะที่ประเทศไทยกําลังเปลี่ยนทิศทางจากการเปนประเทศเกษตรกรรมไปสูประเทศอุตสาหกรรมใหม              

(New Industrialized Countries  หรือใชคํายอวา NICs) นั้น ความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการจากตางประเทศ 

ตลอดจนความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจากตางประเทศไดเขาสูประเทศไทยอยางตอเนื่อง ทําใหคนไทยจําเปนตอง             

ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือติดตอส่ือสารกับชาวตางประเทศทั้งส้ิน จึงถือไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชส่ือ

ความหมายกันเกือบทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดใหบรรจุวิชาภาษาอังกฤษ   ไวในหลักสูตรการศึกษา               

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดย   จัดแบงเปน 4 ระดับ ตามความสามารถทางภาษาและพัฒนาการของผูเรียนทุกชวง

ชั้น คือ ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 เปนระดับเตรียมความพรอม (preparation level) ชวงชั้นที่ 2 ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 – 6 เปนระดับตน (beginner level) ชวงชั้นที่ 3 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 เปนระดับกําลังพัฒนา 

(developing level)และชวงชั้นที่ 4 คือ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6  เปนระดับความกาวหนา (กรมวิชาการ, 2545, หนา 1) 

โดยสถานศึกษาสามารถจัดเปนสาระการเรียนรูพื้นฐานที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนและจัดเปนสาระการเรียนรูเพิ่มเติมที่มี

ความลึกและเขมขน ตลอดจนใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ ตามความถนัด ตามความตองการและความ

แตกตางระหวางบุคคล (กรมวิชาการ, 2546, หนา 1)  

 เม่ือพิจารณาทักษะทั้ง 4 ดานของภาษาอังกฤษ ซึ่งไดแกทักษะการฟง พูด อาน  และเขียนแลว พบวาคนไทย

สวนใหญจะใชทักษะการอานมากที่สุด เพราะคนไทยมักไมมีโอกาสพบปะพูดคุยกับผูใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

บอยนัก แตสามารถอานภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ วารสาร หนังสือ ตําราเรียน หนังสือสัญญาทางธุรกิจ ประกาศ 
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สลากคําแนะนําในการใชสินคาผลิตภัณฑตาง ๆ มีใหเห็นอยูทั่วไป ทักษะการฟงและพูดจึงเกิดขึ้นไดยาก สําหรับทักษะ

การเขียนนั้นถือวาเปนทักษะที่ตองอาศัยความรู ความเขาใจ และมีพื้นฐานมากจากการฟง การพูด  และการอานจึงเปน

ทักษะที่มีโอกาสฝกฝนนอย ไดมีการศึกษาการใชทักษะทั้ง 4 ในการสื่อสารประจําวันของมนุษยโดย   สติคเลอร (Stickler, 

1993, p. 635) พบวา   มีการใชทักษะการฟงมากที่สุดคิดเปนรอยละ 45 ไมนับรวมกับการชมโทรทัศน หรือฟงเพลง มีการ

ใชทักษะการพูดรอยละ 30 ทักษะการอานรอยละ 16  และทักษะการเขียนรอยละ 9 ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ

วิลคินส (Wilkins, 1995, pp. 139 – 141) วาทักษะการฟงเปนทักษะที่ใชมากกวาทักษะอื่น 

 เนื่องมาจากการสอนภาษาอังกฤษ   เปนปญหาของครูผูสอนในโรงเรียนที่ผูวิจัยทําการสอนอยูผูวิจัยจึงศึกษา

วิธีการสอนภาษาอังกฤษหลายวิธี เพื่อนํามาใชแกปญหาและพัฒนาความสามารถดานการเรียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียน ปรากฏวามีวิธีสอนที่นาสนใจวิธีหนึ่งคือวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ของ               

แครชเชนและเทอรเรลล (Krashen, & Terrell, p.1988) เพราะมีแนวคิดในการสอนที่เนนการเขาใจในกระบวนการรับรู

และการเรียนรูภาษาของผูเรียน แลวนํามาจัดลําดับ  ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมแกวัย ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผูเรียน ชวยใหเกิดการเรียนรูที่ถาวรแกผูเรียนได สําหรับการนําการเรียนเพื่อรูรอบ 

(mastery learning) ของบลูม (Bloom, p.1976) มาสังเคราะหใชในการจัดการเรียนการสอนรวมดวยนั้น เพื่อชวยให

นักเรียนที่บกพรองในการเรียนไดรับความชวยเหลือดวยวิธีการสอนซอมเสริมนักเรียนที่บกพรองในเรื่องนั้น (Bloom, 

1976, p.4)  

  วิธีการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาตินี้ เปนการสอนที่ใหผูเรียนไดฟงภาษาโดยใหปจจัยปอน ที่เขาใจได 

(comprehensible input) แกผูเรียนโดยใชกระบวนการสอน (process) ที่เหมาะสมกับการรับรูทางภาษาของผูเรียน 

(language acquisition) เปนหลัก ผลของการเรียนรู (out put) จะประสบผลสําเร็จดังที่คาดหมายได ถาครูเขาใจวิธีการ

ใหปจจัยปอนหรือการพัฒนาความคิดรวบยอดอยางถูกตองและเหมาะสมแกผูเรียน 

 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดย

ใชการตูน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังที่ไดรับ

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน 

 3. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังที่ไดรับ

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                               ตัวแปรตน                                                                                                  ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

การสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน 

ขั้นที่ 1  ฝกฟงโดยรวมทั้งหมด 

ขั้นที่ 2  ฝกฟงทีละประโยค 

ขั้นที่ 3  ฝกการฟงเพื่อส่ือความหมายประกอบ 

ขั้นที่ 4  ฝกฟงเพื่อทบทวน 

ขั้นที่ 5  ฝกฟง – พูด 

ขั้นที่ 6  พูดในสถานการณ 

1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู 

2. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ 

3. เจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนมีคา 

กระบวนการ : ผลลัพธ เทากับ 70 : 70 

 2. คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการ                

ใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนมีคาสูงกวาคาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษกอนการใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎธีรรมชาติโดยใชการตูน 

 3. คาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หลังการใชวิธี

สอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน มีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของคะแนนเจตคติกอนการใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติโดยใชการตูน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง ผลการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองกลุมเดียว 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (pre – experimental single group pretest – posttest design) ผนวกกับการเก็บขอมูล

เชิงคุณภาพ (qualitative data) เพื่อสนับสนุนความเที่ยงตรง (validity) ของขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชวิจัยในครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 

 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียน 

บานใหมสามัคคี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 46 คน 

 
แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบทดลองกลุมเดียว 

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (pre – experimental single group pretest – posttest design) โดยมีรูปแบบการวิจัย                    

ดังตาราง 

 

         กลุมตัวอยาง                  สอบกอน             ทดลอง                       สอบหลัง 

               O                                     T1                       X                                  T2 

  

 สัญลักษณที่ใชในแบบแผนการวิจัย 

 O แทน กลุมทดลองที่สอนโดยวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ 

 T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง (pretest) 

 X    แทน การจัดกระทําหรือการใหตัวแปรทดลอง (treatment) 

 T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง (posttest) 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ผลจากการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางในการนําไปใชประโยชนสําหรับการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน                   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

3. เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ และผู

ที่สนใจไดศึกษาคนควา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชวงชั้นอื่นตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษที่ใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนมีคา

กระบวนการ : ผลลัพธ (E1 : E2) เทากับ 87.91 : 83.83 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวคือ 70 : 70 คาที่สูงกวาแสดงวาแผนการ

จัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

 2. ความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติโดยใชการตูนสูงกวากอนไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

 3. เจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังไดรับการสอนตามแนวทฤษฎี

ธรรมชาติโดยใชการตูนสูงกวากอนไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

ระดับ .05 

 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. จากการวิจัยผลการสอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน พบวา ใชไดดีสําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลใหนักเรียนมีความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแตงานวิจัย            

ครั้งนี้ยังไมไดศึกษาวา ความสามารถในการฟงจะมีความคงทนเปนระยะเวลานานเพียงใด จึงควรมีการศึกษาตอไปวา 

การใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนที่มีตอความสามารถดานการฟงมีความคงทนเพียงใด และควรมี

การศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูนกับทักษะการพูด การอานและ   

การเขียนดวย 

2. ควรมีการทดลองในระดับชวงชั้นของนักเรียนที่ตางจากการทดลองครั้งนี้เพื่อดูวานักเรียนมีความสามารถ          

ในการเรียนภาษาอังกฤษดานการฟงแตกตางกันหรือไม ซึ่งภาพการตูนที่ใชในการทดลองนี้จะอยูในความสนใจของเด็ก

ระดับชวงชั้นที่ 1  ชวงชั้นที่ 2 ดวย โดยปรับเนื้อหา และภาพการตูนใหเหมาะสมกับวัย ระดับความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษและความสนใจของนักเรียนในระดบัชวงชั้นนั้น 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติโดยใชการตูน ที่มีตอความสามารถดาน 

การฟงภาษาอังกฤษและเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับวิธีสอนอื่นตอไป 

4. ควรนํากิจกรรมสงเสริมความสามารถดานการฟงภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนตามแนวทฤษฎีธรรมชาติ          

โดยใชการตูน ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในบริบทที่แตกตางกับงานวิจัยครั้งนี้ เชน สถานที่ ความ

พรอมของโรงเรียน ความพรอมของนักเรียน เปนตน เพื่อทดสอบวา นักเรียนจะสามารถพัฒนาความสามารถดานการฟง

ภาษาอังกฤษหรือไมและมีความแตกตางกันอยางไร 
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เนื้อเรื่อง ภูมิหลัง 

 เนื่องจากสภาพโลกไรพรมแดน หรือ ที่เรียกวา โลกาภิวัตน (globalization) ทุกวันนี้จะมีสารสนเทศที่มีมวล

มหาศาลเขามาสูประเทศไทย มาสูสังคมไทย และมีผลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยอยางที่ทุกคนมิอาจหลีกเลี่ยงได 

สารสนเทศเหลานี้ สวนใหญลวนเปนภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนภาษาสากลที่หลายประเทศใชเพื่อการส่ือสารระหวางกัน 

ภาษาอังกฤษมีบทบาทตอชีวิต และความเปนอยูในชีวิตประจําวันมากขึ้น ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการศึกษา  ผูเรียนในยุคนี้ตองสามารถปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังจะเห็น             

ไดวา นักการศึกษาไทย จึงมีความพยายามพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของคนไทย ใหอยูในระดับที่จะรับและ

สงขอมูลขาวสาร และเรียนรูสารสนเทศตาง ๆ  ที่เปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอดีต 

ที่ผานมา นักเรียนเปนเพียงผูรับสาร แตไมมีโอกาสสงสาร เนื่องจากผูสอนยึดตนเองเปนศูนยกลาง จะเห็นไดวาการพูด

ภาษาอังกฤษ เปนปญหาสําคัญมาก สําหรับคนไทย แมวานักเรียนไทยสวนใหญจะใชเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษ

นบัเปน10 ๆ ป ก็ตาม สามารถทองจํากฎเกณฑและขอยกเวนตาง ๆ ในไวยากรณภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี แตขาด

ทักษะการพูดโตตอบเปนภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ความสามารถในการฟงภาษาอังกฤษยังตองไดรับการพัฒนาอีกมาก 

ซึ่งอาจมีสาเหตุหลายประการ ไดแก พื้นฐานของผูเรียนไมดีพอ ครูผูสอนขาดเทคนิคในการสอนการสอน โดยยึดเนื้อหาใน

แบบเรียนซึ่งยากและมากเกินไป การใชภาษาไทยในหองเรียนภาษาอังกฤษคอนขางสูง และขาดความพรอมดานสื่อการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนกระบวนการที่ซับซอน ซึ่งตองอาศัยความสัมพันธระหวางผูเรียนและครูผูสอน 

mailto:kroo_asiya@yahoo.com
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กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งมีพื้นฐานอยูบนทฤษฎีและวิธีการตางๆ มากมาย ทฤษฎีและวิธีการตางๆ เหลานี้ ไดแก 

การศึกษาถึงความตอเนื่องตามลําดับของเนื้อหา หนาที่ของภาษา  ความหลากหลายของภาษา วัฒนธรรม และการ

วิเคราะหปฏิสัมพันธที่มีตอกันจึงทําใหเกิดความหลากหลายของแนวคิดขึ้นและกอใหเกิดวิธีสอนที่แตกตางกันออกไป 

ดังนั้น ระบบการสอนจึงตองประกอบดวยแนวคิด (approach) รูปแบบการสอน (design) และกระบวนการเรียนการสอน 

(procedure) รูปแบบการสอนภาษาอังกฤษ มีอยูหลากหลายวิธีการ ที่ครูผูสอนจะตองตระหนักในการเลือกใชให

เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับผูเรียน ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง

หรือเนนผูเรียนเปนสําคัญ (learner - centered) มุงเนนที่กระบวนการเรียนรูของผูเรียน โดยมีเปาหมายใหผูเรียนสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได มีการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ มีการจัดการเรียนรูที่มุง

