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บทบรรณาธิการ 
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หลากหลายใหเผยแพรออกไปในวงกวาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ  และผลงานวิจัย ที่

มุงเนนทางดานการศึกษา ในคณะครุศาสตร และศึกษาศาสตร อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเปนการสงเสริมการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม 
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วิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 6) การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือ

สงเสริมกลามเน้ือมัดเล็กโดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

7) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน (2) ประเมินความ

ตองการจำเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน กลุมตัวอยางประกอบดวยผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 

จำนวน 89 คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 70 ไดมาโดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชคือ

แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาดัชนีความสอดคลองหวาง .67 – 1.0 และมีคาความเช่ือมั่น

ทั้งฉบับเทากับ .98 สถิติที่ใชประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และดัชนีการจัดลำดับ

ความสำคัญของความตองการจำเปนแบบปรับปรุง (PNI Modified) 

ผลการวิจัยพบวา (1) สภาพปจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมาก (2) ผลการ

ประเมินความตองการจำเปนสภาพการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา สามารถเรียงลำดับความตองการจำเปน

จากมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังน้ี 1) ดานการบริหารบุคคล 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการ

บริหารวัสดุอุปกรณ และ 4) ดานการบริหารจัดการ และ (3) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการศึกษา 1) ดานการบริหารบุคคล  ควรมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนใน

โรงเรียน ควรพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิดานการสอน ควรเสริมสรางสมรรถนะความเปนครูใหแกอาจารย

 
1 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
2 อาจารย ดร., คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
3 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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โรงเรียนสาธิตเพ่ิมมากขึ้น 2) ดานการบริหารงบประมาณ ควรมีแผนงบประมาณที่สะทอนความเปนจริงและใช

งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว ควรวางแผนใชงบประมาณอยางรัดกุม รอบคอบ ควรมีมาตรการในการ

จัดเก็บคาบำรุงการศึกษาใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด 3) ดานการบริหารวัสดุอุปกรณ ควรใช

ทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด ควรมีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ 

ควรมีการใช วัสดุอุปกรณ รวมกันทั้ งคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน 4) ดานการบริหารจัดการ บุคลากรทุกระดับตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและทำงานเต็ม

ตามความสามารถ การดำเนินงานโครงการตางๆ ควรรวดเร็ว กระชับ ฉับไว และถูกตองตามระเบียบของทาง

ราชการ  ควรมีการประชาสัมพันธการรับนักเรียนในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายหมาย

ย่ิงขึ้น  

 

คำสำคญั : 1. สภาพปจจุบัน 2. สภาพที่พึงประสงค 3. โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยันครพนม พนมพิทยพัฒน  

              4. การบริหารจัดการ 5. ทรัพยากรทางการศึกษา  

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were: (1) to study the current and desirable situations of 

educational resource management of the Demonstration School of Nakhon Phanom University 

Phanom Phitthayapat, (2) to assess the need and necessity of educational resource management 

of the Demonstration School of Nakhon Phanom University Phanom Phithayapat, (3) to be the 

guidelines for the development of educational resource management of the Demonstration 

School of Nakhon Phanom University Phanom Phithayapat. The sample group consists of 

executives, Heads of the department, faculty members and Support Staff of the Faculty of 

Education and Demonstration School of Nakhon Phanom University Phanom Phitthayapat, totaling 

91 people. The sample size was determined by using the 70% criteria. They were obtained by 

simple random sampling. The tool used in this research was a 5-point rating scale questionnaire. 

The Data were collected by the Google Forms platform. The data were analyzed using percentage, 

mean, standard deviation. and the Improved Needs Priority Index (PNI Modified) The research 

results were as follows:  
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 (1) The current situations of the educational resource management of the Demonstration 

School of Nakhon Phanom University Phanom Phitthayapat were overall at a moderate level. The 

desirable conditions of educational resource management of the Demonstration School of Nakhon 

Phanom University Phanom Phitthayapat were overall at a high level. (2) The results of the 

assessment of need and necessity, the situations of educational resource management were able 

to sort the need and necessary from the most to the least as follows: 1) Personnel management, 

2) Budget management, 3) Material and equipment management, and 4) Administrative 

management; (3) Guidelines for the development of educational resource management: 1) Human 

resource management: It should be a manpower framework that is appropriate for the number of 

students in the school. The teachers should be developed to have teaching qualifications. It 

should enhance teacher competency more for the demonstration school teachers, 2) Budget 

management: It should have a budget plan that reflects reality and use the budget according to 

the stipulated plan. The budget should be planned to use carefully and cautiously. There should 

be measures to help keep education fees up-to-date for a specified period of time. 3) Material and 

equipment management: The resources should be used to the best value and benefit. The 

materials and equipment should be maintained to be able to be used at all times. There should 

be a combination of materials and equipment for both the Faculty of Education and the 

Demonstration School of Nakhon Phanom University Phanom Phitthayapat; 4) Personnel 

Management at all levels must understand their roles and duties and work to the best of their 

abilities. The implementation of various projects should be quick, concise, expeditious and correct 

in accordance with government regulations. The student admissions should be promoted in a 

variety of ways in order to reach more target groups. 

 

Keywords: 1. Current situations 2. Desirable condition 3. The Demonstration School of  

                Nakhon Phanom University Phanom Pittayapat 4. Administrative management  

  5. Educational resources  
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บทนำ 

 

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ตาม

มติสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยมีสถาน

เปนสวนงานภายในสังกัด มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยเริ่มตนเปดรับนักเรียนครั้งแรกในปการศึกษา 2559 

จัดการเรียนการสอนต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) จัดการศึกษา

ปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหมีมาตรฐานตาม มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนนการ

จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ (2) เปนแหลงศึกษาวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งสรางองคความรูใหมดานวิชาการ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

และหนวยงานอ่ืน (3) เปนแหลงฝกหัดการจัดการเรียนรู สรางประสบการณวิชาชีพครู ประสบการณการ

บริหาร และเปนหองปฏิบัติการทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย (4) เปนแหลงผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ โดยการ

เตรียมพ้ืนฐานความรู ทักษะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค เพ่ือเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยนครพนมและ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน รวมทั้งมีศักยภาพเบ้ืองตนในการประกอบสัมมาชีพ และเปนประชากรที่มีคุณภาพ (5) 

เปนตนแบบของโรงเรียนที่มีคุณภาพสูง และขยายผลของรูปแบบการจัดการศึกษาไปสูโรงเรียนในเครือขายใน

พ้ืนที่จังหวัดนครพนมและพ้ืนที่อ่ืน (6) แบงเบาภาระในการใหการศึกษาแกบุตรธิดาของบุคลากรมหาวิทยาลัย

นครพนมตามความเหมาะสม (โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน. 2559 : 1-2)  

จากการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ที่ผานมา พบวา

โรงเรียนมีจุดเดนในเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยมีคะแนนผลการสอบโอเน็ตมีคะแนนเปน

อันดับตน ๆ ของจังหวัดนครพนม นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามารถสอบเขาศึกษาตอในสถาบัน

การอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศตามความถนัดและความสนใจไดครบทุกคน จากการประเมินคุณภาพ

ภายในประจำป 2563 ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน (โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยนครพนม. 2563 : 1-10) ในภาพรวมพบวามีคุณภาพอยูในระดับยอดเย่ียมทั้งในระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไดมีขอเสนอแนะ ในระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ควรกำหนด

เกณฑที่เหมาะสมกับระดับช้ันกับผูเรียนและคะแนนที่ประเมินคอนขางสูง แตวาการแสดงออกของเด็กในของ

ภาษายังไมโดดเดน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ควรมีหลักสูตรใหครอบคลุมพัฒนาการ

ของผูเรียนจาก 4 ดานเพ่ิมเปน 5 ดาน คือดานพัฒนาการภาษาตางประเทศที่นำมาประยุกตใชในชีวิตประจำวัน

ได และโรงเรียนควรมีโครงการพัฒนาอาจารยใหมีความลุมลึกในการจัดประสบการณที่ใชการวิจัยเปนฐานโดยมี

ทุนสนับสนุน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ควรระบุตารางกิจกรรม

ประจำวันในชวงเวลาตามกระบวนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม ระบุประเด็นการเตรียมความพรอมให

ครอบคลุมพัฒนาการ 5 ดาน เพ่ือศึกษาตอระดับช้ัน ป.1 และควรมีกิจกรรมสรางแรงบันดาลใจระหวางรุนพ่ี      

ป.1 กับนอง อนุบาล 3 มาตรฐานที่ 4 อัตลักษณ เอกลักษณและความเปนเลิศ ควรสงเสริมใหอาจารยระดับ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัยแลกเปลี่ยนความรูในดานทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการสอนและ

การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยมีผูเช่ียวชาญจากคณะครุศาสตรเขารวมในชุมชนทางวิชาชีพ (PLC) สวนใน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการบริหารบุคลากร ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรแตละคนที่ ชัดเจน เชน 

ทุนการศึกษา การอบรม การวิจัย การบริหารภาระงานสอนใหเหมาะสมตองบริหารจัดการใหเพียงพอ การเขา

สูตำแหนงทางวิชาการของอาจารยภายใตคณะครุศาสตร อาจารยสามารถทำผลงานทางวิชาการไดซึ่งจะเปน

การเพ่ิมแรงจูงใจในการทำงานได ในดานการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิดควรพัฒนาหองเรียน

ออนไลนใหนาสนใจเหมือนหองเรียนจริงมากย่ิงขึ้น สวนดานอัตลักษณ เอกลักษณและความเปนเลิศ  ควรมี

กิจกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลนซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายและเขารวม

ไดมากยิ่งขึ้น การเขารวมกิจกรรมนานาชาติเปนตัวสะทอนสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่โรงเรียนต้ังไวได

เปนอยางดี  

 แตอยางไรก็ตามโรงเรียนยังประสบปญหาในดานการบริหารจัดการในหลาย ๆ ประการ เชน การมี

จำนวนนักเรียนนอยเกินไปในแตละระดับช้ัน จึงเกิดความไมสมดุลระหวางงบประมาณรายรับ และรายจาย  

ปญหาการเปลี่ยนผูบริหารบอยเกินไป ปญหาที่มีจำนวนอาจารยไมไดสัดสวนกับจำนวนนักเรียน เปนตน ปญหา

ตาง ๆ เหลาน้ีสงผลกระทบอยางมากตอการบริหารจัดการของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน เน่ืองจากเปนหนวยงานภายในซึ่งใชงบประมาณในการบริหารจัดการจากเงินรายไดของ

โรงเรียนเปนหลัก และจากรายงานการวิจัยการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

นครพนม พนมพิทยพัฒน พุทธศักราช 2559 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

(โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 2559 : 50) ยังมีขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคือ

อาจารยควรไดรับการพัฒนาในทุก ๆ ดานที่เก่ียวของการการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล 

ควรพัฒนาทักษะการสื่อสาร ฟง พูด อาน เขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรเชิญผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

เปนวิทยากรสอนนักเรียน ควรลดการบานของนักเรียนใหนอยลง เนนการสอนแบบบูรณาการ ควรมีการปรับ 

ภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู ควรใหชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ดาน

ตาง ๆ ของโรงเรียนใหมากยิ่งขึ้น 

 การที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ใหมี

คุณภาพตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจากขอเสนอแนะการประเมินผล

หลักสูตรสถานศึกษาขางตนน้ัน ปจจัยสำคัญที่ตองคำนึงถึงเปนอยางมากน่ันก็คือ ทรัพยากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนไมวาจะเปนทรัพยากรดานบุคคล (Man) ทรัพยากรดานงบประมาณ (Money) ทรัพยากรดานวัสดุ