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน ใหผูเรียนไดคนพบความรูไดดวยตัวเอง และสวนรวมในการสรางผลการเรียนรูที่มีความหมายแก

ตนเอง ผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล เคารพในสิทธิและหนาที่ของผูเรียน 

ตลอดจนออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณการเรียนรูอยางมีความหมายเปนระบบ โดยเนนใหสามารถนํามาใชไดใน

ชีวิตประจําวันได  สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535, หนา 19) ไดกลาวถึง วิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ แบบ

ตางๆ เชน วิธีสอนแบบไวยากรณ (The Grammar-Translation Method) วิธีสอนแบบตรง (Direct  Method) วิธีสอนแบบ

ฟง-พูด (The Audio-Lingual Method) วิธีสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (Total Physical Response Teaching Method: 

TPR) และวิธีสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT)  

 ผูวิจัยมีความสนใจในวิธีสอนแบบการโตตอบทางสรีระ (Total Physical Response Teaching Method: 

TPR) เนื่องจากวิธีสอนแบบนี้ เปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ทําใหผูเรียนไดคนพบความรูไดดวยตัวเอง  มีการ

เรียนรูรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกัน เมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลการเรียนรู             

จะสงผลทําใหเกิดการเรียนการสอนที่มีการตื่นตัว (alert) อยูเสมอ การฝกปฏิบัติอยางมีความหมายจะชวยใหผูเรียน

สามารถนําความรูที่ไดมาใชในชีวิตประจําวัน และ สามารถใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการฝกทักษะภาษาอังกฤษ 

โดยเฉพาะการฟง พูด อยางมีความหมายในระดับที่สูงขึ้น 

วิธีการสอนภาษาดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ เปนวิธีการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษา ตางประเทศ และเปน

วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย ดร. เจมส เจ แอชเชอร (Dr. James J. Asher, 

1982, p. 34) นักจิตวิทยาและนักการศึกษาชาวสหรัฐอเมริกา หลักการสําคัญคือ เนนบทบาทของความเขาใจ การรับรู

ภาษาที่สองของนักเรียน ใหปจจัยปอนที่มีความหมาย และลดความเครียด โดยการใชประโยคคําส่ังส้ัน ๆ ผูสอนจะพูด

ภาษาเปาหมายพรอมแสดงทาทางของคํากริยาในการปฏิบัติตามประโยคคําส่ังนั้นๆ ซ้ําประมาณ 2-3 ครั้ง แลวใหผูเรียน

ปฏิบัติตาม เมื่อผูเรียนแสดงความพรอมที่จะปฏิบัติดวยตนเอง โดยไมตองมีแบบอยางจากผูสอน ทําใหผูเรียนเริ่มสามารถ

ส่ือสารไดโดยการฟงและการแสดงออกดวยภาษากาย 
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ความมุงหมายในการวิจัย  

 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความกาวหนาในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอน

ดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ 

 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ 

 4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

การสอนโดยวิธีการโตตอบทางสรีระ (TPR) 

ขั้นที่ 1 ขั้นนําและทบทวนบทเรียน 

ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติ 

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการปฏิบัติและใหขอมูลยอนกลับ 

ขั้นที่ 4  ขั้นทําแบบฝกหัดและประเมินผล 

 

 

1. ประสิทธิภาพของแผน   

    การจัดการเรียนรู 

2. ความกาวหนาใน 

    การเรียน ภาษาอังกฤษ  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

    ของนักเรียน  

4. เจตคติของนักเรียน 

   ที่มีตอการเรียนวิชา 

    ภาษาอังกฤษ      

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ  มีคาประสิทธิภาพตอ

กระบวนการ : ประสิทธิภาพตอผลลัพธ (E1 : E2) เทากับ 70 : 70 

 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ  มีความกาวหนาในการเรียน

ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นรอยละ 15  

 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวธิีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ใน 

การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

             4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ  มีเจตคติตอการเรียน

ภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
             การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน                   

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยใช             

แบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองหนึ่งกลุม ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (pre-experimental single group pretest – 

posttest design) ผนวกกับการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เพื่อสนับสนุนความเที่ยงตรง (validity)  

ของขอมูล เชิงปริมาณ (quantitative data)  

 
ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
             ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครสวรรค เขต 3   

 กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนบาน               

โคกเจริญ อําเภอตาคลี  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  จํานวน  36 คน ประกอบดวยนักเรียนชาย 22 

คน และนักเรียนหญิง 14 คน ซึ่งเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับผูวิจัย 

 
แบบแผนการวิจัย  
            การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) โดยใชแบบแผนการวิจัยแบบกลุมทดลองหนึ่ง

กลุม ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน (pre-experimental single group pretest – posttest design) ผนวกกับการเก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) เพื่อสนับสนุนความเที่ยงตรง (validity) ของขอมูลเชิงปริมาณ (quantitative data) 

โดยมีรูปแบบการวิจัย ดังตาราง 

 

ตาราง 1  แสดงแบบแผนการวิจัย 

 

E T1 X T2 

กลุมทดลอง การสอบวัดผล 

กอนเรียน 

การทดลองสอนโดยใชวิธี

สอนดวยวิธีการโตตอบ

ทางสรีระ  

การสอบวัดผลหลังเรียน 

และการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 

 

 

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 

 

E 

T1 

T2 

X 

แทน  กลุมทดลอง 

แทน  การสอบกอนที่จะทําการทดลอง pretest 

แทน  การสอบหลังทําการทดลอง posttest 

แทน  การทดลองสอนภาษาอังกฤษดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ผลจากการทดลองครั้งนี้ จะทําใหทราบวา นักเรียนที่ไดรวมกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนโดยวิธีการโตตอบทางสรีระ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)                        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จะไดรับความสนุกสนาน มีความคงทนในการจํา  มีความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดแรงจูงใจ ซึ่งผลที่ได              

เหลานี้ จะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

และผูที่เกี่ยวของกับการสอนภาษาอังกฤษในดานการจัดกระบวนการเรียนรู โดยใชเทคนิคการสอนดวยวิธีการโตตอบ 

ทางสรีระ 

 3. ทําใหทราบประโยชนจากการใชเทคนิคการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอ              

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  

 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรู (lesson plan) โดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ มีประสิทธิภาพของ

กระบวนการ : ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1 : E2) เทากับ 77.10 : 74.72  ซึ่งสูงกวา เกณฑที่ตั้งไว  คือ 70 : 70 

คาที่สูงกวาแสดงวาการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพ 

 2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ มีความกาวหนาในการเรียน

ภาษาอังกฤษสูงกวารอยละ 15  

 3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชวิธีสอนวิชาภาษาอังกฤษดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ มีเจตคติ                 

ตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 5.  สรุปการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) 

  5.1 ผูเรียน เกิดความประทับใจและตองการใหนําวิธีสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ มาใชอีก 

เนื่องจากสนุกสนานกับการเรียน ไดทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ ไดเปนผูนํา และผูตามในกิจกรรมการเรียน อีกทั้งได

ชวยเหลือเพื่อนในชั้นเรียนดวย แตก็มีขอจํากัด เชนเวลาและสถานที่ 

  5.2 บุคลากรทางการศึกษา เขาใจ และเห็นประโยชนของการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ                      

ที่เนน ใหผูเรียนไดปฏิบัติจริงดวยตนเอง ผลการสอนที่เกิดกับผูเรียน คือผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะ ควรเผยแพรการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ และทดลองนําไปใชกับชวงชั้นอื่น 

  5.3 จากการบันทึกของผูวิจัย ทําใหทราบผลการจัดกิจกรรมดังกลาวฯ ซึ่งเปนวิธีสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ขอดีคงรักษาไว เชน ความพรอมในการเตรียมส่ือสําหรับกิจกรรมตางๆ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนุกสนานและ

ประทับใจกับกิจกรรมการเรียนการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระสวนขอจํากัดตางๆ เชน ผูเรียนสวนใหญพึงพอใจ              

ตอการใชคําส่ังที่เปนลําดับขั้นของคําส่ัง (action  sequence) เชน การทําน้ําสมคั้น (How to make orange juice)   

การวาดรูปสิงโต (How to draw the lion) มากกวาคําส่ังเดี่ยวๆ  
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรนําการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยางที่มีอายุในระดับชั้นที่แตกตางกัน             

เพื่อศึกษาดูวาวิธีการสอนนี้เหมาะกับผูเรียนในระดับใดมากที่สุด 

 2.  ควรนําการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ ไปทดลองเพื่อศึกษาตัวแปรอื่นๆ  เชน เจตคติตอวิธีการสอนตอ

ตัวครู  แรงจูงใจ ความคงทนในการเรียน ความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ และอื่น ๆ 

 3.  ควรนําการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ ไปทดสอบสอนเปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบอื่น หากมี

ผูเรียนมากพอที่จะแยกกลุมได เชน เปรียบเทียบการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระกับการสอนดวยวิธีสอนเพื่อการ

ส่ือสาร (Communicative Language Teaching : CLT) 

 4.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ ในรูปแบบอื่นๆ เชน ชุดการสอน บทเรียน

สําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

 5.  ควรทดลองประเมินผลการสอนดวยวิธีการโตตอบทางสรีระ ในทักษะตางๆเปนการเฉพาะ เชน การพัฒนา 

ทักษะการอานดวยวิธีสอนการโตตอบทางสรีระ เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะนั้นๆ ใหเกิดควบคูกันไป 
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บทความวิจัย 
 
หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ   

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนทายพิกุล   

(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห  68)  จังหวัดสระบุรี 

 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปราโมทย   จันทรเรือง 

   อาจารยทํานอง   เจริญรูป 
 
ชื่อนักศึกษา  กานตนารี   เซียวพานิช 
 
สาขา   หลักสูตรและการสอน 
 
ปการศึกษา  2547 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  พัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอย กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  โรงเรียนทายพิกุล (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห  68) จังหวัดสระบุรี                    

มีขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอน คือ  1) การศึกษาขอมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใช

หลักสูตร 4) การประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6    

โรงเรียนทายพิกุล (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห  68)  จังหวัดสระบุรี  จํานวน 34  คน  เปนเวลา 15  ชั่วโมง เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณ 2) แบบสอบถาม  3) แบบทดสอบ 4) แบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาคารอยละ ( % ) การวิเคราะหเนื้อหา ( content  analysis ) คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

( S.D.) และ  t- test   แบบ dependent 

 
ผลการวิจัยพบวา   
 ผลการศึกษาขอมูลพื้นฐาน  พบวา  นโยบายของหนวยงานตางๆ  ตองการใหชุมชนที่อยูในทุกสวนของสังคมได

มีโอกาสมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมทุกเรื่องทุกประเด็น  โดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน

ตามสภาพปญหาชุมชน  ความตองการของทองถิ่นและความตองการของนักเรียน  และสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรทองถิ่น

ใหเหมาะสมกับบริบทของชุมชน  สังคม  และภูมิปญญาทองถิ่น  ซึ่งจะกอใหเกิดกระบวนการพัฒนาที่ดีของสังคม  ชุมชน

และทองถิ่นตอไป  สวนนักเรียนและบุคคลที่เกี่ยวของมีความตองการในการพัฒนาหลักสูตรมัคคุเทศกนอย  เนื่องจากเปน

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนื้อหาสาระ  ในสวนที่เกี่ยวของกับทองถิ่น  ไดศึกษาโดยตรงและไดปฏิบัติจริง  ผลการพัฒนา

หลักสูตรพบวา  องคประกอบของหลักสูตรที่สรางขึ้น  ประกอบดวย  ความสําคัญ  วิสัยทัศน  คุณภาพผูเรียน  สาระ  

มาตรฐานการเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น   ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  คําอธิบายรายวิชาขอบขายเนื้อหา
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หนวยการเรียนรู  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการเรียนการสอน   การวัดและประเมินผล  และแผนการจัดการ

เรียนรู  12 แผน  

ผูเชี่ยวชาญประเมินองคประกอบของหลักสูตรพบวา  มีความสอดคลองและเหมาะสม  ผลการทดลองใช  

หลักสูตร  นําหลักสูตรไปใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โดยผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่

กําหนดไว  ทั้งในภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ   ผลการประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  พบวา  นักเรียนสนใจ  ตั้งใจ            

ใหความรวมมือในการทํากิจกรรมตางๆ เปนอยางดี  สามารถเปนมัคคุเทศกนอย  แนะนําสถานที่ทองเที่ยวใน                        

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารไดกลาพูด  กลาแสดงออกและมีความรูเกี่ยวกับ เรื่องมัคคุเทศกนอย หลังใชหลักสูตร   

สูงกวากอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนสามารถจัดทําผลงานไดอยางสวยงาม  มีความคิด

สรางสรรค  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอหลักสูตร  เนื้อหาในหลักสูตรเหมาะสม   และผูสอนกับนักเรียนมีความคิดเห็นวา

ควรเพิ่มระยะเวลาในแตละแผนการจัดการเรียนรูและมีการปรับปรุงหลักสูตรในเรื่องระยะเวลาใหมีความยืดหยุนและ

เหมาะสมกับเนื้อหา 
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บทความวิจัย 
 

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   

 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 

 

THESIS TITLE   The Development of Reading to Determine the Main Idea Skill Exercises of the Thai 