อุปกรณ (Material) และทรัพยากรดานการบริหารจัดการ (Management) (สุมาลี  ศรีพุทธรินทร, 2555: 6-7) 

โดยผูบริหารมีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา คือ (1) กำหนดนโยบายและแผนของสถานศึกษา 

กำหนดทิศทางการดำเนินการของสถานศึกษาเพ่ือการจัดทำแผนของสถานศึกษา โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตรเพ่ือดำเนินการ

ใหเกิดผลงานตามเปาหมาย อันจะเปนแนวทางในการเสาะแสวงหรือการกำหนดทรัพยากรที่จะตองใชในสถานศึกษา             
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(2) กำหนดทรัพยากรที่ตองการ จากแผนยุทธศาสตรและแผนการดำเนินการของสถานศึกษา ผูบริหารจะตองรวบรวมความ

ตองการดานทรัพยากรเพ่ือจัดทำแผนงานหรืองบประมาณที่ตองการ ซึ่งตองคำนึงถึงลำดับความของโครงการหรือกิจกรรมที่

จะตองทำใหชัดเจน (3) การแสวงหาและระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือใชในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรของ

สถานศึกษา จากแหลงทรัพยากรที่หลากหลาย (4) การจัดสรรทรัพยากร  ทรัพยากรที่ไดมาน้ัน ผูบริหารจะตองดำเนินการ

จัดสรรใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรของสถานศึกษา  ตลอดจนลำดับความสำคัญ ความพรอมของโครงการและ

กิจกรรมตาง ๆ  ดวย (5) การใชทรัพยากรเปนการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการตาง ๆ  ที่กำหนดไว ผูบริหารจะตองมี

แผนการใชและควบคุมดูแลการใชทรัพยากรใหตรงตามวัตถุประสงค ประหยัด และมีประสิทธิภาพ และ (6) การประเมินผล

การใชทรัพยากรเพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร ประสิทธิผลของทรัพยากร ความเหมาะสมเพียงพอของ

ทรัพยากร ตลอดจนปญหาอุปสรรค ในการใชทรัพยากร เพ่ือที่จะไดขอมูลสารสนเทศที่จะใชในการปรับปรุงพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรบริหารสถานศึกษาใหไดผลดีย่ิงขึ้นตอไป 

 ปจจุบันโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ไดยายมาสังกัดคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของโรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน พ.ศ.2564 โดยความเห็นชอบของคณะบุคคลปฏิบัติหนาที่

แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 

25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ที่ไดเห็นชอบการรวมสวนงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนม กรณีโรงเรียนสาธิตแหง 

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน กับคณะครุศาสตร โดยใหโรงเรียนเปนหนวยงานเทียบเทาภาควิชามี

หนาที่ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหนวยงานในสังกัดคณะครุศาสตร ใหคณะและ

หนวยงานที่อยูในสังกัดมหาวิทยาลัยสงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการของโรงเรียน เพ่ือประกันคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอน (มหาวิทยาลัยนครพนม, 2564 : 1-6) ดังน้ันจึงเปนบทบาทและหนาที่ของผูบริหาร

คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ตองบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน ใหมีคุณภาพตามเจตนารมณที่ต้ังไว  

 จากความเปนมาและความสำคัญขางตนคณะผูวิจัย จึงสนใจที่จะทำวิจัยเก่ียวกับสภาพปจจุบัน  

สภาพที่พึงประสงค ความตองการจำเปนและแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน เพ่ือจะนำสารสนเทศที่ไดจากการวิจัยไปพัฒนา

คุณภาพของโรงเรียนใหดีย่ิง ๆ ขึ้นตอไป   

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 

2. เพ่ือประเมินความตองการจำเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ผูวิจัยประยุกตใชกรอบแนวคิดของ Peter F.Drucker. (1974 : 84-

85). เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ดาน (4M’s) ดังน้ี 

  2.1 ดานบุคลากร (Man) 

  2.2 ดานงบประมาณ (Money) 

  2.3 ดานวัสดุอุปกรณ (Material) 

  2.4 ดานการบริหารจัดการ (Management) 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวยผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนของคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน รวมจำนวน 

127  คน (คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม, 2564 : 4) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวยผูบริหาร หัวหนาสาขาวิชา คณาจารย และ

บุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน รวม

จำนวน 89  คน กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชเกณฑรอยละ 70 ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple 

Random Samplings) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ  แบบสอบถามเรื่อง สภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ประกอบดวย 3 

ตอน ดังน้ี  

  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจรายการ (Check List)  

  ตอนที่ 2 ขอมูลสภาพที่เปนจริงและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
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  ตอนที่  3 ขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา           

มีลักษณะเปนคำถามปลายเปด (Open-End Forms) 

 เครื่องมือวิจัยไดมีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือ จากผูเช่ียวชาญจำนวน 3 ทานตรวจสอบความ

ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคำถามกับนิยามศัพท (Index of 

Item Congruence : IC) ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .67-1.0 และนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับ

บุคลากรคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จำนวน 30 คน จากน้ันวิเคราะหหาความเช่ือมั่นทั้งฉบับโดยใชสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 116) พบวา เครื่องมือวิจัยมีคาความเช่ือมั่นทั้ง

ฉบับเทากับ .98  

 

การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 1. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ

แบบสอบถาม จำนวน 89 ฉบับ ไดรับคืน 89 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

 2. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะห ขอมูล และนำเสนอขอมูล ดังน้ี 

  2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางแสดงความถี่และรอยละ 

  2.2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นำเสนอในรูปแบบตาราง โดยมีการ

แปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2560 : 121) ดังน้ี 

   4.51 - 5.00 หมายถึง มีสภาพปจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากร 

     ทางการศึกษา อยูในระดับ มากที่สุด 

   3.51 - 4.50 หมายถึง มีสภาพปจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากร 

     ทางการศึกษา อยูในระดับ มาก 

   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสภาพปจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากร 

     ทางการศึกษา อยูในระดับ ปานกลาง 

   1.51 - 2.50 หมายถึง มีสภาพปจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากร 

     ทางการศึกษา ยูในระดับ นอย 

   1.00 - 1.50 หมายถึง มีสภาพปจจุบัน/สภาพที่พึงประสงคของการบริหารทรัพยากร 

 ทางการศึกษา อยูในระดับ นอยที่สุด 

  2.3 ผลการประเมินความตองการจำเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน วิเคราะหขอมูลโดยการดัชนีการจัดลำดับความสำคัญ
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ของความตองการจำเปนแบบปรับปรุง (PNI Modified) และนำเสนอในรูปแบบตารางแสดงคาเฉลี่ย คาดัชนีการ

จัดลำดับความสำคัญของความตองการจำเปนแบบปรบัปรุง และลำดับความตองการจำเปน 

      2.4 ขอมูลแนวทางพัฒนานำเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน  มีผลการวิจัย ดังน้ี 

  1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน พบวา สภาพปจจุบันการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับ ปานกลาง (�̅�𝑥=3.06) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูระดับ

ปานกลางทุกดาน เรียงลำดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดดังน้ี 1) ดาน

งบประมาณ (�̅�𝑥= 3.15) 2) ดานวัสดุอุปกรณ (�̅�𝑥=3.07) 3) ดานบุคลากร (�̅�𝑥=3.05) และ 4) ดานการบริหาร

จัดการ (�̅�𝑥=2.98) สวนสภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน โดยรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥=4.41) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยู

ระดับมากที่สุด 1 ดาน และอยูระดับมาก 3 ดาน เรียงลำดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดไปหาดานที่มีคาเฉลี่ย

นอยที่สุดไดดังน้ี 1) ดานงบประมาณ (�̅�𝑥=4.54) 2) ดานบุคลากร (�̅�𝑥=4.46) 3) ดานวัสดุอุปกรณ (�̅�𝑥=4.41) 

และ 4) ดานการบริหารจัดการ(�̅�𝑥=4.24) รายละเอียดดังตารางที่ 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและรอยละของสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการทรัพยากร 

 ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน  โดยรวมและจำแนก 

 เปนรายดาน 

 

รายการ 
สภาพปจจุบัน สภาพทีพ่ึงประสงค 

คาเฉลี่ย S.D. แปลผล คาเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ดานบุคลากร 3.05 .70 ปานกลาง 4.46 .29 มาก 

2. ดานงบประมาณ 3.15 .56 ปานกลาง 4.54 .30 มากที่สุด 

3. ดานวัสดุอุปกรณ 3.07 .50 ปานกลาง 4.41 .22 มาก 

4. ดานการบริหารจัดการ 2.98 .46 ปานกลาง 4.24 .35 มาก 

รวม 3.06 .46 ปานกลาง 4.41 .18 มาก 
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 2. ผลการประเมินความตองการจำเปนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน

สาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน พบวา โดยรวมมีคาความตองการจำเปนเทากับ .306 เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน สามารถเรียงลำดับความตองการจำเปนจากมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังน้ี (1) ดาน

บุคลากร (PNI Modified =.317) (2) ดานงบประมาณ (PNI Modified =.305 (3) ดานวัสดุอุปกรณ (PNI Modified 

=.304) และ (4) ดานการบริหารจัดการ (PNI Modified =.0.298) รายละเอียดดังตารางที่ 2  

 

 ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค คาดัชนีการจัดลำดับความสำคัญของ 

    ความตองการจำเปนแบบปรับปรุง(PNI Modified) และลำดับความตองการจำเปนของการบริหาร    

    จัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน     

    โดยรวมและจำแนกเปนรายดาน 

 

การบริหารจัดการทรัพยากร 

ทางการศึกษา 
I D (PNI Modified) 

ลำดับ 

ความตองการจำเปน 

1. ดานบุคลากร 3.05 4.46 .367 1 

2. ดานงบประมาณ 3.15 4.54 .305 2 

3. ดานวัสดุอุปกรณ 3.07 4.41 .304 3 

4. ดานการบริหารจัดการ 2.98 4.24 .298 4 

รวม 3.06 4.41 .306  
 

  3. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา มีผลการวิจัย ดังน้ี 

  3.1 ดานบุคลากร  ควรมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียน 

ควรพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิดานการสอน ควรเสริมสรางสมรรถนะความเปนครูใหแกอาจารยโรงเรียนสาธิต 

ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาการ ควรกำหนดกรอบภาระงานใหเหมาะสมกับบุคลากร 

ควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางสม่ำเสมอและควรเพ่ิมความมั่นคงในอาชีพ

ใหกับบุคลากรที่เปนพนักงานตามสัญญา ควรใชบุคลากรใหตรงกับสายงาน และควรพัฒนาบุคลากรใหมีโอกาส

เปนผูบริหารเพ่ือเสริมสรางประสบการณในการเปนผูนำองคกร  

  3.2 ดานงบประมาณ ควรมีแผนงบประมาณที่สะทอนความเปนจริง ควรวางแผนใชงบประมาณ

อยางรัดกุม รอบคอบ และจัดทำบัญชีงบประมาณใหสมดุลระหวางรายรับและรายจาย ควรมีมาตรการที่ชวยให

การจัดเก็บคาบำรุงการศึกษาใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด ควรเบิกจายตามงบประมาณที่มี ไมจัดทำ

บัญชีขาดดุล ควรใชงบประมาณใหเปนไปตามแบบแผนที่กำหนดไว และควรหารายไดอ่ืน ๆ จากการบริการ

การศึกษา  
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  3.3 ดานวัสดุอุปกรณ ควรใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด ควรมีการบำรุงรักษา

วัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ ควรมีการใชวัสดุอุปกรณรวมกันทั้งคณะครุศาสตรและโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ควรมีนำสื่อเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนการสอนและ

จัดระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น  

  3.4 ดานการบริหารจัดการ บุคลากรทุกระดับตองเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและทำงานเต็ม

ตามความสามารถ การดำเนินงานโครงการตาง ๆ ควรรวดเร็ว กระชับ ฉับไว และถูกตองตามระเบียบของทาง

ราชการ ควรมีการประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายหมายย่ิงขึ้น ควรมีกลยุทธ

ในการรับเด็กเขาเรียนในโรงเรียนสามารถที่เขาถึงผูปกครองนักเรียนไดอยาวทั่วถึง ควรมีการบริหารจัดบุคลากร

ใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย ควรวางระบบการทำงานทุกภาคสวนใหชัดเจนและเปนปจจุบัน            

ควรระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและนอกองคกรเพ่ือรวมพัฒนาโรงเรียน ควรจัดกิจกรรมเสริมสราง

ภาพลักษณที่ดีขององคกร ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร 

 

การอภิปรายผล  

จากการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยนครพนม มีประเด็นอภิปรายผล ดังน้ี 

1. สภาพปจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียน สาธิตแหงมหาวิทยาลัย

นครพนม พนมพิทยพัฒน โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงคการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะการบริหารจัดการทรัยากรทางการศึกษาของโรงเรียนยังไมไดรับการจัดการหรือแกไขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ถึงแมวาผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความสำคัญและพยายามที่จะบริหารจัดการทรัพยากรทางการ

ศึกษาของโรงเรียนไดในระดับหน่ึง ซึ่งแตกตางจากผลการวิจัยของ บรรจง เนียมประสิทธ์ิ (2558) สุเทพ พานิช

กุล (2556) และ เบญจาภา เบญจธรรมธร อรรครา ธรรมาธิกุล และธีระพงษ สมเขาใหญ (2560 : 47-66) ที่

ศึกษาเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารงานทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา พบวาโดยภาพรวมมี

การบริหารงานอยูในระดับมาก ซึ่งเปนผลมาจากความรวมมือในการปฏิบัติงานทั้งในระดับผูบริหารและ

ครูผูสอน ทำใหทุกคนไดเล็งเห็นถึงคุณคาทรัพยากรทางการศึกษาทุกดาน ซึ่งทั้ง 4 ดานน้ีสอดคลองกับ

การศึกษาของ เบญจาภา เบญจธรรมธร อรรครา ธรรมาธิกุล และธีระพงษ สมเขาใหญ (2560 : 47-66) ที่

กลาววาการบริหารบุคคลมีความตองการจำเปนในการดำเนินการสงเสริมพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง จัดอบรม

บุคลากรและมีการวางแผนอัตรากำลังลวงหนา 10 ป ตามนโยบายจะทำใหการบริหารบุคคลมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมมากขึ้น ดานการบริหารงบประมาณ มีความตองการใหมีการกำหนดแนวทางในการใชงบประมาณ โดยยึด

ตามระเบียบกฎหมายควบคูกับระบบการบริการการเงินและการบัญชีเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมีการตรวจสอบติกตา

มการใชงบประมาณอยางเปนระบบ ดานการบริหารวัสดุอุปกรณ มีความตองการจำเปนใหมีการจัดสรรตรงตาม
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ความตองการของสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใหมีการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบ และดานการ

บริหารทรัพยากรอาคารสถานที่ มีความตองการจำเปนใหมีการปรับปรุงซอมแซมเพ่ือความปลอดภัยของ

นักเรียนและใชอาคารใหเกิดประโยชนมากที่สุด ซึ่งจะเปนไดวาความตองการจำเปนสภาพการบริการทรัพยากร

ทางการศึกษาทุกดานควรที่จะไดรับการพัฒนาหรือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2. แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา มีประเด็นอภิปรายผล ดังน้ี 

  2.1 ดานบุคลากร ผลการวิจัยพบวา ควรมีการกำหนดกรอบอัตรากำลังที่เหมาะสมกับจำนวน

นักเรียนในโรงเรียน ควรพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิดานการสอน ควรเสริมสรางสมรรถนะความเปนครูใหแก

อาจารยโรงเรียนสาธิต ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความกาวหนาทางวิชาการ ควรกำหนดกรอบภาระงานให

เหมาะสมกับบุคลากร ควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนอยางสม่ำเสมอและควรเพ่ิม

ความมั่นคงในอาชีพใหกับบุคลากรที่เปนพนักงานตามสัญญา ควรใชบุคลากรใหตรงกับสายงาน และควรพัฒนา

บุคลากรใหมีโอกาสเปนผูบริหารเพ่ือเสริมสรางประสบการณในการเปนผูนำองคกร ทั้งน้ีเพ่ือใหบุคลากรมี

สมรรถนะตรงตามสายงานและสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีอัตรากำลังที่เหมาะสมกับภาระงานใน

โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของกณวรรธน ลาขุมเหล็ก (2564 : 82) ที่ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและแนว

ทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 32 และไดเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา ดานบุคลากรไววาสถานศึกษาควรมีการ

ปฐมนิเทศบุคลากรที่ไดรับการบรรจุและแตงต้ังในการเริ่มการปฏิบัติงานในสถานศึกษา เพราะบุคลากรเปน

แบบอยางที่ดีที่จะกระตุนใหผูเรียนปฏิบัติตาม เกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิตตามศักยภาพ  

  2.2 ดานงบประมาณ ผลการวิจัยพบวา ควรมีแผนงบประมาณที่สะทอนความเปนจริง ควร

วางแผนใชงบประมาณอยางรัดกุม รอบคอบ และจัดทำบัญชีงบประมาณใหสมดุลระหวางรายรับและรายจาย 

ควรมีมาตรการที่ชวยใหการจัดเก็บคาบำรุงการศึกษาใหเปนปจจุบันตามระยะเวลาที่กำหนด ควรเบิกจายตาม

งบประมาณที่มี ไมจัดทำบัญชีขาดดุล ควรใชงบประมาณใหเปนไปตามแบบแผนที่กำหนดไว และควรหารายได           

อ่ืน ๆ จากการบริการการศึกษา ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนประสบปญหาดานงบประมาณมีรายไดไมเพียงพอ

กับรายจายดังน้ันจึงตองใชหลากหลายกลยุทธในการเพ่ิมรายไดและลดรายจายเพ่ือใหเกิดความสมดุลในดาน

งบประมาณและสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามที่โรงเรียนกำหนดไว สอดคลองกับงานวิจัยของ  

เบญจาภา  เบญจธรรมธร อรรครา  ธรรมาธิกุล และธีระพงษ  สมเขาใหญ (2560 : 47-66) ที่พบวา การ

บริหารงบประมาณ ตองมีการกำหนดแนวทางในการใชงบประมาณ โดยยึดตามระเบียบกฎหมายควบคูกับ

ระบบการบริการการเงินและการบัญชีเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหมีการตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณอยางเปนระบบ 

และสอดคลองกับงานวิจัยของกณวรรธน ลาขุมเหล็ก (2564 : 83) ที่ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการ

บริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

และไดเสนอแนวทางการบริหารงบประมาณไววาสถานศึกษาตองใหบุคลากรมีสวนรับทราบในการใชจาย

งบประมาณประจำป  รับทราบเก่ียวกับการจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดทำเอกสารตางๆ ใหบุคลากร
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มีสวนรวมในการใชจายงบประมาณตามความประสงคในแตละฝายใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย

ที่ต้ังไวใหเกิดประโยชนสูงสุด  

  2.3 ดานวัสดุอุปกรณ ผลการวิจัยพบวา ควรใชทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด 

ควรมีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ ควรมีการใชวัสดุอุปกรณรวมกันทั้งคณะ        

ครุศาสตรและโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ควรมีนำสื่อเทคโนโลยีมาใชในการ

จัดการเรียนการสอนและจัดระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ในโรงเรียนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดใน

การพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามวิสัยทัศนของโรงเรียนที่มุงพัฒนาสมรรถนะแหงอนาคตของนักเรียน ใครอยาก

เรียนดานใดตองไดเรียน ตองไดรับการพัฒนาตามความสนใจ ความถนัด ดังน้ันขึงจำเปนตองใชสื่อและอุปกรณ

ที่หลากหลายเพ่ือพัฒนาสมรรถนะรอบดาน ซึ่งโรงเรียนสามารถขอความรวมมือจากทั้งคณะครุศาสตรซึ่งเปน

หนวยงานตนสังกัด หรือคณะอ่ืน ๆ เชน คณะวิทยาศาสตร คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คณะวิทยาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี วิทยาลัยการบิน ฯ ในการ

ใชวัสดุอุปกรณที่มีความทันสมัย มีความหลากหลายในศาสตรสาขาตาง ๆ ซึ่งเปนขอไดเปรียบโรงเรียนอ่ืน ๆ 

ของโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน  สอดคลองกับงานวิจัยของเบญจาภา เบญจ

ธรรมธร อรรครา ธรรมาธิกุล และธีระพงษ สมเขาใหญ (2560 : 47-66) ที่พบวา ดานการบริหารวัสดุอุปกรณ 

มีความตองการจำเปนใหมีการจัดสรรตรงตามความตองการของสถานศึกษา มีผูรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใหมี

การเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ มีการปรับปรุงซอมแซมอาคารสถานที่เพ่ือความปลอดภัย

ของนักเรียนและใชอาคารใหเกิดประโยชนมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของกณวรรธน ลาขุมเหล็ก 

(2564 : 82-83)  ที่ไดทำการวิจัยเรื่องสภาพและแนวทางการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และไดเสนอแนวทางการบริหารทรัพยากรทาง

การศึกษา ดานการบริหารวัสดุอุปกรณวาสถานศึกษา ตองมีการประชุมช้ีแจง ใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับการ

จัดหา การใชวัสดุอุปกรณของหนวยงาน การจัดการดานเครื่องมือเครื่องใชวัสดุอุปกรณตองสามารถดำเนินการ

ไดอยางเหมาะสม  

  2.4 ดานการบริหารจัดการ ผลการวิจัยพบวา บุคลากรทุกระดับตองเขาใจบทบาทหนาที่ของ

ตนเองและทำงานเต็มตามความสามารถ การดำเนินงานโครงการตาง ๆ ควรรวดเร็ว กระชับ ฉับไว และถูกตอง

ตามระเบียบของทางราชการ ควรมีการประชาสัมพันธในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

หมายย่ิงขึ้น ควรมีกลยุทธในการรับเด็กเขาเรียนในโรงเรียนสามารถที่เขาถึงผูปกครองนักเรียนไดอยาวทั่วถึง 

ควรมีการบริหารจัดการบุคลากรใหเหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย ควรวางระบบการทำงานทุกภาคสวนให

ชัดเจนและเปนปจจุบัน ควรระดมความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในและนอกองคกรเพ่ือรวมพัฒนาโรงเรียน 

ควรจัดกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณที่ดีขององคกร ควรมีกิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธที่ดีภายในองคกร 

ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดความสัมพันธที่ดีของบุคลากรในองคกร มีการทำงานที่เปนระบบ สรางภาพลักษณที่ดีของ
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องคกร ซึ่งจะสงผลตอความพึงพอใจของผูปกครองและการสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ในจำนวนที่เพ่ิมมากขึ้นตอไป 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

  1. จากผลการศึกษาสภาพปจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาของโรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน ดานที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ดานการบริหารจัดการ ดังน้ันผูบริหารควร

เขามามีสวนในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจน รัดกุมและนำไปสูการปฏิบัติได  มีการระดมสรรพกำลัง

จากทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและควรมีการประชาสัมพันธเชิง

รุกในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือใหนักเรียนมาเรียนเพ่ิมมากขึ้น 

  2. จากการประเมินความตองการจำเปนการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา พบวา ดาน

บุคลากร มีความตองการจำเปนในการพัฒนาอันดับแรก ดังน้ัน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน จึงควรมีการวางแผนอัตรากำลังที่ชัดเจน มีสัดสวนที่สมดุลระหวางจำนวนอาจารยตอจำนวน

นักเรียน และควรพัฒนาสมรรถนะของอาจารยในทุกๆ ดานเพ่ือใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรทำวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยนำแนวทางพัฒนาจากการวิจัยครั้งน้ีสูการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน  

 2. ควรวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยนครพนม 

พนมพิทยพัฒน  
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เพื่อสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษร

ควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป

ที่ 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำระหวาง กอนเรียนกับ

หลังเรียน กลุมตัวอยางที่ใช  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานทาอุเทน จํานวน 18 คน โดยการสุม

แบบกลุม (Cluster Random Sampling) โรงเรียนเปนหนวย ในการสุม เครื่องมือที่ใช มัลติมีเดียสำหรับการ

เรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ แบบฝกทักษะ เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ แบบทดสอบ

อักษรควบกล้ำและอักษรนำ คาคุณภาพของเครื่องมือคาความยากงายเฉลี่ยเทากับ 0.45 คาอำนาจจำแนกได

เฉลี่ยเทากับ 0.48 รวมทั้งหาคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 สถิติที่ใช คาเฉลี่ย 

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการใชสถิติทดสอบ t- test independent sample  

 ผลการวิจัย พบวา 1) มัลติมี เดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ            

เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพ

เทากับ 93.86 2) ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were 1) to determine the effectiveness of multimedia for 

self-learning. The topic of diphthongs and leading scripts to promote Thai language reading and 

writing abilities of grade 3 students 2) to compare reading abilities and writing Thai language of 

Prathomsuksa 3 students learning with multimedia for self-learning. The story of diphthongs and 

interjections before school and after school. The sample used The students in Prathom Suksa 3, 

Ban Tha Uthen School consisted of 18 students by Cluster Random Sampling. The school was a 

unit of randomization. Multimedia for self-study on diphthongs and lead letters; practice form on 

diphthongs and leading. Test of diphthongs and initials. The quality of the tool, the average 

difficulty value was 0.45, the average power of discrimination was 0. 48, including finding the 

confidence of the test, the confidence value was 0.85, the statistics used, the mean, the 

standard deviation and the use of t- test independent sample test statistics. 

 The results of the research showed that 1) multimedia for self-learning About diphthongs 

and headings To promote the Thai reading and writing abilities of Prathomsuksa 3 students, the 

efficiency was 93.86. 2) The reading and writing abilities of Prathomsuksa 3 students after school 

were higher than before. statistically significant at the .01 level. 

 

Keywords: multimedia , self-learning, diphthong, and intro 

 

บทนำ 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณ ของชาติเปนสมบั ติทางวัฒนธรรมอันกอให เกิดความเปนเอกภาพ               

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเพ่ือสรางความ

เขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกัน ทำใหสามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตรวมกันในสังคม

ประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู ประสบการณจากแหลงขอมูล

สารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรูพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช  ในการพัฒนาอาชีพ

ใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนสื่อแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรมประเพณี และ

สุนทรียภาพ เปนสมบัติล้ำคาควรแกการเรียนรู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (สำนักวิชาการ

และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1) 

ภาษาไทยจึงมีความจำเปนและสำคัญตอผูเรียนทุกคน โดยเฉพาะการอานและการเขียนเปนทักษะที่สำคัญและ
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มีคาตอการเรียนรู ผูที่อยูในวัยเรียนหากมีความสามารถในการอานและการเขียนที่ดีมักประสบความสำเร็จใน

การเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ ดวย สอดคลองกับผดุง อารยะวิญู (2545 : 118-120) กลาววา ทักษะการอานและการ

เขียน เปนทักษะที่สำคัญและมีคาตอการเรียนรู หากนักเรียนมีปญหาในการอานการเขียน จะทำใหการเรียนรู

วิชาอ่ืนมีปญหาไปดวย ย่ิงไปกวาน้ันในการอานการเขียนมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตเปนอยางย่ิง ดวยเหตุน้ี

จึงมีความจำเปนที่ครูจะตองสอนใหนักเรียนทุกคนมีความสามารถอานออกเขียนได แตในทางกลับกันนักเรียน

คนใดอานไมออกเขียนไมไดยอมเปนปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู 

 การจัดการเรียนรูในปจจุบันอยูในสภาพที่ไมเป นระบบ ขาดการนําภูมิป ญญาของคนไทยเขามา

ผสมผสาน ทําใหครูเกิดความอึดอัดใจเปนอยางย่ิง ทั้งยังสรางความสับสนทางการเรียนใหแกนักเรียนทําให

นักเรียนเขียนคําผิดอานหนังสือตะกุกตะกักมีความรูความสามารถไมเหมาะสมกับระดับช้ันอยูเปนจํานวน       

ไมนอย สงผลใหคุณภาพของการศึกษาตกต่ำ โดยเฉพาะปญหาดานการอานการเขียนของนักเรียนระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนตน ชวงช้ันที่ 1 (ช้ันประถมศึกษาปที่  1- 3) ซึ่งเหมาะสมในการปูพ้ืนฐานทางความรู 

ความสามารถ และความเขาใจดานทักษะภาษาใหกับนักเรียนสิ่งเหลาน้ีมีความจำเปนแกชีวิต เปนอีกหน่ึงกลไก

ในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเปนพ้ืนฐานที่รองรับความสามารถในการกลาแสดงออกถึงความรูและความตองการ

ของนักเรียนที่เพ่ิมขึ้นเปนทวีคูณ (เฉลียว เพชรแกว. 2543 : 28) จากผลการศึกษา พบวา ปญหาของนักเรียน 

คือ การอานและเขียนภาษาไทยยังไมถูกตอง ซึ่งสาเหตุปญหาสวนหน่ึงมาจากตัวครูดวย เชน ครูภาษาไทยบาง

คนยังยึดหลักเกณฑทางภาษาอยางเครงครัดไมมีการยืดหยุน ครูขาดเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย ครูไมมี

ประสบการณในการสอนชอบดําเนินกิจกรรมซ้ำ ๆ ไมนาสนใจ ปญหาการจัดกิจกรรมการเรียนเหลาน้ี ทําให

นักเรียนไม สนใจในการเรียน และเช่ือมโยงไปยังผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดวยอักษรควบ          

และอักษรนํา เปนลักษณะเฉพาะที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของภาษาไทย ปจจุบันคนสวนใหญไมคอยใหความสําคัญ 

ตอการออกเสียง อักษรควบ และอักษรนำใหถูกตองชัดเจน ขาดความระมัดระวังในเรื่องการออกเสียงคํา

ประเภทน้ีเทาที่ควร ซึ่งเปนตัวอยางใหเยาวชนรุนหลัง ไมใหความสำคัญตอการออกเสียงคําไทยใหถูกตอง ครู

ควรสรางความตระหนักใหนักเรียนเล็งเห็นความจำเปนและความสำคัญเรื่องการอออกเสียงและพูดคําที่ใช

อักษรควบใหถูกตอง คําที่ใชอักษรควบมีลักษณะทําใหเสียงในภาษาไทยมีความไพเราะ และแสดงถึงความ

ประณีตของการออกเสียงคํา เพราะการออกเสียงคําควบกล้ำจะแตกตางจากการออกเสียงคําที่มี พยัญชนะตน

ตัวเดียว เชน คําวา ฟน กับคำวา ควัน หากผูพูดไมระมัดระวังการออกเสียงจะออกเสียงผิดทําใหความหมายผิด

ไปดวย และการออกเสียงผิดจะโดยพลั้งเผลอหรือความไมใสใจ ยอมแสดงถึงความเปนผูไมสันทัดในการใช

ภาษาพูด การไมระมัดระวังออกเสียงอานหรือพูดใหชัดเจน นอกจากจะทําใหการสื่อความหมายผิดพลาด ทําให

เสียบุคลิกภาพของผูพูดหรือผูอานน้ัน (กรมวิชาการ. 2549 : 168-170) 

 ป จจุ บันมีการนํานวัตกรรมที่ประยุกต ใช เทคโนโลยีที่ สมัยใหม ผสมผสานกันอย างเป นระบบ               

เพ่ือนําเสนอความรูที่เปนเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ อยางเปนแบบแผน โดยใชคอมพิวเตอร

เปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไมจําเปนตองมีทักษะความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรที่
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สูง สามารถดําเนินการศึกษาไดดวยตนเอง ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากน้ีมีการ

พัฒนารูปแบบการนําเสนอเน้ือหาความรูที่มีภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสียงบรรยายรวมไวในสื่อตัว

เดียวกัน โดยใชคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน ซึ่งการนําเสนอสื่อในลักษณะน้ีเรียกวามัลติมีเดีย 

(Multimedia) (ปทมาพร เย็นบํารุง 2541 : 67) ลักษณะเดนของสื่อมัลติมีเดียสามารถนําเสนอแทนสื่อไดหลาย

ชนิด สามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นและตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเปนอยางดี เน่ืองจากสื่อมัลติมีเดียมีการ

นําเสนอทั้งตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบรรยาย ทำใหนักเรียนไดเรียนรูสื่อที่หลากหลาย 

ทันสมย นาสนใจ สงผลทำใหสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน และชวยลดระยะเวลาในการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรู นอกจากน้ีนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองไดทั้งในและนอกหองเรียน หรือหากนักเรียนที่

เรียนไดชาสามารถใชเวลาในการทบทวนความรูความเขาใจของตนเองได เปนการยืดหยุนตามความสามารถ

ของนนักเรียน (สุคนธ  สินธพานนท. 2553 : 32) และสามารถวัดผลการเรียนรูไดทันที สงผลใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น ทําใหกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางสนุกสนานไมรูสึกเหมือนถูก

บังคับใหเรียน และเกิดความตองการในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ ปจจุบันสื่อมัลติมีเดียกําลังไดรับความ

สนใจและเปนที่ช่ืนชอบของนักเรียน จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีเพียงพอตอความต

องการของนักเรียน (พิไลพร รูปสวย 2543 : ก) จากคุณสมบัติตาง ๆ ที่กลาวมาของสื่อมัลติมีเดีย ทําใหสื่อ

มัลติมีเดียไดรับความนิยมในการจัดเรียนการสอนในปจจุบัน และเปนสื่อที่สามารถรองรับขอมูลตาง ๆ ที่

เก่ียวกับการอานและการเขียนอักษรควบกล้ำและอักษรนำไดเปนอยางดี นอกจากน้ีสื่อมัลติมีเดียยังชวยถา

ยทอดความรูใหกับนักเรียนใหเกิดความเขาใจไดงาย เกิดการเรียนรูที่ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 จากความสำคัญที่กลาวมาขางตน ผู วิจัยได เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสงเสริมความสามารถ 

ดานการอานและการเขียนใหนักเรียนที่ไดรับการฝกฝนและไดรับการพัฒนาใหเกิดความสามารถดานการอานและ

การเขียนอักษรควบกล้ำและอักษรนำอยางแทจริง จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ดานการอานและการ