Language Learning Substance Group for Mathayomsuksa 1 Students 

 

ชื่อผูวิจัย     นางพัชรา   พราหมณี 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ                  

ที่สรางขึ้นตามเกณฑ 80/80  2) เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ระหวางกอนกับหลังเรียน  3) ศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนการอานภาษาไทย โดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความ

สําคัญกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/8 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  อําเภอสามชุก  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2549 โดยการสุมอยางงาย (simple random sampling) ดวยการจับสลาก

มา 1 หอง จํานวน  47 คน เปนกลุมทดลองที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู  แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน             

จับใจความสําคัญ และแบบสอบถามวัดเจตคติตอที่มีตอการเรียน  การอานภาษาไทย  ขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามา

วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  และการทดสอบที (t-test) 
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ผลการวิจัยพบวา 
 1.  แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ  

เทากับ 81.14 / 81.64  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80 / 80  

 2.  ความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ

การอานจับใจความสาํคัญหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

3.  เจตคติที่มีตอการเรียนการอานจับใจความสําคัญภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใช

แบบฝกทักษะในภาพรวมอยูในระดับชอบมากที่สุดมีคาเฉลี่ย (mean) เทากับ 4.39  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)  เทากับ 0.33  

 
ภูมิหลัง/ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
           การอานเปนทักษะที่สําคัญและมีความจําเปนในชีวิตประจําวันเปนเครื่องมือแสวงหาความรู ทําใหเปนผูทัน             

ตอเหตุการณ  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ชวยสราง  ความคิด  ประสบการณ และสามารถใชเปนเครื่องมือในการ

เรียนรูตลอดชีวิต  การอานจับใจความสําคัญ เปนทักษะหนึ่ง ที่ประกอบดวยการรับรูที่ลึกซึ้งตองอาศัยประสบการณ  และ

การฝกฝนอยางเพียงพอจึงจําเปนตองวางพื้นฐานการอานใหนักเรียนอยางถูกตองตามหลักเกณฑ  เพื่อใหส่ือสารไดอยาง

มีประสิทธิภาพและสรางนิสัยรักการอาน 

 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 1.  เพื่อสรางแบบฝกทักษะการอาน  ที่สรางขึ้นตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ที่เรียนโดยใช                

แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน 

 3.  เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนการอานของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ

   
ความสําคัญของการวิจัย/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ    
 1. ไดแนวทางการพัฒนาแบบฝกทักษะการจับใจความสําคัญ     

 2. ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใชแบบฝกทักษะ                  

การอานจับใจความสําคัญสูงกวากอนเรียน 

  3.  นักเรียนมีความสนใจและรักการอานมากขึ้น 

4.  นักเรียนสามารถใชการอานจับใจความสําคัญเปนพื้นฐานในการเรียนรู 

 
กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานจับใจความสําคัญ ทําใหทราบวา

ความสามารถในการอาน จับใจความสําคัญของนักเรียนนั้นเกิดจากประสบการณและการพัฒนาในการอานอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งการอานจับใจความสําคัญตองใชการฝกฝนจนชํานาญ  ดังนั้นการสอนอานจับใจความสําคัญ ครูผูสอนจึงมี

บทบาทสําคัญในการวางพื้นฐานใหผูเรียนเกิดทักษะในการอานและปลูกฝงนิสัยรักการอานการฝกทักษะการอาน         

จับใจความสําคัญจําเปนตองมีส่ือหรือแบบฝกทักษะ  เพื่อชวยพัฒนาทักษะความสามารถทางการอานของนักเรียน ผูวิจัย

จึงสนใจและสรางแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญโดยใชแนวคิด ดังนี้ 
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 1.  แนวคิดในการอานของบลูม  (Bloom)  สามารถนํามาใชในการอานไดเปนอยางดี  ซึ่งบลูม (Bloom)              

ไดกําหนดพฤติกรรม ไวในรูปของอนุกรมวิธาน  (taxonomy)  แยกเปน 3  ปริเฉท  (domains)  ดังนี้ 

  1.1 ดานสติปญญา   (Cognitive  domain)  

  1.2 ดานเจตคติ  (Affective domain)  

   1.3 ดานทักษะ  (psychomotor domain) (ฉวีลักษณ บุณยะกาญจน, 2547, หนา 31 - 32)  

 2.  ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connection  Theory) ของธอรนไดค (Thorndike)  วาเปนการเชื่อมโยงระหวาง 

ส่ิงเรากับการตอบสนองของผูเรียนในแตละขั้นตอน อยางตอเนื่องโดยอาศัยการเรียนรู  3  กฎ 

  2.1  กฎแหงความพรอม  (Law  of  readiness)   

  2.2  กฎแหงการฝกหัด (Law of exercise)  

  2.3  กฎแหงผลที่พอใจ (Law of effect) )  (ปุณยาพร ปฐมพัฒนา, 2543,หนา 43) 

 3.  แนวคิดการสรางแบบฝกทางการสอนของซีลส และกลาสโกว (Seele,& Glassgow, 1990, p. 30)   

 4.  แนวการสรางแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   

(กรมวิชาการ, 2545, หนา 190-191) 

  5.  รูปแบบการจัดกิจกรรมในแผนจัดการเรียนรูใชกระบวนการเรียนภาษา  เปนกระบวนการที่มุงใหเกิด 

การพัฒนาทักษะทางภาษา ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอนดังนี้ 

  5.1 ทําความเขาใจสัญลักษณ  ส่ือ  รูปภาพ  รูปแบบ  เครื่องหมาย   

  5.2 สรางความคิดรวบยอด 

  5.3 ส่ือความหมาย  ความคิด 

  5.4 พัฒนาความสามารถ  (ทิศนา แขมมณี, 2545, หนา 312 )     

 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 ตัวแปรตน   คือ  การสอนอานจับใจความสําคัญโดยใชแบบฝกทักษะการอาน  

 ตัวแปรตาม  คือ  -  ความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ 

                       -  เจตคติตอการเรียนการอาน  

 
 สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอาน  มีความสามารถในการอานจับใจความสําคัญสูงขึ้น 

 
วิธีดําเนินการวจิัย  

(ประเภทของการวิจัย, ประชากร, กลุมตัวอยาง, เครื่องมือที่ใชในการวิจัย, การเก็บรวบรวมขอมูล, การวิเคราะห

ขอมูล) การดําเนินการวิจัยมีลําดับขั้น ดังนี้ 

 
รูปแบบการวิจัย 

 รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน โดยใชรูปแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (one-group  pretest-posttest  design)     
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01                      X                        02 

 

ภาพ 1 รูปแบบการวิจัย 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 3  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา  2549  ที่เรียนกลุมสาระภาษาไทย วิชาภาษาไทย (ท 31101)  จํานวน  10  

หองเรียน จํานวน 474  คน 

 

กลุมตัวอยาง  นักเรียนชั้นมัยธมศึกษาปที่  1/8 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุพรรณบุรีเขต 3  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)  

โดยจับสลาก 1 หอง จํานวน 47 คน     
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูซึ่งใชคูกับแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ 

 2.  แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ 

 3.  แบบทดสอบความสามารถทางการอานจับใจความสําคัญ 

 4.  แบบสอบถามวัดเจตคติตอการอานจับใจความสําคัญ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน  โดยใชรูปแบบกลุมทดลองกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการ

ทดลอง (one-group  pretest-posttest  design) โดยมีลําดับขั้นการดําเนินการ ดังนี้    

1. ทดสอบความรูพื้นฐาน ดวยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ จํานวน 40 ขอ                

ใชเวลา  60 นาที  กอนทําการทดสอบภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2549  แลวบันทึกคะแนนเก็บไวเปรียบเทียบกับคะแนน

หลังเรียน 

2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  ใชเวลาสอน 12  ชั่วโมง ชั่วโมงละ                       

60  นาที  โดยดําเนินการตั้งแตวันที่ 12 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ถึง วันที่  2  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2550 

3. หลังเรียนดําเนินการวัดเจตคติโดยใชแบบวัดเจตคติที่มีตอการเรียนการอานโดยใชแบบฝกทักษะการอาน                         

จับใจความสําคัญ 

 4. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแลว ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบวัดความสามารถในการอานจับใจความสําคัญ             

ชุดเดียว  กับที่ใชกอนการทดลอง ใชเวลา 60 นาที ตรวจใหคะแนน     

 5. นําคะแนนมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1.  เปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ที่เรียนโดยใช

แบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญกอนและหลัง  ดวยสถิติ t-test  แบบ Dependent  Samples 

 2.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบแบบวัดเจตคติ หลังเรียนการอานจับใจความสําคัญ โดยใชแบบฝกทักษะการ

อานจับใจความสําคัญ โดยการหาคาเฉลี่ย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการทดสอบที            

(t-test) มาสรุปเรียบเรียงนําเสนอเปนความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย  
 1.  ผลการพัฒนา  และหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา แบบฝกการอานจับใจความสําคัญมีประสิทธิภาพเทากับ 81.14 / 81.64  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

80 / 80  

 2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถดานการอานจับใจความสําคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1              

ที่เรียน โดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   

3.  ผลการศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนการอานโดยใชแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญของนักเรียน                        

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย (mean)  เทากับ 4.34 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เทากับ 0.42 แสดง

วานักเรียนมีเจตคติตอการเรียนการอานจับใจความสําคัญอยูในเกณฑชอบมากที่สุด  

 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่เสนอไปแลวนั้น  ผูวิจัยมีแนวคิดที่จะนําเสนอ  ขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเพื่อการ

นําไปใช  และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
ขอเสนอแนะเพื่อการนําแบบฝกการอานจับใจความสําคัญไปใช 
จากขอคนพบของการวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ไปใชดังตอไปนี้ 

 1.  จากผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  เมื่อดําเนินการทดลองมีรายละเอียด          

ที่ตองศึกษากอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้นกอนการใชแบบฝกเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไป

ตามวัตถุประสงค  ครูตองเตรียมความพรอมเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับบทเรียนกอน โดยศึกษาแผนการจัดการเรียนรู เตรียม            

ใบงาน และใบความรูพรอมศึกษาขอมูลลวงหนา  เพื่อใหคําแนะนํานักเรียนขณะปฏิบัติกจิกรรม  รวมถึงการจัดโตะเรียน

ในหองเรียน  โดยจัดโตะใหครูสามารถเดินดูนักเรียนไดทั้งหอง  จะชวยทําใหกิจกรรมการเรียนการสอนและการใชแบบฝก

ไดผลดียิ่งขึ้น 

 2.  จากผลการวิจัยพบวา  ขณะดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ครูตองมีบทบาทในการใหความ

ชวยเหลือนักเรียนที่ไมเขาใจ  ระหวางการใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญ  อาจพบอุปสรรค  ครูผูสอนตองคอยชี้แนะ  

หรืออธิบายชวยเหลือนักเรียนตลอดเวลา  การเรียนการสอนอาจเกินเวลาที่กําหนด  อาจตองใชเวลาแนะนํา  อธิบาย  หรือ

ยกตัวอยางเพิ่มเติม  ซึ่งครูอาจยืดหยุนไดตามความเหมาะสม  หรืออาจตองใชเวลานอกหองเรียนในการแกปญหาให

คําแนะนํานักเรียนเปนรายบุคคล 
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 3.  จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนใหความสนใจในเนื้อเรื่องที่นํามาเปนแบบฝกทักษะ การอานจับใจความ

สําคัญ  ดังนั้นการเลือกเนื้อหาที่นํามาเปนแบบฝกควรเปนเรื่องที่อยูในความสนใจของนักเรียนเนื้อเรื่องในแตละแบบฝกไม

ควรยาก หรือ ยาวเกินไป  เพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย  เนื้อหาของแบบฝกควรมีความหลากหลาย  เชน  

เปนนิทาน  เรื่องส้ัน  ขาว  สารคดี บทความ ฯลฯ  เพื่อใหนักเรียนไดประสบการณในการอานเพิ่มขึ้น 

 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรมีการวิจัย  และพัฒนาแบบฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญ  สําหรับวิชาภาษาไทยในระดับ 

อื่นๆ เพื่อเปนส่ือการเรียนการสอน 

 2.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพัฒนาการดานการอานของนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกกับส่ือ  หรือวิธี 

การสอนอื่นๆ 

 3.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการใชแบบฝกการอานจับใจความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน 

 4.  ควรมีการวิจัยและสรางแบบฝกทักษะเพื่อพัฒนาผูเรียน  ทั้งดานการฟง การดู การพูด  การอาน   

การเขียน  และหลักภาษา 

 5.  ควรมีการวิจัยและสรางแบบฝกกับรายวิชาอื่นๆ ที่ตองการฝกทักษะ เชน วิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อให

ผูเรียนไดรับการฝกฝน  และเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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บทความวิจัย 
 
ชื่อเรื่อง   การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4 

 

THESIS TITLE   A  Developing  of  a  program  for  enhancing Analytical  Thinking  for  Prathomsuksa  4  

Students. 
 