เขียนอักษรควบกล้ำและอักษรนำของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เพ่ือนำไปสูการพัฒนาการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21      

           

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ  เพ่ือ

สงเสริมความสามารถดานการอานและการเขยีนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปที่ 3  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาป  

ที่ 3 ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 งานวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมี เดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ                     

เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 พัฒนาตาม

แนวคิดของ Hall (1996) ซึ่งกลาววา มัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัย คอมพิวเตอรเปนสื่อในการ

นำเสนอโปรแกรมประยุกต  ซึ่ งรวมถึงการนำเสนอ สีสัน ขอความ ภาพกราฟก (Graphic images) 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Audio sonnd) และภาพยนตรวีดิทัศน (Full motion video) เปน

แนวทางใหมที่ทำใหการใชคอมพิวเตอรนาสนใจ และเราความสนใจเพ่ิมความสนุกสนานในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
 

                                  ตัวแปรอิสระ                             ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จำนวน 225 คน จากโรงเรียนที่เขารวมโครงการ

พัฒนาคุณการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงของมหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 

20 แหง  

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานทาอุเทน จํานวน 

18 คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ใชโรงเรียนเปนหนวย ในการสุม 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) มัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมความสามารถดานการ

อานและการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ จำนวน 5 บทเรียน บทเรียนละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลา 

10 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ 

     มัลติมีเดียสำหรับ

การเรียนรูดวยตนเอง  

เรื่องอักษรควบกล้ำ 

และอักษรนำ 

    ความสามารถดาน

การอานและการเขียน

ภาษาไทยของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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เปนแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ และ 3) แบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่อง

อักษรควบกล้ำ และอักษรนำ จำนวน 5 ชุด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยนำมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง สงเสริมความสามารถ

ดานการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ แบบทดสอบวัดความสามารถดานการ

อานและการเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ เปนแบบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน            

30 ขอ และแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ ไปดำเนินการ

ทดสอบกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

  

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและ

อักษรนำเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3          

และเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียน

ดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำระหวาง กอนเรียนกับหลังเรียน 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเองเรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3   

 

ผลรวมแบบฝกทักษะ N  รอยละ S.D. 

50 18 56.32 93.86 1.28 

 

 จากตารางที่ 1 แสดงวา ผลการใชมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเองเรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ

เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ปรากฏวา 

นักเรียนที่เรียนดวยมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเองเรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ มีคะแนนเฉลี่ยจาก

การทำแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำ และอักษรนำ เทากับ 93.86               

ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว           
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานการอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษา           

ปที่ 3 ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำระหวางกอนเรียน

กับหลังเรียน 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถดานการอาน และการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  

   ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำระหวาง  

   กอนเรียนกับหลังเรียน 

  

กลุมทดลอง N  S.D. T P 

กอนเรียน 18 34.10 6.88 26.73** .000 

หลังเรียน 18 55.36 1.83 

 

  จากตารางที่ 2 แสดงวา แบบทดทดสอบวัดความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่อง 

อักษรควบกล้ำและอักษรนำ จากการเรียนดวยมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา แบบทดทดสอบวัดความสามารถดานการอานและ

การเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ สามารถวัดความสามารถดานการอานและการเขียน

ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำจากจากการเรียนดวยมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนามัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเองเรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ

เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 สามารถอภิปรายผล 

ดังน้ี  

  1. ผลการเพ่ือหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ  

เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝกทักษะการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษร

ควบกล้ำ และอักษรนำ เทากับ 96.32 หมายความวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่ไดจากการทดลองใช

มัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ  ซึ่งเปนไปตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

  มัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ ผูวิจัยไดศึกษา วิเคราะห 

จุดมุงหมายของหลักสูตร และมาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระภาษาไทย รวมทั้งเอกสารประกอบหลักสูตรที่เก่ียวของ

เพ่ือวางแผนสรางมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำ เพ่ือใหนักเรียนสามารถ

เรียนรูไดดวยตนเอง และสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนไทย ดวยเหตุผลดังกลาวมัลติมีเดียสำหรับ

การเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำที่ผูวิจัยสรางขึ้นจึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กำหนด 
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สอดคลองกับผลการวิจัยของหลายคน ไดแก งานวิจัยของภัทรพรรณ ปุยะติ (2558 : 12) ไดพัฒนารูปแบบ

หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย โดยเทคนิคภาพปอบอัพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โดย

แบงเปนดานความเหมาะสมของมัลติมีเดีย ความเหมาะสมของลักษณะของปฏิสัมพันธ และความเหมาะสมของ

เทคนิคปอบอัพ ซึ่งผลประเมินความเหมาะสมของรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดียโดยเทคนิค

ภาพปอบอัพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความเหมาะสมสาหรับพัฒนาคิดเปนรอยละ 96.8  

  จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา สื่อมัลติมีเดีย อักษรควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานและการเขียนไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตามลำดับขั้นตอนการวิจัย ทำใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เรื่องอักษรควบกล้ำและ

อักษรนำจึงเปนสื่อที่มีความเหมาะสม สามารถใชเปนสื่อหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปนอยางดี 

หรือใชเปนสื่อเสริมเพ่ือใหผูเรียนไดทบทวนความรูที่เรียนผานมาแลวได นอกจากน้ีสื่อมัลติมีเดีย เรื่องอักษรควบ

กล้ำและอักษรนำ ยังสามารถนำมาใชเปนสื่อสำหรับพัฒนาการอานและการเขียนภาษาไทย 

        2. การใชมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริม

ความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน

สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หมายความวานักเรียนมีความสามารถดานการอานและ

การเขียนไทยเรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

  จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน พบวา นักเรียนทุกคนมีความต้ังใจในการทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ เน่ืองจาก

แบบทดสอบมีลำดับขั้นตอนที่เหมาะสม และทาทายความสามารถของนักเรียน โดยเฉพาะอยางย่ิงในขั้นการ

ทดสอบหลังเรียน ดวยเหตุผลดังกลาวทำใหการใชแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานและการเขียน

ภาษาไทย เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ นอกจากน้ีสื่อมัลติมีเดียที่สรางขึ้นเปนสื่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ ทำใหผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซึ่งสาเหตุที่ทำใหผลการวิจัยเปนเชนน้ี เพราะสื่อ

มัลติมีเดีย เรื่อง เรื่อง อักษรควบกล้ำและอักษรนำ ที่สรางขึ้นเปนการผสมผสานการใชสื่อชนิดตาง ๆ จัดระเบียบ

ใชใหเหมาะสม การนำเสนอสื่อเน้ือหาแตละชนิด เพ่ือใหคำตอบที่กระจางและเปนประโยชนนาสนใจแกผูเรียน 

และองคประกอบที่สำคัญในการออกแบบการจัดระบบสื่อประสมน้ันไมใชเปนแตเพียงการใชเครื่องมือทางโสต

ทัศนมากกวา 2 ชนิดขึ้นไปเทาน้ัน แตจะตองเปนการประสานความสัมพันธของสื่อที่ใชเพ่ือใชประโยชน               

จากคุณลักษณะ และความสามารถ หรือศักยภาพของสื่อแตละชนิดน้ัน ๆ ใหไดประโยชนมากที่สุด ทำใหสื่อแต

ละชนิดที่ใชอำนวยประโยชนแกกันและกัน ทำใหเกิดการเรียนรูที่ดีไดมากขึ้น สอดคลองกับผลการวิจัยของ

หลายคน ไดแก งานวิจัยของทิพภาภรณ ทนงค (2562 : 1) ไดพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเย็บตะเข็บผา

พ้ืนฐานวิชาการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝายมัธยม) พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธี

สอนปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .50 งานวิจัยของธัญเทพ เย็นรมภ (2558 : ข) ไดการพัฒนาสื่อ
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มัลติมีเดียคำศัพทภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชเทคนิคคำสำคัญ พบวา กลุมตัวอยางมีคะแนน

เฉลี่ยหลังใชสื่อมัลติมีเดียสูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา สื่อมัลติมีเดียคำศัพท

ภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใชเทคนิคคำสำคัญมีคุณภาพ เปนประโยชนตอพนักงานของโรงงาน

อุตสาหกรรม เพราะชวยเพ่ิมการการจดจำความหมายของคำศัพทภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมได และ

ทำใหพนักงานมีความคงทนในการจำคำศัพทภาษาอังกฤษในโรงงานอุตสาหกรรมไดในระดับดี และงานวิจัย

ของกรกต ธัชศฤงคารสกุล (2554 : ง) ไดการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเจี้ยนหัว อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบางหลวง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลการปฏิบัติการบรรเลงดนตรีจีนบางหลวง มีคุณภาพอยูในระดับดี  

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การพัฒนามัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเองเรื่องอักษร

ควบกล้ำและอักษรนำเพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นสามารถพัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และทำใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหา

บทเรียนไดดีขึ้นและมีความสนใจเพ่ิมขึ้น เพราะผูเรียนสามารถทบทวนเน้ือหาไดตลอดเวลา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ควรใหความรูครูกอนนำมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอาน

และการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำไปใหนักเรียนทดลองใช 

 2. ควรใหความรูนักเรียนกอนนำมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการ

อานและการเขียนภาษาไทย เรือ่งอักษรควบกล้ำและอักษรนำไปทดลองใช 

 3. ควรวางแผนและเตรียมความพรอมกอนใชควรใหความรูครูกอนนำมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวย

ตนเอง เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียนภาษาไทย เร่ืองอักษรควบกล้ำและอักษรนำ โดยการ

เตรียมคอมพิวเตอรใหพรอมกอนสอนทุกครั้ง 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรพัฒนามัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอานและการเขียน

ภาษาไทย ในเน้ือหาสาระอ่ืนหรือในเน้ือหาสาระที่เหมาะสม 

 2. ควรใหความรูครูกอนนำมัลติมีเดียสำหรับการเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือสงเสริมความสามารถดานการอาน

และการเขียนภาษาไทย เรื่องอักษรควบกล้ำและอักษรนำไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 หลาย ๆ 

โรงเรียน เพ่ือจะไดขอสรุปผลการวิจัยที่กวางขวางขึ้น 
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การพัฒนารปูแบบการบรหิารจัดการเรียนรู SMART Model 

เพื่อเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรยีนเมืองพลพทิยาคม 

The Development of the SMART Instructional  Management Model to Enhance The  

Digital Citizen Skills of Muangphonpittayakom School 

 

เรณู นนัททพิรักษ61 

Renu Nantatipparak1 

 

บทคัดยอ 

 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในรูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 2) พัฒนา

รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยา

คม 3) ศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 4) เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือ

เสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กลุมตัวอยางในการวิจัยคือครูผูสอนโครงงาน

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 8 กลุมสาระการเรียนรู จำนวน 48 คน นักเรียนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมในช้ัน

เรียนที่ครูผูสอนโครงงานทำการสอน จำนวน 1,920 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบสนทนากลุม  

2) แบบสอบถาม 3) แบบตรวจสอบความสมเหตุสมผล 4) แบบทดสอบ 5) แบบสัมภาษณ 6) แบบประเมิน

สมรรถภาพ 6) แบบประเมินการจัดการเรียนรู 7) แบบประเมินโครงงาน 8) แบบประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล 

9) แบบสอบถามความพึงพอใจ 10) แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model สถิติที่ใช

ในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวยคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห

เน้ือหา (Content Analysis)  นำเสนอขอมูลของการวิจัยในลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนาความ

ประกอบตาราง  

  สรุปผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน พบวาสภาพจริงที่ปรากฏดานการจัดการเรียนรู

ของโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล ยังขาด

ประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนขาดทักษะพลเมืองดิจิทัล  2) ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

SMART Model รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู  SMART Model ที่ผู วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย 6 

องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1  หลักการ  องคประกอบที่ 2 วัตถุประสงค  องคประกอบที่ 3 ขั้นตอน

การพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1  (Survey and Need Analysis 

 
1 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม, Teacher Muang Phon Phitthayakom School 
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: S)  สำรวจวิเคราะหความตองการ ขั้นที่ 2  (Method Integrating to Content : M)  วิธีบูรณาการเน้ือหา

สาระ ขั้นที่ 3 (Activity Creating to Experiential Learning : A) กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ โดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู (MINE) 4 ขั้น ดังน้ี (1) (Mindset : M) ขั้นปรับเปลี่ยนวิธีคิด (2) (Inspiration : I)            

ขั้ น พิ ชิตแรงบันดาลใจ  (3) (Nature of Learning : N) ขั้ น ใส ใจการเรียนรู  (4) (Empowerment : E)                

ขั้นนำไปสูการเสริมสรางพลังความสามารถ ขั้นที่ 4 (Reflection of Learning Core : R) สะทอนแกนการ

เรียนรู ขั้นที่ 5  (Technology Evaluation : T)  นำสูการประเมินผลดวยเทคโนโลยี องคประกอบที่ 4 การวัด

และประเมินผล องคประกอบที่ 5 ปจจัยความสำเร็จ และ องคประกอบที่ 6 เง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใช         

3) ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model พบวา กอนการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน

โครงงานมีความรูในเรื่องที่อบรมอยูในระดับต่ำ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนโครงงานมีความรูในเรื่อง

ที่อบรมอยูในระดับสูงมาก  4) ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model ความพึงพอใจ

ของครูผูสอนโครงงานที่มีตอรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุดสาม

ลำดับแรก ดังน้ี ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู ดานผูเกี่ยวของกับการนิเทศการสอน และ ดานกระบวนการ

บริหารจัดการเรียนรู SMART Model  ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนของครูผูสอน

โครงงาน เรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก ดังน้ี ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนรู  ดานการฝกทักษะ

ปฏิบัติ  และดานความรูความเขาใจความคิดเห็นของครูหลังจากทดลองใชรูปแบบ เรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุดไป

หาต่ำสุด พบวา ดานรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู  SMART Model และดานกระบวนการเรียนรูตามองค

ประกอบของรูปแบบ SMART Model มีความเหมาะสม  

 

ABSTRACT 

 

  The purposes of this research were to: 1) study the current conditions and needs in the 

SMART Instructional management Model to enhance the digital citizen skills of Muangphonpittayakom 

School. 2) develop the SMART Instructional management Model to enhance the digital citizen skills of 

Muangphonpittayakom School. 3) study the result of using the SMART Instructional management 

Model to enhance the digital citizen skills of Muangphonpittayakom School, and 4) evaluate and 

improve the SMART Instructional management Model to enhance the digital citizen skills of 

Muangphonpittayakom School. The research sample group were 48 teachers in 8 learning department 

of Muangphonpittayakom school who teach by using Project Base Learning and 1,920 

Muangphonpittayakom school students who studied in the course of the project teachers teaching. 3) 

the validity check form 4) the test form 5) the interview form,  6) the competency assessment form, 6) 

the instructional management model assessment form 7) the project evaluation form, 8) the digital 
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citizen skills assessment form, 9) the satisfaction questionnaire, and 10) the SMART Model assessment 

form. The statistics used in data analysis consisted of percentage (%), Mean (Χ ), standard deviation 

(S.D.), and content analysis.  

 

The results of the research  

  1. The result of the basic information study found that in the real condition of 

instructional management of Muangphonpittayakom school, for enhancing the digital citizen skills, 

were ineffective project learning instructions that affected to students in lacking of the digital 

citizen skills.  

  2. The results of  the development of the SMART Instructional management Model to 

enhance the digital citizen skills of Muangphonpittayakom School developed by the researcher 

consisted of 6 components. These were 1) the principles; 2) the objectives; 3) the SMART Model 

learning process which had five steps, step 1: Survey and Need Analysis : (S), step 2: Method 

Integrating to Content : (M), step 3: Activity Creating to Experiential Learning : (A) using MINE learning 

which consisted of 4 steps: (1) Mindset : (M), (2) Inspiration : (I), (3) Nature of Learning : (N), (4) 

Empowerment : (E), step 4: Reflection of Learning Core : (R), and step 5: Technology Evaluation : 

(T).; 4) The assessments and evaluations; 5) success factors, and 6) The important conditions in 

applying the model.  
  3. The results of applying the SMART instructional management Model to enhance the 

digital citizen skills of Muangphonpittayakom school found that, after workshop training teachers 

skill was at the highest level. 

  4. The assessment results of the SMART instructional management model to enhance the 

digital citizen skills of Muangphonpittayakom school. The assessment result of the project 

teachers’ satisfaction to the SMART instructional management model sorting the top three 

averages were the aspect of the instructional management atmosphere, the person involved in 

teaching and the process of SMART instructional management model. The assessment result of 

students’ satisfaction to the project teachers’ teaching sorting the top three averages were the 

aspect of the benefits received from learning, the practicing skills and the cognition.The teachers’ 

opinion after using the SMART instructional management Model sorting from the highest to the 

lowest average found that in the aspect of the SMART instructional management model and the 

learning process on the components of the SMART instructional management were appropriate. 
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บทนำ 

 

  จากสถานการณการแพรระบาดของ COVID 19 ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการศึกษาทุกระดับ

ทั่วโลก สงผลกระทบจากการปดสถานศึกษา ซึ่งเปนผลกระทบตอเน่ืองอยางกวางขวาง และเกิดการปรับเปลี่ยน

ระบบการจัดการศึกษา ที่เดนชัดที่สุด คือ การเรียนการสอนที่ตองดำเนินงานตอมิใหหยุดชะงัก เพราะจะสงผล

ตอคุณภาพของนักเรียน น่ันก็คือคุณภาพของประชากรในอนาคต จึงมีการปรับการเรียนสอนในหลายรูปแบบ 

ดานการศึกษา ดานการเรียนการสอน จึงมีการนำเทคโนโลยีมาใชสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ที่

ครูและผูบริหารตองปรับบทบาทในการสอน การบริหารและวิธีการสอน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู

ในมิติแบบใหม การพัฒนาแนวคิดแบบใหม (Design Thinking) การพัฒนาทักษะชีวิต (Life Skill) สำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา (2563 : 1 – 4) ปจจุบันทักษะใหมที่จำเปน คือ ความฉลาดทางดิจิทัล(Digital Intelligence 

Quotient) หรือ DQ ซึ่งบุคคลที่เผยแพรคำน้ีคนแรก คือ ยูหยุน พารค (Yuhyun Park) มีความสำคัญตอ

เยาวชนและผูเขาถึงขอมูลทุกวัย  ผลศึกษาจากโครงการที่เรียกวา The Project DQ ของสถาบันความฉลาด

ทางดิจิทัล (Digital Quotient Institute) เปนหนวยงานที่เริ่มจากความรวมมือกันของภาครัฐและเอกชนทั่ว

โลกจากการประชุมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) โดยมีเปาหมายหลัก คือ มุงมั่น

ใหเด็กนักเรียนทุกประเทศไดรับการศึกษาดานทักษะพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพและใชชีวิตอยางระมัดระวังและ

ตระหนักในเรื่องการเขาถึงโลกออนไลนในวงการศึกษา มารคโกวิช, สตุทรีนสกา,มิลนิค และ เดียคีฟ 

(Markovych, Strutynska, Melnyk, & Diakiv, 2 019 ) ได ระ บุ ค ำว า  สม รรถน ะท างดิ จิ ทั ล  (Digital 

competencies) คือ การควบรวมขององคความรู (Knowledge), ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitudes)  

ผานกระบวนการทางเทคโนโลยีในการจัดการการทำงาน (Tasks), การแกไขปญหา (Solve problems), การ

สื่ อ ส า ร  (Communicate), ก ารจั ด ก ารส ารส น เท ศ  (manage information), ก ารท ำงาน ร ว ม กั น 

(Collaborate), การสรางสรรคและการเผยแพรเน้ือหาอยางมีประสิทธิภาพ (Share content effectively), 

ความ เหมาะสม (Appropriately), ความปลอดภัย (Securely), การมี วิจารณ ญ าณ  (Critical), การ

สรางสรรค(Creatively)มีอิสรภาพ (Independently) และการมีจริยธรรม (Ethically) โดยเปนการผสมผสาน

ทักษะดิจิทัลกับเง่ือนไขความตองการ เวลาและทางสังคมเปนสิ่งสำคัญ ตรงกับการวิเคราะหจากผูเช่ียวชาญ

องคกรสหประชาชาติ (UNESCO) ไดใหความเขาใจเก่ียวกับทักษะทางดิจิทัลวาเปนการรวมของความรู, ทักษะ, 

คุณคา และเจตคติในการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน ปจจุบันโลก กาวสูยุคดิจิทัลอยางแทจริงมีการนำ

เทคโนโลยีไปใชประโยชน  ในการเพ่ิมผลผลิตแทนการใชแรงงานแบบด้ังเดิม สรางความรูและนวัตกรรมกอเกิด

เปนความรูใหม มาแทนที่ความรูเกา เทคโนโลยีเปนกุญแจเปดโลกใหเช่ือมโยงทั่วถึงกัน มีการถายเทขอมูล

วิทยาการตาง ๆ จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงภายในระยะเวลาอันสั้น ผูคนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถติดตอสื่อสาร

และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็ว โลกในปจจุบันจึงเปนโลกที่บูรณาการระหวางขอมูลการสื่อสาร

และอินเทอรเน็ตสื่อที่เกิดใหมจึงเปนดิจิทัลที่อาศัยเทคโนโลยีในการนำขอความกราฟกภาพเคลื่อนไหวเสียงและ

วิดีโอแปลงสภาพและเช่ือมโยงเขาดวยกันเพ่ือประโยชนในการใชงานการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีสงผลใหมนุษยมี

วิถี ชี วิตที่ ปรับ เปลี่ ยนไปจากที่ เปนมาปจจุ บัน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร Information 
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(Communication Technology ICT) และดิจิทัลเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนรู นักเรียนมีการเรียนรู     

ที่สามารถ เกิดขึ้นไดทุกที่ ทุกเวลา ไมจำกัดเฉพาะในหองเรียน สงผลใหนักเรียนสามารถแสวงหาความรู และ

ขอมูลขาวสารไดอยางรวดเร็วในหลายประเทศมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีในฐานะเปนดิจิทัล เครื่องมือใน

การจัดการเรียนรู รวมทั้งมีการบูรณาการในหลักสูตรตลอดจนใชเปนปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน 

พิศุทธิภา เมธีกุล (2561 : 1 - 5) 

         จากการศึกษาสภาพปญหา อุปสรรคและความตองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเมืองพล

พิทยาคม จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559 – 2563) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคมหาชน) จุดเดน ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 

สถานศึกษาสงเสริมใหครูใชสื่อการสอน สื่อทาง Social Media โดยเฉพาะ Smart phone โดยผานทาง           

Facebook และ YouTube ซึ่งเปนสื่อที่ผูเรียนมีความนิยมชมชอบเปนพิเศษ ถือวาเปนการสรางสรรคบทเรียน

ที่ถูก กับจริตของผูเรียน จุดที่ควรพัฒนา ดานคุณภาพของผูเรียน ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาความสามารถใน

การสรางนวัตกรรม ขอเสนอแนะ ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาควรพัฒนาประสิทธิภาพ

ของระบบการพัฒนาครูและบุคลากรสูมืออาชีพ โดยสรางเครื่องมือ ประเมินสมรรถนะของครู ดานสมรรถนะ

ทั่วไป (Core Competencies) และสมรรถนะตามสายงานหรือตามหนาที่(Functional Competencies) เพ่ือ

นำผลการประเมินมาพัฒนาครูใหมีสมรรถนะตรงกับความจำเปน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2562 : 1-3)   

  การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จึงเปนเสมือนสะพานที่เช่ือมระหวางนักเรียน หองเรียน และโลกภายนอกเขา

ดวยกัน ทั้งน้ีเพราะนักเรียนตองนำเอาความรูที่ไดรับจากช้ันเรียนมาบูรณาการเขากับกิจกรรมที่จะกระทำเพ่ือ

สรางองคความรูใหมๆ ที่พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะการเปนพลเมืองดิจิทัล มีความฉลาดทางดิจิทัล คิดเปน  ทำ

เปน มีทักษะในการแกปญหา และมีทักษะในศตวรรษที่  21 ไดอยางแทจริง ซึ่งนักเรียนสามารถนำไป

ประยุกตใชไดในการดำเนินชีวิต ผลที่เกิดจากการเรียนรู จะทำใหนักเรียนมองเห็นคุณคาในตนเองเกิดความ

เช่ือมั่น ความมานะพยายาม ความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีตอการเรียน  

  ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในการทำวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART 

Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เพ่ือใหครูมีความรูความเขาใจ พัฒนา

ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเปนพลเมืองดิจิทัล ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะ

การคิดขั้นสูงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหอยูรอดในสังคมที่ผูที่มีทักษะทางเทคโนโลยี มีความฉลาดทางดิจิทัล จึงจะ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณใหม ๆ ไดประสบความสำเร็จ  

และเช่ือวารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่ดีจะนำไปสูการจัดการเรียนการรูที่เหมาะสมมีประสิทธิผลตอ

ผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุขตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการในรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model 

เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

  3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะ

พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

  4.  เพ่ือประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะ

พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  1. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ทิศนา แขมมณี (2551 : 139) สุวิทย มูลคำ

และอรทัย มูลคำ (2545 : 84) 

  2. รูปแบบการจัดการเรียนรู Smith, R. H., and Others. (1980 : 461) Keeves (1988 : 561-

565) 

  3. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับกระบวนการจัดการเรียนรูของคิมเบิล (Gregory A Kimble) Smith, R. H., 

and Others. (1980 : 461) 

  4. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล Forum (2016 : Online) หลกัสูตรพลเมืองดิจิทัล  

Howard Gardner (2018: Online) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  (2560 : 1) ความเปนพลเมือง

ดิจิทัล (Digital citizenship) วรพจน วงศกิจรุงเรือง ( 2561 : 20 - 22)  

  5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ   Scott (1970 : 124) Maslow (1970 : 170) การสราง

เครื่องมือวัดแบบลิเคิรท (LiKert’s Method) 

 

                                             ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

นักเรียนมี 

ทักษะพลเมืองดิจิทัล 

รูปแบบการบริหารจัดการ

เรียนรู SMART Model  

เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพล

พิทยาคม 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  ประชากร คือครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จำนวน 147 คน และนักเรยีนโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 

จำนวน 3,131 คน  

      กลุมเปาหมาย คือครูผูสอนโครงงานจำนวน 48 คน โดยมีประสบการณดานการสอนไมนอยกวา 5 ป 

มีปญหาและความตองการที่จะพัฒนาตนเอง และสมัครใจเขารับการอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัลและนักเรียนในช้ันเรียนที่ครูผูสอน

โครงงานทำการสอน จำนวน 1,920 คน  ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) แบบสนทนากลุม 2) แบบสอบถาม 3) แบบตรวจสอบความ

สมเหตุสมผล 4) แบบทดสอบ 5) แบบสัมภาษณ 6) แบบประเมินสมรรถภาพ 6) แบบประเมินการจัดการ

เรียนรู 7) แบบประเมินโครงงาน 8) แบบประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล 9) แบบสอบถามความพึงพอใจ 10) 

แบบประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

  การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในครั้งน้ีผู วิจัยไดดำเนินการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) แบงเปน 4 ระยะ ดังน้ี ระยะที่ 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน (Analysis Research : (R1) ระยะ

ที่ 2 การออกแบบและพัฒนา (ราง) รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะ

พลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (Design and Development) = Development : (D1) ระยะที่ 3 

การนํารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model ไปใช  (Implementation  Research : R2) และ

ระยะที่ 4 การประเมินการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (Evaluation Development : D2) 

การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (x�) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) นำเสนอขอมูลของการวิจัย ในลักษณะพรรณนาความ และการพรรณนา

ความประกอบตาราง 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

  1. ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model            

เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จากการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน พบวาดานการ

จัดการเรียนรู ยังขาดประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนขาดทักษะพลเมืองดิจิทัล  
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  2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model         

เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1  

หลักการ องคประกอบที่ 2 วัตถุประสงค องคประกอบที่ 3 ขั้นตอนการพัฒนาการบริหารจัดการเรียนรู 

SMART Model มี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 (Survey and Need Analysis : S) สำรวจวิเคราะหความตองการ 

ขั้นที่ 2 (Method Integrating to Content : M) วิธีบูรณาการเน้ือหาสาระ ขั้นที่ 3 (Activity Creating to 

Experiential Learning : A) กิจกรรมเสริมสรางประสบการณ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู (MINE) 4 ขั้น 

ดังน้ี (1) (Mindset : M) ขั้นปรับเปลี่ยนวิธีคิด (2) (Inspiration : I)  ขั้นพิชิตแรงบันดาลใจ (3) (Nature of 

Learning : N)  ขั้นใสใจการเรียนรู (4) (Empowerment : E) ขั้นนำไปสูการเสริมสรางพลังความสามารถ        

ขั้นที่ 4 (Reflection of Learning Core:R) สะทอนแกนการเรียนรู ขั้นที่ 5 (Technology Evaluation : T)  

นำสูการประเมินผลดวยเทคโนโลยี องคประกอบที่ 4 การวัดและประเมินผล องคประกอบที่ 5 ปจจัย

ความสำเร็จ และองคประกอบที่ 6 เง่ือนไขในการนํารูปแบบไปใช  

  3. ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและรอยละของผลการทดสอบวัด

ความรูความเขาใจ พบวา กอนการอบรมครูมีความรูในเรื่องที่อบรมอยูในระดับต่ำ หลังการอบรมมีความรูใน

เรื่องที่อบรมอยูในระดับสูงมาก ผลการประเมินสมรรถภาพการบริหารจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเรียงลำดับ

จากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก พบวา การเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยแตละองคประกอบมีความชัดเจน

เหมาะสมและสัมพันธกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีการ

เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู ผลการประเมินการจัดการเรียนรูของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

SMART Model พบวา เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก ไดดังน้ี ดานสื่อ

นวัตกรรมหรือแหลงเรียนรู ดานขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู MINE และ ดานการเตรียมการจัดการเรียนรู 

ผลการประเมินโครงงาน เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก ดังน้ี ดานการใช

เทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ดานประโยชนของโครงงาน และดานคุณลักษณะของผูทำโครงงาน ผลการประเมิน

ทักษะพลเมืองดิจิทัล เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก พบวา ดานทักษะการ

รูเทาทันขอมูลขาวสาร ดานทักษะการตระหนักรูในตนเอง และดานทักษะการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  

   4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนโครงงาน 

และความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนของครู พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูหลังจากทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model พบวา 

กระบวนการเรียนรู ตามองคประกอบของรูปแบบ SMART Model มีความเหมาะสม และ รูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนรู SMART Model ผลการประเมินรูปแบบเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด พบวาดานความ

เปนประโยชน ดานความเหมาะสม ดานความสอดคลอง และดานความเปนไปได  
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อภิปรายผล 

 

  1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการในรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model 

เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพ่ือ

เสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล ยังขาดประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนขาดทักษะทักษะพลเมืองดิจิทัล 

สอดคลองกับ ศักด์ิคเรศ ประกอบผล  (2564 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเขาใจดิจิทัลกับการเรียนรูตลอด

ชีวิตสูการเปนมนุษยที่สมบูรณ พบวาการเปลี่ยนแปลงทางดานดิจิทัลเกิดขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน สงผลทำให

วิถีชีวิตความเปนอยูตองเปลี่ยนแปลงตามไปดวย การดำเนินชีวิตมีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาเก่ียวของอยู

เสมอ ทำใหคนเราตองเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือใหเกิดการเขาใจดิจิทัล มีความสามารถหรือทักษะในการเขาใจและ

ใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเหมาะสมเกิดประโยชนและมีจริยธรรม การเรียนรูตลอดชีวิตน้ันคนเราตองเปน

เจาของกระบวนการเรียนรูของตนเอง สามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยไมตองใหใครมาบังคับ จากการไดยิน 

การสัมผัส การอาน การถาม ประสบการณ การแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชเทคโนโลยี หรือจากการศึกษาคนควา 

ตามความตองการของตนเอง 

  2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุ

ประสงค 3) กระบวนการจัดการเรียนรู มี 4 ขั้น ขั้นที่ 1 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset : M) ขั้นที่ 2 พิชิตแรง

บันดาลใจ (Inspiration : I) ขั้นที่ 3 ใสใจการเรียนรู (Nature of Learning : N)  ขั้นที่ 4 นำไปสูการเสริมสราง

พลังความสามารถ (Empowerment : E) 4) การวัดและประเมินผล 5) ปจจัยความสำเร็จ และ 6) เง่ือนไข

สําคัญในการนํารูปแบบไปใช  สอดคลองกับ ภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ (2562 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนา

หลักสูตรเสริมสรางทักษะชีวิตในยุคดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร พบวาผลการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางทักษะชีวิตในยุคดิจิทัลสำหรับนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการ             

2) วัตถุประสงค 3) โครงสรางเน้ือหา 4) กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 5) สื่อและแหลงเรียนรู 6) การวัด

และประเมินผล และรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเสริมสรางทักษะชีวิตในยุคดิจิทัล (NICE Model) ซึ่งรูปแบบ

ประกอบดวย 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 วิเคราะหความตองการ ขั้นที่ 2 บูรณาการเน้ือหาสาระ ขั้นที่ 3 สราง

ประสบการณการเรียนรู และขั้นที่ 4 ประเมินผล 

    3. ผลการใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลการทดสอบคาเฉลี่ยและรอยละของผลการทดสอบวัด

ความรูความเขาใจ พบวากอนการอบรมครูมีความรูในเรื่องที่อบรมอยูในระดับต่ำหลังการอบรมมีความรูในเรื่อง

ที่อบรมอยูในระดับสูงมากผลการประเมินสมรรถภาพการบริหารจัดการเรียนรู เมื่อพิจารณาเรียงลำดับจาก

คาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก พบวา การเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยแตละองคประกอบมีความชัดเจน

เหมาะสมและสัมพันธกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปตามขั้นตอนไดอยางถูกตองเหมาะสม และมีการ

เตรียมความพรอมในการจัดการเรียนรู ผลการประเมินการจัดการเรียนรูของรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 
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SMART Model พบวา เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก ไดดังน้ี ดานสื่อ

นวัตกรรมหรือแหลงเรียนรู  ดานขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู MINE และ ดานการเตรียมการจัดการ