ชื่อผูวิจัย   นางวราภรณ  จันทรเรือง 
 
ปที่ทําวิจัย   2549 
 
หนวยงานที่สังกัด  โรงเรียนวัดวังสําเภาลม    โทรศัพท  035 - 409222 
 
ภูมิหลัง / ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็ว มีขอมูลขาวสารมากมาย  การเตรียมคนใหสามารถ

เผชิญกับสภาพการณเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น  จําเปนตองใหการศึกษาที่มีคุณภาพ สรางพื้นฐานในการคิด เนื่องจากการคิด

เปนกลไกสําคัญที่ใชในการเรียนรูและแยกแยะสิ่งที่ดีและไมดี  เปนคุณลักษณะที่สงเสริมใหเกิดขึ้นไดโดยการจัด

ประสบการณที่เหมาะสมอยางเปนระบบและตอเนื่อง  ความรูที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชประโยชนได  เปนความรูที่ผาน

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ  ครูจึงมีหนาที่สอนการคิดใหกับผูเรียน  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พุทธศักราช  2542  ในหมวด 4  แนวการจัดการศึกษา  มาตรา  24...(2)  จึงไดระบุใหสถานศึกษาฝกทักษะกระบวน            

การคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา  ฉะนั้น

กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542  จึงกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  โดยการจัดการศึกษามุงเนน  

ความสําคัญทั้งดานความรู  ความคิด  ความสามารถ  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  และความรับผิดชอบตอสังคม  และ

ไดกําหนดเกณฑการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวา  ผูเรียนตองผาน  การประเมินการอาน คิด

วิเคราะห และเขียนใหไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด   

แตจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) พบวามาตรฐานดานผูเรียน  มาตรฐานที่ 4 ผูเรียน มีความสามารถในการวิเคราะห คิดสังเคราะห              

มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  สวนใหญ ยังเปนปญหาที่ตองไดรับการปรับปรุงแกไข  

โดยเฉพาะการสรุปรายงานผลการประเมิน  มาตรฐานที่ 4  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี   พบวา  

ผลการประเมินมาตรฐานที่ 4  ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  มีผลการประเมินรอยละ  3.64                 

ซึ่งต่ําสุดเมื่อเทียบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่นในจังหวัดสุพรรณบุรี  เปนปญหาที่ตองเรงแกไข  นอกจากนี้ผลการ

ประเมินคุณภาพระดับชาติของสํานัดทดสอบทางการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก็พบปญหา

บกพรองดานกระบวนการคิด  เชนกัน  ผูวิจัย มีความสนใจและมีความคิดวา ทําอยางไรที่จะจัดการเรียนการสอนใหมี 

การพัฒนา “การคิดวิเคราะห”  ของผูเรียนในโรงเรียนใหเปนเรื่องที่สะดวกงายตอการปฏิบัติทั้งรูปแบบ  วิธีการ  รวมทั้ง  

การประเมินผล  ผูวิจัยเห็นวาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  จะชวยพัฒนาการคิดของนักเรียนได           
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ในระดับหนึ่ง จึงดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห สําหรับนักเรียน                

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  เพื่อประโยชนในการพัฒนาการคิดสําหรับนักเรียนและโปรแกรมดังกลาวจะเปนประโยชนสําหรับ

ครู และผูเกี่ยวของนําไปใชไดตอไป 
 
ความมุงหมายในการวิจัย 

1. เพื่อสรางโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหกอนและหลังการเขารวมโปรแกรม 

 3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมกับเกณฑการประเมิน                     

หลังเขารวมโปรแกรม 

 4. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปที่  4 

 
ความสําคัญของการวิจัย/ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  เปนแนวทางที่มุงสงเสริมการคิดวิเคราะหอยางมี 

ขั้นตอน  โดยจัดกิจกรรมฝกการคิดวิเคราะหใหกับผูเรียน  ผูวิจัยจึงเชื่อวาจะเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับครูและ

ผูปกครองในการนําไปใช  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดรูปแบบอื่น ๆ  สามารถนําไปบูรณาการในหลักสูตรระดับ

สถานศึกษา  ในกลุมสาระตางๆ  ไดเปนอยางดี หรือจะฝกการคิดวิเคราะหแยกจากการเรียนการสอนปกติเปนโปรแกรม

เสริมนอกเวลาเรียน  ดังที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นก็สามารถดําเนินการไดตามสะดวกและความเหมาะสม  นอกจากนี้ยังสามารถ

นําไปใชในการประเมินการผานชวงชั้นและการจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544 

 
กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลพื้นฐานดานแนวคิด และทฤษฎีของนักการศึกษาเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห  และวิธีการ

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห  ศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมการสอน  องคประกอบของโปรแกรม  

การสอน  รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมการสอน  และการประเมินผลโปรแกรมการสอน  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี                      

เพื่อนํามาใชเปนพื้นฐานแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  ศึกษาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ในสวนของกิจกรรมพัฒนาผูเรียน และแผนการจัดการเรียนรู  โดยศึกษาจาก

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จากแนวคิดในการสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหที่พัฒนาขึ้น และแนวคิด            

ในการประเมินผลโปรแกรม  โดยใชแบบจําลองที่ยึดความสามารถเปนหลักของ Tyler (1956)  จึงไดกําหนดเปนกรอบ

แนวคิดในการสรางโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  และกําหนดขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมในแตละ

แผนการจัดการเรียนรูของโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนา

ความสามารถในการคิดวิเคราะหดวยวิธีสอนแบบวิภัชลักษณะ (แบบแยกประเด็นใหเห็นชัดเจน)  ซึ่งเปนวิธีสอนของ           

พระพุทธองค (ทิศนา  แขมมณี, 2547, หนา 165) การคิดวิเคราะหวิจารณของ Shaver (1977) การคิดเชิงวิเคราะหของ

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2547, หนา 97) และสุวิทย  มูลคํา (2547, หนา 19) ไดกําหนดขั้นตอนไวดังนี้  คือ  กําหนด 

ส่ิงที่ตองการวิเคราะห  กําหนดปญหาหรือวัตถุประสงค  กําหนดหลักการหรือกฎเกณฑพิจารณาแยกแยะ  และสรุป

คําตอบ  ไดนําขั้นตอนดังกลาวมาเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมใน

โปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห 
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สมมติฐานการวิจัย 
1.  คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวาคาเฉลี่ยของ

คะแนนกอนเขารวมโปรแกรม 

2.  คาเฉล่ียของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรมสูงกวาเกณฑ               

การประเมินหลังเขารวมโปรแกรม 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนจากโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  มีเจตคติ              

ตอโปรแกรมอยูในระดับมากขึ้นไป 

 
วิธีดําเนินการวจิัย 
 ประเภทของการวิจัย  เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ของสหวิทยาเขตพระอาจารยธรรมโชติ  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 3  จํานวน  17  โรงเรียน  จํานวน 224  คน 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนวัดวังสําเภาลม  จํานวน   

25  คน   ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย  (simple  random  sampling)  โดยวิธีจับฉลากโรงเรียน  1  โรงเรียน   

จาก 17  โรงเรียนของสหวิทยาเขตพระอาจารยธรรมโชติ  เปนกลุมตัวอยางสําหรับทดลอง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบดวย 

 1)  โปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  มีองคประกอบ

ดังนี้ คือ  ชื่อโปรแกรม  หลักการและเหตุผล  เปาหมายของโปรแกรม  จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  ลักษณะของโปรแกรม  

เนื้อหา (กําหนดเปนหนวยการเรียนรู)  วิธีสอน (แผนการจัดการเรียนรู 16 แผน)  ส่ือการเรียนการสอน  การประเมินผล 

การเรียนการสอน และการประเมินผลโปรแกรม 

 2)  แบบทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห  ใชทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ระหวางกอนเขา

รวมโปรแกรมกับหลังเขารวมโปรแกรม  จํานวน  40  ขอ  มีระดับความยากงายอยูระหวาง 0.40 – 0.70  คาอํานาจจําแนก  

0.33  ขึ้นไป และคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.78 

 3)  แบบสอบถามเจตคติตอโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห  ใชสอบถามเจตคติที่มีตอ

โปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห โดยสอบถามนักเรียนหลังเขารวมโปรแกรม  มีคาความเชื่อม่ัน  0.83 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนําหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                 

เพื่อขอความอนุเคราะหในการทดลองใชเครื่องมือ  ดําเนินการทดลอง 8  สัปดาห  สัปดาหละ  2  วัน  คือวันจันทรและ          

วันพฤหัสบดี  วันละ 1  ชั่วโมง  ในชวงเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  เวลา 15.00 – 16.00 น. และเก็บรวบรวมขอมูล                 

นําขอมูลมาวิเคราะห 
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 การวิเคราะหขอมูล  
            1.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนระหวางกอน

กับหลังเขารวมโปรแกรมโดยการทดสอบที (t-test dependent) 

            2.  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห ของนักเรียนหลังเขารวม

โปรแกรมกับคะแนนเกณฑโดยการทดสอบที (t-test)  

            3.  วิเคราะหแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา โดยหาคาเฉล่ีย (Mean)  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)  จากนั้นนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมาย  โดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี้  มาก (2.50 – 

3.00) ปานกลาง (1.50 – 2.49) และนอย (1.00 – 1.49) 
 
สรุปผลการวิจัย   
 1.  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  หลังเขารวมโปรแกรม

สูงกวากอนเขารวมโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.  คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  4  หลังเขารวมโปรแกรม

สูงกวาคะแนนเกณฑอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 3.  คะแนนเฉลี่ยเจตคติที่มีตอโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  4  ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก ( x = 2.63, S.D. = 0.35)  นักเรียนมีความคิดเห็น และขอเสนอแนะ

เพิ่มเติม 3 ลําดับแรก คือ 1) ตองการเพิ่มเวลาในการฝกปฏิบัติกิจกรรม 2) ตองการนํากลับไปทําเปนการบาน 3) ส่ือการ

เรียนการสอนนาสนใจหลากหลาย สนุก และเราความสนใจดี  

 การปรับปรุงโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห ผูวิจัยไดปรับปรุง เรื่องเวลาใหเหมาะสม และ

ยืดหยุน ใหผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การใชคําถามที่ยั่วยุใหนักเรียนกลาคิด กลาตัดสินใจ และปรับปรุงแบบฝกการคิด

วิเคราะหใหเหมาะสมตอการทําความเขาใจของนักเรียน นอกจากนี้ยังสงเสริมใหนักเรียนนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดดวย 

 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1.1  ควรนําโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหซึ่งประกอบดวยเอกสารหลัก คือ ชุดฝก           

การคิดวิเคราะหไปใชฝกนักเรียนโดยตรง คือใชเปนกิจกรรมเสริมทักษะในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจเปนชวงเวลาเชา             

กอนเขาเรียนหรืออาจฝกชวงหลังรับประทานอาหารกลางวันหรือหลังเลิกเรียนที่ไมใชกิจกรรมพัฒนาผูเรียนก็ได  โดยใช

เวลาไมมากนักในแตละชุดประมาณ 10 – 15 นาที  

 1.2  บูรณาการชุดฝกการคิดวิเคราะหกับเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรู 

ไดทุกกลุม ซึ่งเปนแนวทางที่สอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ และแนวทางปฏิรูปการเรียนรู               

ซึ่งสงเสริมการพัฒนาการคิด 

 1.3  มอบหมายใหนักเรียนเปนการบาน  มีการฝกอยางเปนอิสระหรือนําไปใชในชีวิตประจําวัน                    

ในลักษณะที่ครูและนักเรียนอาจรวมกันนําแนวทางชุดการคิดวิเคราะหไปจัดทําโครงงาน / โครงการ  ซึ่งเกิดจากความคิด

สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ หรือนําการคิดวิเคราะหไปใชในการวางแผน  การสรางความรู ความคิดขึ้นมาใหม  

ซึ่งเปนประโยชนแกนักเรียนตอไป 
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 1.4  เมื่อนักเรียนไดทําชุดฝกตามโปรแกรมสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะหดังกลาว ไมวาวิธีใด

ก็ตามครูควรกระตุน ชี้แนะใหนักเรียนนําผลงานมาจัดเก็บในแฟมพัฒนางาน (Portfolio) ของนักเรียนได 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 2.1  ควรมีการวิจัยพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการคิดในลักษณะอื่น ๆ เชน ความคิดสรางสรรค การคิด

แกปญหา  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดสังเคราะห เปนตน 

 2.2  ควรมีการดําเนินการวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) ในการพัฒนาความสามารถ

ทางการคิดของนักเรียนเพื่อความกาวหนาและการพัฒนาที่สงเสริมตอนักเรียนโดยตรง 

 2.3  ในการวิจัยทางการคิดนั้นแมวาผลที่ไดจากการวิจัยสวนใหญจะเปนขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก นักเรียน

พัฒนาการคิดอะไร  จํานวนมากนอยแคไหน  หากมีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวานักเรียนมีวิธีคิดอยางไร ลักษณะและ

คุณภาพของการคิดเปนอยางไรก็จะเปนประโยชนมากขึ้น ซึ่งวิจัยดังกลาวจะเนนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) 

 

 

เอกสารอางอิง 
 

เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์. (2547). การคิดเชิงวิเคราะห.  กรุงเทพฯ : ซัคเชสมีเดีย. 

________. (2547). ศาสตรการสอน : องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูมีประสิทธิภาพ. พิมพครั้งที่ 3 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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การเฉลี่ยคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นแบบความสอดคลองภายใน 
 

ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์ฉัตรศิริ  ปยะพิมลสิทธิ์  

 

 คาความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองภายใน เชน สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha) คา

ความเชื่อม่ันสูตรคูเดอรริชารดสัน 20 และ 21 (KR20 และ KR21) คาความเชื่อม่ันดวยวิธีของแองกอฟ-เฟลด (Angoff-

Feldt) และวิธีอื่น ๆ อีกหลายสิบวิธี หากตองการนําคาความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองภายในมาเฉลี่ย สามารถหาได

ดวยวิธีการตาง ๆ 6 วิธี และในกรณีที่เปนคาความเชื่อม่ันแบบแบงครึ่งฉบับ (Split-halves) หรือแบบใชแบบทดสอบ

คูขนาน (Alternate-forms) มีอยู 1 วิธี ซึ่งในแตละวิธีจะใหคาความเชื่อม่ันเฉลี่ยแตกตางกัน ดังจะนําเสนอในเอกสารนี้ 

 สมมติคาความเชื่อม่ันแบบความสอดคลองภายในของเครื่องมือวัด 4 ฉบับดังนี้ r1 = 0.70, r2 = 0.80, r3 = 0.85 

และ r4 = 0.89 ใช k แทนจํานวนของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันที่ตองการหาคาเฉลี่ย ดังนั้นในตัวอยางนี้ k = 4 และคา

ความเชื่อม่ันแตละวิธีจะใชสัญลักษณ xx1r , xx2 r , ..., xx7 r  

 
วิธีที่ 1 

    xx1r  = 
k
rjΣ

 

  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

   xx1r  = (0.70 + 0.80 + 0.85 + 0.89)/4 = 0.81 

  ถาขนาดของกลุมตัวอยาง (nj) ไมเทากัน แลวสูตรตองมีการถวงน้ําหนัก ดังนี้ 

   xx1r  = 
j

jj

n
rn

Σ
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วิธีที่ 2 

   xx2 r  = 

221
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k
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  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

  
k

)r1( 21
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 = 
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    = 0.4285 

   xx2 r  = 1 - 0.42852 = 0.8164 

  ถาขนาดของกลุมตัวอยาง (nj) ไมเทากัน แลวสูตรตองมีการถวงน้ําหนัก ดังนี้ 
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วิธีที่ 3 
 อาศัยการแปลงคาความเชื่อม่ัน r ไปเปนคาคะแนนฟชเชอร z แลวหาคาเฉล่ียของคาฟชเชอร z จากนั้นแปลงคา

คะแนนฟชเชอรเฉล่ีย z  กลับไปเปนคาความเชื่อม่ันเฉลี่ย r  สามารถแปลงคา r ไปเปน z หรือคา z ไปเปน r ไดจากการ

เปดตารางสถิติ หรืออาจคํานวณเองโดยมีสูตรในการแปลงคา r ไปเปน z และแปลงคา z ไปเปน r ดังนี้ 

    z = 1.1513{log10[(1+r)/(1-r)]} 

    r = )110)(110( 513.1/z513.1/z +−  

  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

  แปลงจากคา r ไปเปน z ไดคา z ดังนี้ 

   z1 = 0.8673 z2 = 1.0986 Z3 = 1.2562 Z4 = 1.4219 

  หาคาเฉลี่ยของ z ไดดังนี้ 

   z  =
k
z jΣ

 =
4

4219.12562.10986.18673.0 +++
 =1.1610 

  แปลงคา z  ที่ไดกลับไปเปนคา r  ไดคาเฉล่ียของความเชื่อม่ันดังนี้ 

   xx3r  = (101.161/1.513 -1)/(101.161/1.513 +1) =0.8214 

  ถาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันมาจากกลุมตัวอยางที่ขนาดตางกันแลว จําเปนตองมีการถวงน้ําหนักใน                     

การหาคาเฉล่ียของ z โดยถวงน้ําหนักแตละ zj ดวย nj - 3 ดังนั้นสมมติวาตัวอยางนี้มีขนาดกลุมตัวอยางดังนี้ n1 = 300, 

n2 = 350, n3 = 400 และ n4 = 250 ดังนั้น ถวงน้ําหนักหาคาเฉล่ียของ z ไดดังนี้ 

 z  = 
)3n(
z)3n(

j

jj

−Σ

−Σ
 

  = 
)3250()3400()3350()3300(

4219.1)3250(2562.1)3400(0986.1)3350(8763.0)3300(
−+−+−+−

−+−+−+−
 

  = 1488.732/1288 = 1.1558 

  แปลงจากคา z  เฉล่ียกลับไปเปนคา r  ไดคาความเชื่อม่ันเฉล่ียดังนี้ 

 

      xx3r  =(101.1558/1.513 -1)/(101.1558/1.513 +1) =0.8197 

 
วิธีที่ 4 
  วิธีนี้คิดขึ้นโดย Kristof (1963) และ Feldt (1965) อยูบนพื้นฐานของการคํานวณคาความเชื่อม่ันดวย

สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

      xx4 r  =

331
j

k
)r1(

1
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −Σ
−  

  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

     xx4 r  =
331313131

4
)89.01()85.01()80.01()70.01(1

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −+−+−+−
−  

   = 0.8158 
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  ถาขนาดของกลุมตัวอยางไมเทากัน ตองมีการถวงน้ําหนักดังนี้ 

      xx4 r  = 

3

j

31
jj

n
)r1(n

1
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Σ

−Σ
−  

 
วิธีที่ 5 
  วิธีนี้อยูบนพื้นฐานของสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันที่ไมไดมาจากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  

      xx5 r  = 

22/1
j

k
r

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛ Σ
 

  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

      xx5 r  = 
22/12/12/12/1

4
89.085.080.070.0

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ +++
 

    = 0.89912  

    = 0.8084 

  ถาขนาดของกลุมตัวอยางไมเทากัน ตองมีการถวงน้ําหนักดังนี้ 

      xx5 r  = 

2

j

2/1
jj

n
rn

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

Σ

Σ
 

 
วิธีที่ 6 
  วิธีที่ 6 นี้เหมือนกับวิธีที่ 3 ยกเวนการแปลงคาฟชเชอร z ที่มีวิธีการตางออกไป โดยในวิธีที่ 6 นี้ เราจะ

ถอดรากที่สองของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน แลวนําคาที่ไดไปแปลงเปนคาฟชเชอร z แลวหาคาฟชเชอรเฉล่ีย z  และ

แปลงคาฟชเชอรเฉล่ีย z  กลับมาเปนคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน ซึ่งคาที่ไดนี้ตองยกกําลังสองกอนจึงจะไดคาความ

เชื่อม่ันเฉล่ีย r  

  สามารถหาคาเฉล่ียของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันไดดังนี้ 

  ในขั้นแรกถอดรากที่สองของคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน 

  2/1
1r  = 0.8367 2/1

2r  = 0.8944 2/1
3r  = 0.9220 2/1

4r  = 0.9434 

  แปลงคาความเชื่อม่ันที่ถอดรากที่สองแลวไปเปนคาฟชเชอร z ไดคาดังนี้ 

   z1 = 1.2101 z2 = 1.4435 z3 = 1.6022 z4 = 1.7681 

  นําคาฟชเชอร z มาเฉลี่ย 

   z  =
k
z jΣ

 =
4

7681.16022.14435.12101.1 +++
 =1.5060 

  แปลงคาฟชเชอรเฉล่ียกลับมาเปนคาความเชื่อม่ัน 

     ( ) 2/1
xx6 r  = (101.5060/1.513 -1)/(101.5060/1.513 +1) =0.9062 

  สุดทายยกกําลังสองจะไดคาความเชื่อม่ันเฉล่ียดังนี้ 

        xx6 r  = 0.90622  = 0.8212 
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  ในกรณีที่ขนาดกลุมตัวอยางไมเทากัน ตองมีการถวงน้ําหนักในการหาคาฟชเชอรเฉล่ีย ดังนี้ 

   z  = 
)3n(
z)3n(

j

jj

−Σ

−Σ
 

 
วิธีที่ 7 
  วิธีที่ 7 นี้สําหรับคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันที่คํานวณจากแบบทดสอบคูขนาน (Alternate-forms 

coefficients) เพราะคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันคํานวณไดจากคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 

product-moment correlation coefficient) สามารถหาไดโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) คํานวณหาความแปรปรวนรวมระหวาง

แบบทดสอบทั้งสองฉบับ ทั้ง X และ Y ( XYCov ) 2) คํานวณหาความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับ X ( 2
xS )                    

3) คํานวณหาความแปรปรวนของแบบทดสอบฉบับ Y ( 2
yS ) และ 4) หาอัตราสวนระหวางความแปรปรวนรวมกับความ

แปรปรวนของทั้งฉบับ X และ Y ใชไดกับกรณีกลุมตัวอยางไมเทากัน มีตัวอยางคํานวณดังนี้ 

 

    XYCov  = 
)1n(
YCovXn

j

jjj

−Σ

Σ
 

         2
xS   = 

)1n(
Sn

j

2
Xjj

−Σ

Σ
 

         2
yS   = 

)1n(
Sn

j

2
yjj

−Σ

Σ
 

        xx7 r   = 
[ ] 212

y
2
x SS

XYCov
 

ตาราง 1  ขอมูลกรณีใชแบบทดสอบคูขนาน 2 ฉบับ 

 

Form X Form Y  

หองที่ M SD M SD 

 

Covariance 

 

n 

 

Reliability 

1 5.000 2.803 5.067 2.764 6.786 15 0.876 

2 5.600 2.923 4.067 2.154 5.814 15 0.924 

3 5.333 2.469 5.200 2.242 5.429 15 0.981 

4 4.733 2.658 5.267 2.017 4.148 15 0.774 
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  จากตัวอยางขอมูลในตาราง 1 สามารถคํานวณไดดังนี้ 

 

 XYCov =
)115()115()115()115(

)148.4(15)429.5(15)814.5(15)786.6(15
−+−+−+−

+++
=5.940 

 

 2
xS  =

)115()115()115()115(
)658.2(15)469.2(15)923.2(15)803.2(15 2222

−+−+−+−
+++

=7.918 

 

 2
yS  =

)115()115()115()115(
)017.2(15)242.2(15)154.2(15)764.2(15 2222

−+−+−+−
+++

=5.725 

 

 xx7 r  =
[ ] 21)725.5)(918.7(

940.5
=0.8822 

 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันที่คํานวณดวยวิธีแบงครึ่งแบบทดสอบ (Split-halves) อาจหาความสัมพันธ

ระหวางสองสวนไดคาความเชื่อม่ันครึ่งฉบับ แลวใชสูตรสเปยรแมนบราวนขยายเปนความเชื่อม่ันทั้งฉบับ และยังมีสูตร 

อื่น ๆ  ที่คํานวณจากการแบงครึ่งฉบับเชนสูตรของ Angoff-Feldt coefficient) และอื่น ๆ อีกหลายสูตร ในกรณีมีการแบง

ครึ่งฉบับนี้  อาจคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเฉล่ียดวยวิธีที่ 1, 2 หรือ 5 ดีกวาใชวิธีที่ 3, 4 หรือ 6 ในกรณีที่การ

แบงครึ่งฉบับ  รูคาความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งสองสวนและความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ แลวอาจใช

การคํานวณ คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันดวยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค จะชวยใหสามารถใชการหาคา 

สัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ัน  เฉล่ียวิธีที่ 1 ถึง 6  ไดทั้งหมด 

 โดยสรุปผลจากการคํานวณหาคาความเชื่อม่ันเฉลี่ยดวยวิธีทั้ง 6 ไดคาความเชื่อม่ันเฉลี่ยตามลําดับ คือ  

0.8100, 0.8164, 0.8214, 0.8158, 0.8084 และ 0.8212 ตามลําดับ ซึ่งมีพิสัยเพียง 0.0130 เทานั้น และผลจากการวิจัย

ทดสอบการหา คาสัมประสิทธิ์คาความเชื่อม่ันเฉลี่ย ดวยการใชคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันเฉลี่ยจาก 4 คา 10 คา  และ 

50 คา โดยแตละชุดคํานวณซ้ํา 10,000 ครั้ง พบวาวิธีการหาคาความเชื่อม่ันเฉลี่ยทั้ง 6 วิธีใหคาที่ไมแตกตางกัน 
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หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาชุดการเรียนโจทยปญหาจากชีวิตประจําวันกลุมสาระการเรียนรู 

   คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  5 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยประกอบ   สมราง 

   นายเชาวรัตน  เตมียกุล 

ชื่อนักศึกษา  ทิพยวรรณ  เตมียกุล 

สาขา   หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา  2550 

                                                               

  

                                      

 

    

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมาย  1) เพื่อหา

ประสิทธิภาพของชุดการ เรี ยนโจทยปญหาจาก

ชีวิตประจําวันกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร              

ชั้นประถมศึกษาปที่  5   ตามเกณฑ  80/80 2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนโจทย

ปญหาจากชีวิตประจําวันกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ  

3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนโดยใชชุดการเรียนโจทยปญหาจากชีวิตประจําวัน

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยไดแก   นัก เรียนชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2549  

โรงเรียนวัดพรหมสาคร จํานวน  87  คน  จําแนกเปน

กลุมทดลองที่ เ รียนโดยชุดการเรียน  1  หองเรียน  

จํานวน  44  คน   และกลุมควบคุมที่เรียนโดยวิธีปกติ   

1  หองเรียน  จํานวน  43  คน  ดวยวิธีการสุมแบบงาย 

(simple sampling)  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 1) ชุดการเรียน

โจทยปญหาจากชีวิตประจําวัน   กลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  5  หนวย     

 

 

 

 

 

2 )  แบบทดสอบรายหนวย   3 )   แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   และ  4)  แบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 

(mean)  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation)  การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ 

ชุดการเรียน  E1/E2   การทดสอบที  (t-test)   

 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ชุดการเรียนโจทยปญหาจากชีวิตประจําวัน  

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ชั้นประถมศึกษา                

ปที่  5  มีประสิทธิภาพ  E1/E2 =  91.18/86.45  ซึ่งสูง

กวาเกณฑ  80/80  ที่กําหนด 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่  5  ที่เรียนโดยใชชุดการเรียนสูงกวา

นักเรียน ที่เรียนโดยวิธีปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01   

 3.  นักเรียนที่เรียนโดยใชชุดการเรียนโจทย

ปญหาจากชีวิตประจําวัน  มีความพึงพอใจในการเรียน

ทั้ง  4  ดาน อยูในระดับมาก ( X =4.40, S.D.=0.02)   

 

 

 

บทคัดยอ 
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หัวขอวิทยานิพนธ การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู  ดานการอานภาษาไทยของ นักเรียนชั้นตนปที่  2 

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  ที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญากับการสอน 

แบบปกติ  

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยยุพา  ยิ้มพงษ 

   ดร. อมรรัตน  สนั่นเสียง 

ชื่อนักศึกษา  มนัสนันท   ทิพยจันทร 

สาขา   หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา        2550 
 
 

 

 

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ   

1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญา

กับการสอนแบบปกติ  2)  เปรียบเทียบเจตคติตอการ

อานภาษาไทยของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตาม

แนวทฤษฎีอภิปญญากับ  การสอนแบบปกติ  ประชากร

ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นตนปที่ 2 วิทยาลัย

นาฏศิลปลพบุรี  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2549  โดยใช

การสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญา และ การสอน

แบบปกติ  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก 1)  แผนการ

จัดการเรียนรูการสอนอาน ตามแนวทฤษฎีอภิปญญา  

2)  แผนการจัดการเรียนรูการสอนอานแบบปกติ 

3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทย  

4)แบบวัดเจตคติตอการอานภาษาไทย  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น

โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ขอมูลที่

ไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหโดย การหาคาเฉล่ีย 

(mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)

และสถิติทดสอบที  (t-test) 

 
 ผลการวิจัยพบวา 

1.  ผลสัมฤทธิ์ดานการอานภาษาไทยของ

นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญา

สูงกวาการสอนแบบปกติ 

2.  เจตคติตอการอานภาษาไทยของนักเรียนที่

ไดรับการสอนอานตามแนวทฤษฎีอภิปญญาสงูกวา 

การสอนแบบปกติ 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
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หัวขอวิทยานิพนธ ผลการจัดการเรียนรู เรื่องคําควบกล้ํา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนแบบซิปปาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

อาจารยที่ปรึกษา        ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิไล    นันทมานพ 

        นางสาวราตรี    ฤทธิสาร  

ช่ือนักศึกษา       สุภาพ   เวหา 

สาขา        หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา       2548 

 

 

 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนกับ

หลังการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใชรูปแบบการเรียนการสอน

แบบซิปปา  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ระหวางกอนกับหลังการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใชรูปแบบการ

เรียนการสอนตามปกติ  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย                  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ใช รูปแบบการเรียนการสอน

แบบซิปปากับการเรียนการสอนตามปกติ  4) เพื่อ

เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ จ ต ค ติ ต อ ก า ร เ รี ย น ภ า ษ า ไ ท ย                         

ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนแบบซิปปากับการเรียนการสอนตามปกติ 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่1                        

ปการศึกษา 2548  โรงเรียนบานมวงคอม  อําเภอ              

ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  จํานวน  60 คนเปนกลุม 

ทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน โดยกลุม

ทดลองไดรับการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบซิปปา กลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรู

แบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย                

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

 

 

 

 

2) แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบซิปปา  3) แผนการ

จัดการเรียนรูตามแบบปกติ  4) แบบวัดเจตคติที่มีตอ

การเรียนภาษาไทย  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาทีแบบสองกลุม

สัมพันธกัน และแบบสองกลุมเปนอิสระกัน  คํานวณ

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS for  Windows 

 
ผลการวิจัยพบวา 

 1.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรู โดยใช รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา                  

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแบบปกติ             

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 

 3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรู โดยใช รูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา              

กับการจัดการเรียนรูตามแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการ

เรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบซิปปา กับ

การจัดการเรียนรูตามแบบปกติ มีผลเจตคติตอการเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

บทคัดยอ 



     105       วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาหลักสูตร  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและ  วัฒนธรรมเรื่องสมาธิ

ภาวนา  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   

โรงเรียนทายพิกุล  (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 68)    

จังหวัดสระบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยวรรณวิไล  นันทมานพ 

   ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย  ภูสําลี 

ช่ือนักศึกษา  พระมหาสมศักด  จีนทวด  

สาขา   หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา  2549 

 

 

 

 
 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายทั่วไปเพื่อ   การ

พัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องสมาธิภาวนา  สําหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทายพิกุล 

(สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห  68)  จังหวัดสระบุรี   

มีความมุงหมายเฉพาะดังนี้ 1) เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน 

2) เพื่อพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) 3) เพื่อการทดลองใช 

หลักสูตร  4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตร  

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย   ไดแก   นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนทายพิกุล  (สํานักงานสลาก

กินแบงสงเคราะห  68) จังหวัดสระบุรี  จํานวน  30  คน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ประกอบดวย 1) แบบ

สัมภาษณ  2) แบบสอบถาม 3) แบบทดสอบ 4) แบบ

สังเกตทักษะการปฏิบัติ   วิเคราะหขอมูลโดยการหาคา

รอยละ  การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

คาเฉล่ีย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (deviation)  

และสถิติทดสอบที (t- test) 

 
ผลการวิจัย   

 1 .  ผลการศึ กษาข อ มูลพื้ นฐาน   พบว า 

นโยบายของหนวยงานตางๆ  ตองการใหชุมชน ที่อยู           

ในทุกสวนของสังคมไดมีโอกาสมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ  และจัดกิจกรรมทุกเรื่อง  ทุกประเด็น โดยการ

จัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนตามสภาพปญหา  

ความตองการของทองถิ่นและความตองการของ

นักเรียน และสงเสริมใหจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับ

บริบทของชุมชน สังคม และภูมิปญญา  ซึ่งจะกอใหเกิด

กระบวนการพัฒนาที่ดีของสังคม   ชุมชนและทองถิ่น

ตอไป   สวนนักเรียนและบุคคลที่ เกี่ยวของมีความ

ตองการในการพัฒนา  หลักสูตร เรื่องสมาธิภาวนา

เนื่ อ งจาก เป นหลั ก สู ต รสถานศึ กษาที่ มี เ นื้ อหา                  

สาระในสวนที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ไดศึกษา

และไดปฏิบัติ ซึ่งเปนไปตามหลักของพุทธศาสนิกชนที่ดี 

 2.  ผลการพัฒนาหลักสูตร (ฉบับราง) พบวา   

องคประกอบของหลักสูตรที่สรางขึ้นประกอบดวย

ความสําคัญ  วิสัยทัศน คุณภาพผูเรียน สาระมาตรฐาน

การเรียนรู  มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ผลการเรียนรูที่

คาดหวังรายป  คําอธิบายรายวิชาขอบขายเนื้อหาหนวย

การเรียนรู  แนวทางการจัดการเรียนการสอน  ส่ือการ

เรียนการสอน  การวัดและประเมินผล และผลการ

ประเมินองคประกอบของหลักสูตรพบวามีความ

สอดคลองเหมาะสม 

 

 

บทคัดยอ 
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 3. ผลการทดลองใชหลักสูตร  พบวา  การนํา

หลักสูตรไปใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ทายพิกุล  โดยผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่กําหนดไว ทั้งในภาคทฤษฎี  และปฏิบัติ 

เปนไปตามแผนที่กําหนด 

 4. ผลการปรับปรุงหลักสูตร พบวา นักเรียนมี

ความรูเกี่ยวกับ เร่ืองสมาธิภาวนา หลังใชหลักสูตรสูงกวา

กอนใชหลักสูตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอหลักสูตรเนื้อหาในหลักสูตร

เหมาะสม แตควรเพิ่มระยะเวลาในแตละแผนการ

จัดการเรียนรูใหมีความยืดหยุน และเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

   107        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

หัวขอวิทยานิพนธ ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร 

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยวินัย  สมมิตร 

  อาจารยบุณยานุช  เฉวียงหงส 

ชื่อนักศึกษา  สุประวีณ  สุนยตะคุ 

สาขา  การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา  2548 

 
 
 
 
 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา              

1) พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระบุ รี  เขต  1                      

2) ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี             

เขต 1  3) ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมผูนํากับ

ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี 

เขต 1 

 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้คือ

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  

โดยจําแนกเปนผูบริหารสถานศึกษา103  คน ครูผูสอน  

206  คน  รวม  309  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูนํา  2  ดาน ไดแก 

ดานมิตรสัมพันธและดานกิจสัมพันธ และประสิทธิผล                 

การบริหารงานวิชาการ  6  ดาน  ไดแก  ดานหลักสูตรและ

การนําหลักสูตรไปใช  ดานการจัดการเรียนการสอน           

ดานวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  

ดานวัดผลและประเมินผลการศึกษา ดานการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา  และดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา แบบสอบถามมีความเชื ่อมั่นเทากับ 0.92 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติรอยละ (percentage) 

คาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard  

deviation) คาทดสอบความสัมพันธอยางงายแบบ             

เพียรสัน (Pearson, s  Product  Moment  Correlation  

Coefficient) และทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช

การเทียบกับตารางแสดงคาวิกฤตของสหสัมพันธแบบ

เพียรสัน (Table  of  Critical  Values  of  Pearson  r) 

  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1)  พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธและ

ดานกิจสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับ

มาก  

 2)  ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาอยูในระดับมากทุกดาน 

 3)  พฤติกรรมผูนําดานมิตรสัมพันธของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ ก ันระด ับ          

ปานกลางทุกดานและทุกรายขออยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 4)  พฤติกรรมผูนําดานกิจสัมพันธของ

ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษามีความสัมพันธ ก ันระด ับ            

ปานกลางทุกดานและทุกรายขออยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

 

บทคัดยอ 
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หัวขอวิทยานิพนธ ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของ 

   ผูบริหาร และพนักงานครู ในสถานศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา  ดร.เฉลิมชัย  หาญกลา 

   ผูชวยศาสตราจารยสุวรีย  ศิริโภคาภิรมย 

ชื่อนักศึกษา  กนกรัตน  ภูระหงษ 

สาขา   การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา  2549 

 

 

 

  

 

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อศึกษา

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี และ 2) เพื่อเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

ดานผลผลิตของผูบริหารและพนักงานครูในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาล จังหวัดสระบุรี จําแนกตามตําแหนงงาน, 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา 

 กลุมตัวอยางที่ศึกษา  คือ ผูบริหาสถานศึกษา 

จํานวน 32 คน และพนักงานครู จํานวน  203 คน  

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยนํามาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานดานผลผลิตของสถานศึกษาสังกัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาสรางเปนเครื่องมือ มีคา

ความเชื่อม่ันเทากับ 0.97 ไดรับแบบสอบถามกลับคืน

มาทุกฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย (mean)     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติ

ทดสอบที (t-test) สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และการ

ทดสอบของเชฟเฟ (Scheffe’s test) โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

  
ผลการวิจัยพบวา 
1. ประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน 

ในสถานศึ กษา สั ง กั ด เ ทศบาล  จั ง ห วั ด ส ร ะบุ รี                      

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ

ของระดับประสิทธิผลการดําเนินงานตามมาตรฐาน

การศึกษาดานผลผลิต พบวาอยูในระดับปานกลาง 1 

มาตรฐาน และระดับมาก 10 มาตรฐาน โดยมาตรฐาน

ที่มีระดับประสิทธิผลสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 23 ผูบริหาร

สถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ

ของผูปกครอง และชุมชน  และมาตรฐานที่มีระดับ

ประสิทธิผลต่ํ า สุด  คือ  มาตรฐานที่  17  ผู เ รียนมี

ความสามารถในการคิดวิ เคราะห  คิดสังเคราะห                         

มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง คิด

แบบองครวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน   

 2. การเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการ

ดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาดานผลผลิตของ

ผูบริหาร  และพนักงาน  ครู   ในสถานศึกษาสังกัด

เทศบาล จังหวัดสระบุรี โดยจําแนกตามตําแหนงงาน 

ประสบการณในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษาที่

สังกัด  พบวา  โดยภาพรวมผลการดําเนินงานตาม

มาตรฐานการศึกษาดานผลผลิต ไมแตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การศึกษาดานผลผลิตของผูบริหาร และพนักงานครู 

 

บทคัดยอ 
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หัวขอวิทยานิพนธ   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของ 

       ผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 

อาจารยที่ปรึกษา    ดร. เฉลิมชัย  หาญกลา   

       ผูชวยศาสตราจารย สุวรีย  ศิริโภคาภิรมย 

ชื่อนักศึกษา      จักกภพ   ไทยมณี 

สาขา       การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา      2549 
 
 

 

 

 

 การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษา

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให

บุตรหลานของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี   เขต 1  2) เปรียบเทียบปจจัย

ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนใหบุตร

หลานของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จําแนกตามอาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายได และ 3) ศึกษาปจจัยที่สามารถ

พยากรณการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให          

บุตรหลานของผูปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

ผู ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น สถ านศึ ก ษ า เ อ ก ชน ร ะ ดั บ

ประถมศึกษา ซึ่งมีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด

ลพบุรี เขต 1  ปการศึกษา 2549 จํานวน 384 คน 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานการ

พิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ 5 คนและมีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ 0.97 ไดแบบสอบถามกลับคืนมาทุกฉบับ 

วิ เ ค ราะห ข อ มู ล โดยหาค า ร อยละ  ( percentage) 

คาเฉล่ีย (mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard 

deviation) การทดสอบเอฟ (F-test) และใชสถิติ

วิ เคราะหถดถอยพหุคูณแบบลําดับขั้น  (stepwise 

multiple regression analysis)  

 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษา

เอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุ รี  เขต  1            

ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานของ

ระดับการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชน พบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยรายการที่มีคาเฉลี่ยมากไปนอย 

3 อันดับ ไดแก  1) ดานมาตรฐานของสถานศึกษา  2) 

ดานการเดินทาง  และ 3) ดานชื่อเสียงของสถานศึกษา 

ตามลําดับ 

 2. การเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือก

สถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 

พบวาผูปกครองที่มีอาชีพ ระดับการศึกษาและรายได

แตกตางกันมีการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาเอกชนให

บุตรหลานในภาพรวมของทุกดานไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาผูปกครองที่มีรายไดระหวาง 10,000 

บาท - 20,000 บาทตอเดือนกับผูปกครองที่มีรายไดสูง

กวา 30,000 บาทตอเดือน มีการตัดสินใจเลือก

สถานศึกษาเอกชนแตกตางกัน ในดานสภาพแวดลอม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่   ระดับ .05  

  

บทคัดยอ 
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 3. สมการพยากรณการตัดสินใจเลือก

สถานศึกษาเอกชนใหบุตรหลานของผูปกครองนักเรียน

ระดับประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 

(ขอมูลมาตรฐาน) คือ .214 (สภาพแวดลอม) + .202 

(ชื่อเสียงของสถานศึกษา) + .192 (แนวทางการเรียน

การสอน) + .146 (การเดินทาง) + .163 (ผูบริหาร

สถานศึกษา) + .114 (คาใชจายของผูปกครอง) + .125 

(มาตรฐานของสถานศึกษา) 
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หัวขอวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของสํานักศาสนศึกษา  

ในจังหวัดนครสวรรค 

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย 

 ผูชวยศาสตราจารยไชยรัตน  ทิพยสภาพกุล 

ช่ือนักศึกษา พระนิมิตร  กล่ินดอกแกว 

สาขา การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2549 

 
 
 
 
 

การวิจัยในครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ   

1)  ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ของสํานักศาสนศึกษา             

ในจังหวัดนครสวรรค และ 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพ

และปญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลี   ของสํ านั กศาสนศึ กษา  ในจั งหวั ด

นครสวรรค  จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน   

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  แผนกบาลี  จํานวนป/พรรษาที่

บรรพชา/อุปสมบท สังกัดสํานักศาสนศึกษา ระยะเวลาที่

ศึกษาในแตละชั้น และการสนับสนุนของเจาสํานัก          

ศาสนศึกษาเกี่ยวกับการจัด  การเรียนการสอน  กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  พระภิกษุและ

สามเณร  ผูปฏิบัติหนาที่ผูบริหาร ผูสอน และผูเรียน 

ของสํานักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี               

ในจังหวัดนครสวรรค  ปการศึกษา  2549  จํานวน  165 

รูป  จากจํานวนประชากร   282  รูป  เครื่องมือที่ใชใน

การเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่ ผู วิ จั ยสร างขึ้ น                     

ซึ่ งเปนแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราสวน

ประมาณคา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  .96  วิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สถิติที่ใช  ไดแก  คารอย

ละ  คาเฉล่ีย  (mean : X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation : S.D.) การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว  (one – way ANOVA) และทดสอบ

ความแตกตางรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’s  

method) 

  
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  สภาพการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี  ของสํานักศาสนศึกษา  ในจังหวัด

นครสวรรค อยูในระดับมาก  สวนปญหาการจัดการ

เรียนการสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี  ของสํานัก 

ศาสนศึกษา  ในจังหวัดนครสวรรคอยูในระดับ 

ปานกลาง 

 2.  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ

จัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ของ

สํานักศาสนศึกษา  ในจังหวัดนครสวรรค พบวา 

  2.1   สภาพการจัดการเรียนการสอน

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี  ของสํานักศาสนศึกษา                

ในจังหวัดนครสวรรค  1) จําแนกตามสถานภาพในการ

ปฏิบัติงาน ไมแตกตางกัน  2) จําแนกตามวุฒิทางการ

ศึกษาสูงสุดแผนกบาลี ในภาพรวมไมแตกตางกัน สวน

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  3) จําแนกตาม จํานวน

ป/พรรษาที่บรรพชา/อุปสมบท แตกตางกัน อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ในภาพรวมและดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน  ดานปจจัยที่สนับสนุนตอ

การเรียนการสอน    

บทคัดยอ 



 

   112        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

4 )  จําแนกตามสังกัดสํานักศาสนศึกษา 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05             

 

ในเรียนการสอน และดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียน             

การสอน  และ 6) จําแนกตามการสนับสนุนของเจา

สํานักศาสนศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ใน

ภาพรวมและทุกรายดาน  

2.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี ของ    สํานักศาสนศึกษา ในจังหวัด

นครสวรรค  1) จําแนกตามสถานภาพในการปฏิบัติงาน 

ไมแตกตางกัน  2) จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

แผนกบาลี  ไมแตกตางกัน  3) จําแนกตามจํานวนป/

พรรษาที่บรรพชา/อุปสมบท ในภาพรวม  ไมแตกตางกัน  

สวนดานการประเมินผล  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ที่ระดับ  .05  4) จําแนกตามสังกัดสํานักศาสนา

ศึกษา  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  

.05   ในภาพรวมและดานกิจกรรมการเรียนการสอน  

ดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียนการสอน และดาน

การประเมินผล  5) จําแนกตามระยะเวลาที่ศึกษาในแต

ละชั้น  แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ  

.05  ในภาพรวมและดานหลักสูตรดานกิจกรรมการเรียน

การสอน  ดานปจจัยที่สนับสนุนตอการเรียนการสอน 

และดานการประเมินผล   และ6) จําแนกตามการ

สนับสนุนของเจาสํานักศาสนาศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ที่ระดับ  .05  ในภาพรวมและดานกิจกรรมการ

เรียนการสอน ดานปจจัย  ที่สนับสนุนตอการเรียน              

การสอน  และดานการประเมินผล   
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หัวขอวิทยานิพนธ สาเหตุและวิธีการแกปญหาความขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและ 

   ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

อาจารยที่ปรึกษา  รองศาสตราจารย ดร.กวี  ศิริโภคาภิรมย   

ผูชวยศาสตราจารยสําราญ พงษโอภาส  

ช่ือนักศึกษา  บุญเที่ยง สะอาด 

สาขา   การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา  2549 

 
 
 

  

 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษา

สาเหตุและวิธีการแกปญหาความขัดแยง ของผูบริหาร

โรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

การศึกษาใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่

ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก  ผูบริหารและครูผูสอนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ป

การศึกษา 2549  มีขนาดกลุมตัวอยาง 340 คน 

แบงเปนผูบริหารจํานวน  68 คน ครูสายผูสอนจํานวน 

272 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม

ที่ ผู วิ จั ยสร า งขึ้ น  มีค าความเชื่ อ ม่ัน เท ากับ  0.79   

วิเคราะหของมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) และการทดสอบ 

เอฟ (F-test) 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1.   สาเหตุ ของปญหาความขัดแย งของ   

โรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 เรียง

ตามลําดับดังนี้  1) ดานโครงสรางขององคการ  2) ดาน

การสื่อสาร  3) ดานตัวแปรสวนบุคคล   

 2.  เมื่อเปรียบเทียบสาเหตุของปญหาความ

ขัดแยงของโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

โดยจําแนกตามเพศ และขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกัน 

สวน อายุ สถานภาพในการปฏิบัติงานวุฒิการศึกษา 

และประสบการณในการปฏิบัติงาน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  3.   วิธีการแกปญหาความขัดแยงของโรงเรียน

ตามทัศนะของผูบริหารและครูผูสอนสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 ใชวิธีการ

แกปญหาความขัดแยงในสถานศึกษา   เรียงตามลําดับ

ดังนี้   1) การรวมมือ   2) การประนีประนอม  3) การยอม

ให  4) การหลีกเลี่ยง และ  5) การเอาชนะ 

  4.  เมื่อเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาความ

ขัดแยงของผูบริหารโรงเรียนตามทัศนะของผูบริหารและ

ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค 

เขต 3 โดยจําแนกตามเพศและขนาดโรงเรียนไมแตกตาง

กัน  สวนอายุและประสบการณในการปฏิบัติ งาน 

แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 5.  ดานสถานภาพในการปฏิบัติงานมีผลตอ

การแกปญหาดวยการเอาชนะ  การรวมมือ  การ

ประนีประนอม และการหลีกเลี่ยง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการยอมใหไม

แตกตางกัน ดานวุฒิการศึกษามีผลตอการแกปญหา

ดวยการเอาชนะ และการหลีกเลี่ยง แตกตางกันอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนการรวมมือการ 

ประนีประนอม และการยอมใหไมแตกตางกัน 

บทคัดยอ 
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หัวขอวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยกมลา  ศรีเหนี่ยง    

อาจารยบุณยานุช  เฉวียงหงส 

ช่ือนักศึกษา บุญเชิด  แยมสัจจา 

สาขา การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา 2547 
  

 
 
 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อ  

1) ศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 2) ศึกษาปญหา

การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศ ึกษา

นครสวรรค เขต 3 3) เปรียบเทียบสภาพการจัดระบบ

สารสนเทศ  เพื ่อการบริหารโรงเร ียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

ของผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ  

จําแนกตาม สถานภาพการปฏิบัติงาน ระดับความรู

ค ว าม เ ข า ใ จ เ กี่ ย วกั บกา รจั ด ร ะบบสารสน เทศ 

ประสบการณทํางานดานการจัดระบบสารสนเทศ             

ว ุฒ ิการศ ึกษา   การฝ กอบรมด านการจ ัดระบบ

สารสนเทศ และขนาดของโรงเรียน 4) เปรียบเทียบ

ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครสวรรค เขต 3 ของผูบริหารโรงเรียนและผูปฏิบัติงาน

ขอมูลสารสนเทศจําแนกตามสถานภาพการปฏิบัติงาน  

ระดับความรู ความเข า ใจ เกี่ ยวกับการจัดระบบ

สารสนเทศ  ประสบการณทํางานดานการจัดระบบ

สารสนเทศ   วุฒิการศึกษา  การฝกอบรมดานการ

จัดระบบสารสนเทศ  และ ขนาดของโรงเรียน 

กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือ ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน

ขอมูลสารสนเทศ  จํานวน 208 คน ไดจากการสุมแบบ

แบงชั้นภูมิ (Stratified  Random Sampling) เครื่องมือที่ใช

เปนแบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มีคาความเชื่อม่ัน

เทากับ  0.91 ไดแบบสอบถามกลับคืนมาทุกฉบับ วิเคราะห

ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย (mean) คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (standard deviation) การทดสอบที  (t-test)  และ

การทดสอบเอฟ  (F-test) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 ผลการวิจัยพบวา   

 1.  สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครสวรรค เขต 3  ใน 5 ขั้นตอน ภาพรวมอยู

ในระดับปฏิบัติปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขั้นตอน 

พบวา  สวนใหญอยูในระดับปฏิบัติปานกลาง โดยการ

ตรวจสอบขอมูล ปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา ไดแก การ

เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งทั้ง 2 อันดับ อยูในระดับปฏิบัติมาก 

และการใชขอมูลสารสนเทศ  อยู ในระดับปฏิบัติ

ปานกลาง ตามลําดับ 

 2.  ปญหาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครสวรรค เขต 3  ใน 5 ขั้นตอน ภาพรวมมี

ปญหาอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย 

ขั้นตอน พบวา ทุกรายขั้นตอนมีปญหาอยูใน 

บทคัดยอ 
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ระดับปานกลาง โดยการประมวลผลขอมูล มีปญหา

มากที่สุด รองลงมา ไดแกการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ  

และการใชขอมูลสารสนเทศ  ตามลําดับ 

 3. การเปรียบเทียบ สภาพการจัดระบบ

สารสนเทศเพื ่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3  

พบวา สถานภาพการปฏิบัติงาน  วุฒิการศึกษา และ 

ขนาดของโรงเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05  ในขณะที่ ระดับความรูความ

เ ข า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร จ ัด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  

ประสบการณทํางานดานการจัดระบบสารสนเทศ 

และ  การฝ กอบรมดานการจ ัดระบบสารสนเทศ 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01     

 4. การเปรียบเทียบ  ปญหาการจัดระบบ

สารสนเทศเพื ่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 

พบวา สถานภาพการปฏิบัติงาน  วุฒิการศึกษา และ 

ขนาดของโรงเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05  ในขณะที่ ระดับความรูความ

เ ข า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ก า ร จ ัด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ  

ประสบการณทํางานดานการจัดระบบสารสนเทศ 

และ  การฝ กอบรมดานการจ ัดระบบสารสนเทศ 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01   
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หัวขอวิทยานิพนธ ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียน                   

                          เปนฐานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  

อาจารยที่ปรึกษา     ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุรพล  พุฒคํา 

                   ดร. วินัย  ดิสสงค 

ชื่อนักศึกษา กษิดิศ  เนียมทอง 

สาขา          การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา           2549           
 

 
  
 
 
การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อ  1) ศึกษา 

ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาดานงานวิชาการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาชัยนาท  ดวยการประเมินตนเองและการ

ประเมินภาพรวมของสถานศึกษา  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาดานงานวิชาการโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน                

เขตพื้นที่การศึกษาชัยนาทระหวางการประเมินตนเองและการ

ประเมินภาพรวมของสถานศึกษา  3)  เพื่อเปรียบเทียบ ศักยภาพ    

การบริหาร จัดการ  ศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปน                   

ฐานของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  

จําแนกตามคุณวุฒิทาง การศึกษา  ประสบการณในตําแหนง

และขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางไดแกผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 111 คน  และครูผูปฏิบัติการสอน

จํานวน 222  คน รวมทั้งส้ิน 333 คน เครื่องมือที่ใชในการ

วิจัย เปนแบบสอบถามใชสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพการ

บริหารจัดการศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปน

ฐานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชัยนาท ใน 8 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนรู  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  ดานการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดานการนิเทศการศึกษา ดาน

การแนะแนวการศึกษา ดานการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา  แบบสอบถามมีความ                 

เชื่อม่ัน 0.98  วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ  รอยละ 

คาความถี่ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การ

ทดสอบที (t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One – Way Analysis of Variance) และการ

ทดสอบโดยวิธีของ   เชฟเฟ (Scheffe’s Method) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 
 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ศักยภาพตนเองของผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูปฏิบัติการสอนภาพรวม พบวา อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา อยูในระดับมากและ

ปานกลาง สวนศักยภาพของสถานศึกษาทั้งภาพรวมและ

ตามรายดาน พบวา อยูในระดับมาก  

 2. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัด

การศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 

ระหวางการประเมินตนเองและการประเมินภาพรวมของ

สถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาตามรายดาน พบวา แตกตางกัน

ใน 7 ดาน สําหรับดานที่ไมแตกตางกัน คือ ดานการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู 

บทคัดยอ 
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 3. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัด

การศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 

จําแนกตามวุฒิทางการศึกษาภาพรวม พบวา ไมแตกตาง

กัน เมื่อพิจารณาตามรายดานไมแตกตางกันใน  5  ดาน 

สําหรับดานที่แตกตางกัน คือ ดานการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู และ

ดานการนิเทศการศึกษา 

 4. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัด

การศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 

จําแนกตามประสบการณในตําแหนง พบวา ทั้งภาพรวม

และตามรายดาน ไมแตกตางกัน    

5. ผลการเปรียบเทียบศักยภาพการบริหารจัด

การศึกษาดานงานวิชาการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท 

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาตามราย

ดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ใน 6 ดาน สําหรับดานที่ไมแตกตางกัน คือ ดานการวิจัย

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและดานการพัฒนาสื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และจากการ

ทดสอบรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’s test) ภาพรวม 

พบวา สถานศึกษาขนาดเล็กแตกตางกับสถานศึกษา

ขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ .05 
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หัวขอวิทยานิพนธ ความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่สอง) ของสถานศึกษา   

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุคนธ  เครือน้ําคํา 

ดร.วินัย  ดิสสงค 

ช่ือนักศึกษา  สุทัศน   นาวีระ 

สาขา   การบริหารการศึกษา 

ปการศึกษา  2549
  
 

 

  

  

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย   

1) เพื่อศึกษาความพรอมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (รอบที่สอง) ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี   2) เพื่อเปรียบเทียบความ

พรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่สอง) 

ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิงหบุรี 

 ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ที่ ศึ ก ษ า  คื อ  ผู บ ริ ห า ร

สถานศึกษาและครูของสถานศึกษา  สังกัด  สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา สิงหบุรี  จํานวน  435  คน  ไดจาก

การสุมตัวอยางแบบงายตามสัดสวนประชากรตามกลุม

โรงเรียน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมีคาความ

เชื่อม่ันเทากับ  0.97  ไดแบบสอบถามกลับคืนมาทุก

ฉบับ  วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ  คาเฉลี่ย (X)  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคาที่              

(t-test) และการทดสอบคาเอฟ (F-test) 

  
 ผลการวิจัย  พบวา 
 1.  ความพรอมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  (รอบที่ สอง )  ของสถานศึกษา   สั งกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรีใน  3 ดาน คือ  

1.1) ดานผูเรียน  1.2) ดานครู  และ  1.3)  ดานผูบริหาร  

ภาพรวมทั้ง  3  ดาน  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ยกเวน

ดานผูเรียน  มาตรฐานที่  4  และ 5  ดานครู  มาตรฐาน

ที่  9  มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

 2. เปรียบเทียบความพรอมในการประเมิน

คุณภาพภายนอก (รอบที่สอง) ของ สถานศึกษา  สังกัด  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงหบุรี  มีดังนี้  1) จําแนก

ตามตําแหนงโดยรวม  และรายดาน  พบวา  มาตรฐาน

และตัวบงชี้ดานครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  มีความพรอมในการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (รอบที่สอง) นอยกวาผูบริหารสถานศึกษา   

2) จําแนกตามเพศ  พบวา  มาตรฐานดานครูแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  โดยเพศหญิง                

มีความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบที่

สอง) นอยกวาเพศชาย  3) จําแนกตามวุฒิการศึกษา  

พบว า  วุฒิ ก า ร ศึ กษ า โ ดย ร วมและแต ล ะ ด า น                     

ไมแตกตางกัน  และ  4)  จําแนกตามประสบการณการ

ทํางานในตําแหนงปจจุบัน  พบวาไมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 

 
 

บทคัดยอ 



 

   119        วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

หัวขอวิทยานิพนธ สภาพและปญหาการบริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดลพบุรี 

อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารย ดร.กวี ศิริโภคาภิรมย   

 ผูชวยศาสตราจารยมนตรี  สุขทวี                    

ชื่อนักศึกษา ศิริพร  กองแกว                              

สาขา การบริหารการศึกษา     

ปการศึกษา 2548 

 

 

 

 

การวิจัยนี้มีความมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษา

สภาพและปญหาการบริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียน

สังกัดเทศบาล  จังหวัด   ลพบุรี  และ2) เปรียบเทียบ

สภาพและปญหาการบริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียน

สังกัดเทศบาลจังหวัดลพบุรี จําแนกตามประสบการณ

การทํางาน ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน และเขตที่ตั้ง

ของโรงเรียน โดยใชกระบวนการบริหารงานดวยวงจร               

เดมมิ่ง (Deming  Cycle)  ประกอบดวยขั้นการวางแผน 

(plan : P), ขั้นการดําเนินการ  (do : D), ขั้นการ

ตรวจสอบ (check : C), และขั้นการปรับปรุงแกไข 

(action : A)  กลุมตัวอยางที่ใช  ไดแก  ผูอํานวยการ

สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุม

สาระการเรียนรู พนักงาน   ครูเทศบาล และครูจางสอน 

ซึ่งปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดลพบุรี ป

การศึกษา 2548 จํานวน  171 คน เลือกมาโดยวิธีการ

สุมแบบแบงชั้นภูมิ (stratified sampling)  เครื่องมือที่

ใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นผานการ

ตรวจความเที่ยงตรงจากผูเชี่ยวชาญ   5  คน  และมีคา

ความ เชื่ อ ม่ั น เท า กั บ  0.97 ไ ด รั บ แบบสอบถาม                

ที่สมบูรณกลับคืนมา  รอยละ  100 สถิติที่ ใช  ไดแก 

ความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย 

(mean) ค า ส ว น เ บี่ ย ง เ บ นม าต ร ฐ าน  (standard 

deviation) การวิ เคราะหความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) และทดสอบรายคูตามวิธีของ           

เชฟเฟ (Scheffe’s  method)   

 ผลการวิจัย  พบวา 
1.  การบริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองลพบุรีโดยใชกระบวนการบริหารงานวงจร

เดมม่ิง มีครบทุกโรงเรียน ไดแก หองเรียน หองสมุด และ

หองปฏิบัติการตางๆ  

2.  สภาพและปญหาการบริหารแหลงเรียนรู

ใน โ รง เ รี ยนสั งกัด เทศบาลจั งหวัดลพบุ รี  โดยใช

กระบวนการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง มีการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมากทุกขั้นตอนทั้งในภาพรวมและรายดาน  

แตมีปญหาอยูในระดับนอย ทุกขั้นตอน ทั้งในภาพรวม

และรายดาน     

3.  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการ

บริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ลพบุรี  โดยกระบวนการบริหารงานดวยวงจรเดมมิ่ง  พบวา 

โดยรวมและรายดานของสภาพการบริหารแหลงเรียนรูใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  จังหวัดลพบุรี  จําแนกตามเขต

ที่ตั้งของโรงเรียน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05  แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      

ที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณการทํางานและ

ตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน โดยรวมมีปญหาการ

บริหารแหลงเรียนรูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด

ลพบุรี จําแนกตามประสบการณการทํางานและเขตที่ตั้ง

ของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 แตไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 จําแนกตามตําแหนงหนาที่การปฏิบัติงาน 

 

บทคัดยอ 



     120       วารสารทางวิชาการ  คณะครุศาสตร 

หัวขอวิทยานิพนธ การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุสําหรับครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารยศรินทิพย  ภูสําลี   

   นายประชอบ  หลีนุกูล 

ช่ือนักศึกษา  จินตนา  พิพัฒนเดช 

สาขา   หลักสูตรและการสอน 

ปการศึกษา  2549 

 

 

 

 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ  1)  ศึกษา

ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการ

ปฏิบัติงานพัสดุสําหรับครู  2) สรางหลักสูตรฝกอบรม

การปฏิบัติงานพัสดุสําหรับครู  3) ทดลองใชหลักสูตร

ฝกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุสําหรับครู  4) ประเมินผล

และปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุ

สําหรับครู ประชากร 140 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัย ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานพัสดุ สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 จํานวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม และแบบ

แสดงความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่มีตอหลักสูตร

ขอมูลที่ไดจากการทดลองนํามาวิเคราะหโดยการหา

คาสถิติรอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การ

วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และคาสถิติ

ทดสอบที (t-test) 

พบวาครูที่ปฏิบัติงานพัสดุ มีปญหาในการปฏิบัติงาน

พัสดุและมีความตองการเขาฝกอบรม  2)หลักสูตร

ฝกอบรมมีองคประกอบ คือ ปญหาและความสําคัญ 

หลักการ จุดมุงหมาย กระบวนการฝกอบรม วิธีการ

ฝกอบรม ส่ือ/อุปกรณ ระยะเวลาการฝกอบรม และการ

วัดผลประเมินผล  3) การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม

กับครูที่ปฏิบัติงานพัสดุ เปนเวลา 2 วัน โดยการบรรยาย

และฝกปฏิบัติ พบวาครูที่ปฏิบัติงานพัสดุมีความสนใจ

และตั้งใจในการฝกอบรม สามารถปฏิบัติงานพัสดุได 

เปนอยางดี  หลังส้ินสุดการฝกอบรมแลว ใหผูเขารับการ

ฝกอบรมตอบแบบแสดงความพึงพอใจของผูเขาอบรมที่

มีตอหลักสูตร 4) ผลการทดลองใชหลักสูตรสรุปไดวา

คะแนนเฉลี่ยหลังการฝกอบรมสูงกวากอนการฝกอบรม

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01   

 

 
ผลการวิจัยพบวา 
1) การศึกษาขอ มูลพื้นฐานเกี่ ยวกับการ

พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุสําหรับครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 

บทคัดยอ 
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