เรียนรู ผลการประเมินโครงงาน เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก ดังน้ี           

ดานการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ดานประโยชนของโครงงาน และดานคุณลักษณะของผูทำโครงงาน  ผลการ

ประเมินทักษะพลเมืองดิจิทัล เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับจากคาเฉลี่ยสูงสุดสามลำดับแรก พบวา             

ดานทักษะการรูเทาทันขอมูลขาวสาร ดานทักษะการตระหนักรูในตนเอง และดานทักษะการมีปฏิสัมพันธกับ

ผูอ่ืน สอดคลองกับ ประสาน กองทอง (2561 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู 

We CARE เพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พบวาผลการทดสอบคาเฉลี่ยและ

รอยละของผลการทดสอบวัดความรูความเขาใจกอนและหลังอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรียนรู  We 

CARE เพ่ือเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21 พบวา กอนการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนโครงงานมีความรูใน

เรื่องที่อบรมอยูในระดับต่ำ หลังการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนโครงงานมีความรูในเรื่องที่อบรมอยูใน

ระดับสูงมาก สอดคลองกับ กาญจนา เดชสม และรุงรัชชดาพร เวหะชาติ (2564 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง 

การพัฒนาความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 พบวามีแนวทางดังน้ี 1) พัฒนาหลักสูตร

พลเมืองดิจิทัล จัดทำหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนบูรณาการเขาไปในการเรียนรูของสาระวิชาตาง ๆ          

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่ดียิ่งขึ้น และมีการนำไปใชในชีวิตจริง 2) พัฒนา

ผูบริหารและครูใหมีความรูทักษะความสามารถเชิงบูรณาการ มีความรูความสามารถเชิงลึกในการแกปญหา 

สรางครูตนแบบในการพัฒนาวิชาชีพครู สรางชุมชนการเรียนรูระหวางครูที่ปฏิบัติหนาที่ในวิชาชีพเดียวกัน          

3) พัฒนาดานทรัพยากรและแหลงเรียนรูสนับสนุนและพัฒนารูปแบบการเรียนรูที่เหมาะสมแกผูเรียนดวย

กระบวนการดิจิทัล โดยเช่ือมโยงความรูหรือแลกเปลี่ยนความรูกับชุมชน สรางโอกาสใหผูเรียนไดเขาถึงสื่อ

เทคโนโลยี มีเครื่องมือและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ สอดคลองกับตองตา  จำเริญใจ (2561 : บทคัดยอ)           

ไดศึกษาเรื่องความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 3 ผลการวิจัยพบวา 1) ความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 โดยรวมและรายดาน 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชงานดิจิทัลอยางรับผิดชอบปลอดภัย มีคาเฉลี่ยสูงสุด 

รองลงมา ไดแก ดานสรางนวัตกรรมดิจิทัล และดานมีความเคารพตอตนเองและผูอ่ืนในโลกดิจิทัล มีคาเฉลี่ยต่ำ

ที่สุด และ 2) ผลการเปรียบเทียบความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลองกับ วลัญชพร ทุงสงค และ ลักขณา สริวัฒน   

(2562 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการศึกษาความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเปนพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนสารคามพิทยาคม  ผลการวิจัย พบวา ความฉลาดทางดิจิทัลในระดับความเปน

พลเมืองดิจิทัลทั้งโดยรวมและจำแนกตามเพศ, ผลการเรียน และรายไดของครอบครัวของนักเรียน อยูในระดับ

ดี และผลการเปรียบเทียบความฉลาดทางดิจิทัล พบวาไมแตกตางกัน สอดคลองกับ นันธิดา  ปฏิวรณ,         

ภานุพงศ  บุญรมย และพงษธร  สิงหพันธ. (2564 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะ
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เทคโนโลยีดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา 1) สภาพ

การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) การพัฒนาทักษะดาน

เทคโนโลยีดิจิทัลของผูบริหารสถานศึกษาใชกระบวนการบริหารตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มี 4 องคประกอบ

ไดแก (1) องคประกอบดานทักษะการใช ประกอบดวย 11 ตัวบงช้ี (2) องคประกอบดานทักษะการเขาใจ 

ประกอบดวย 12 ตัวบงช้ี (3) องคประกอบดานทักษะการสราง ประกอบดวย12 ตัวบงช้ี (4) องคประกอบดาน

ทักษะการเขาถึง ประกอบดวย 10 ตัวบงช้ี 3) ผลการปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล

สูงขึ้นกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ผูมีสวนเกี่ยวของเห็นวารูปแบบโดยรวมมี

ความเปนประโยชนมากที่สุด รองลงมาคือดานความเหมาะสม สวนดานความเปนไปไดมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

   4. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผูสอนโครงงาน 

และความพึงพอใจของนักเรียนตอการสอนของครู พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมิน

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูหลังจากทดลองใชรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model พบวา 

กระบวนการเรียนรู ตามองคประกอบของรูปแบบ SMART Model มีความเหมาะสม และ รูปแบบการบริหาร

จัดการเรียนรู SMART Model ผลการประเมินรูปแบบเรียงลำดับคาเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ำสุด พบวาดานความ

เปนประโยชน ดานความเหมาะสม ดานความสอดคลอง และดานความเปนไปได  สอดคลองกับเดือนเพ็ญพร 

ชัยภักดี (2561 : 195) ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบ พบวานักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูเชิง 

ผลิตภาพ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด สอดคลองกับทิพรัตน สิทธิวงศ และศศิธร นามวงออน (2561 : 320)           

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนดวยการเรียนการสอน  

ตามแนวคิดการศึกษาอิงสถานที่รวมกับกระบวนการ QSCCS สำหรับหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ดาน สอดคลองกับพิชญา ดีมี และเอ้ือมพร หลินเจริญ 

(2560 : 149) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการประเมินทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมของผูเรียนตาม

แนวคิดการประเมินผู เรียนในศตวรรษที่  21 จากผลการประเมินคุณภาพแนวทางการประเมิน พบวา           

ผูใชแนวทางประเมินคือครูและนักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูในระดับมากจริงสอดคลองกับ             

เดือนเพ็ญพร ชัยภักดี (2561 : 194-195) พบวาครูผูเขารับการฝกอบรมสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

ทักษะศตวรรษที่ 21 ได ระดับคุณภาพดีมากจำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 73.33 และ ระดับดีจำนวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 26.67 ครูผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู

ศตวรรษที่  21 ไดฝกการจัดการเรียนรูทักษะศตวรรษที่  21 ที่ เนนการเรียนรู เชิงผลิตภาพดวยตนเอง                  

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเขารับการฝกอบรมดวยกันไดฝกปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทักษะศตวรรษ

ที่ 21 สอดคลองกับ Clifton J.Boyle III (2010 : 5-6) ไดศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลของหลักสูตรพลเมือง

ดิจิทัลในโรงเรียนเขตเมือง ปริญญาเอกสาขาความเปนผูนำทางการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยจอหนสัน

และเวลสมีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจวาหลักสูตรพลเมืองดิจิทัลมีผลตอพฤติกรรมนักเรียน และหาความสัมพันธ

หลักสูตรพลเมืองดิจิทัลกับการใชเทคโนโลยีใชวิธีการวิจัยแบบก่ึงทดลอง โดยแบงนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

เปน 2 กลุม กลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 75 คน โดยใชเครื่องมือของ Mike Ribble ในป ค.ศ.2004 
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ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีของนักเรียนเมื่อใช

หลักสูตรพลเมืองดิจิทัล สอดคลองกับ Robert Lyons (2012 : 99-106) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ตรวจสอบ

พฤติกรรมการเปนพลเมืองดิจิทัลในเพศและช้ันเรียนที่แตกตาง โดยศึกษาในเด็กนักเรียนระดับ Grade 

5,7,9,11, พบวาเพศ และช้ันเรียนที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการเปนพลเมืองดิจิทัลที่แตกตางกันอยางมีนัยทาง

สถิติ ย่ิงมีช้ันเรียนที่สูงขึ้นความปลอดภัยสวนบุคคลมีความเสี่ยง มีการใชสื่อดิจิทัลที่ไมเหมาะสม และมีการกลั่น

แกลงกันเพ่ิมมากขึ้น ขณะที่การมีสวนรวมดูแลของพอแมลดนอยลง ผูชายมีการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับ

ขอมูลสวนบุคคลดีกวาเพศหญิง การมีสวนรวมของผูปกครองในการดูแลในเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 

ควรมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีความรูในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในดานบวก รวมถึงการสราง

ความตระหนักในการมีสวนรวมของพลเมืองดิจิทัลกับพอแม บุคลากรและนักเรียน และมีการปองกันและแกไข

พฤติกรรมเสี่ยงในการใชสื่อออนไลนแกนักเรียน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช 

   1. การนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ไปใชครูผูสอนตองคำนึงถึงการออกแบบการเรียนรู การใชคำถามกระตุนอยาง

ตอเน่ืองเพ่ือใหนักเรียนคิดและใหขอมูลยอนกลับ ครูผูสอนตองเปนผูอำนวยความสะดวก 

   2. การนำรูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ไปใชควรใหความสำคัญกับแนวคิดสำคัญของแตละขั้นตอน ซึ่งสามารถปรับ

วิธีดำเนินการไดตามความตองการของผูสอน วัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมการทำงาน ตลอดจนเง่ือนไขตาง ๆ 

ไดตามความเหมาะสม 

   3. จากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการสอนของครูผูสอนโครงงานตามรูปแบบการ

บริหารจัดการเรียนรู SMART Model เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด

คือ ความรูความเขาใจในวิธีการเรียนรูแบบโครงงาน ควรมีการสงเสริมทักษะกระบวนการจัดการเรียนรูใหกับ

ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติผานกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน 

  4. ขั้นตอนที่ 2 พิชิตแรงบันดาลใจ (Inspiration : I) ดำเนินการเพ่ือใหครูผูสอนโครงงานรวมกันวาง

แผนการจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยผูวิจัยจัดประชุมยอย ซึ่งขั้นน้ีมี

ความสำคัญที่จะสรางสรางเครื่องมือเพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัล ซึ่งครูผูสอนโครงงานตองมี

ประสบการณ จึงจะสามารถ สรางเครื่องพัฒนาไดสำเร็จ 
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ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

  1. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมือง

ดิจิทัล ใหครอบคลุมทุกโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน หรือสังกัดอ่ืน เพ่ือจะใหไดองค

ความรูที่ตอยอดจากการวิจัยครั้งน้ี 

  2. ควรมีการสังเคราะหความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูตามบริบทของแตละสถานศึกษา

แลวนำมาเปนกรอบสำหรับการวิจัยพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา และการจัดกระบวนการ

เรียนรูของครูโดยอาจจะมีองคประกอบที่แตกตางไปจากความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรูที่ได

ทำการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งจะเปนขยายขอบเขตของความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรูใหกวางขวางและ

เหมาะสมกับบริบทแตละสถานศกึษามากขึ้น 

  3. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการพัฒนาผูบริหาร ครูผูสอนและผูที่เก่ียวของเพ่ือเสริมสรางความ

เขาใจและความสามารถในการบริหารจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางทักษะพลเมืองดิจิทัลใหเหมาะสมกับการ

เปลี่ยนแปลงและใหเกิดความยั่งยืน 
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การพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได 

เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรบันักเรยีนระดับชั้นประถมศกึษา 

A Development of Digital Learning Material to Help Students with Reading and Writing 

Inabilities in Spelling Section Unit of Thai Language Course for Elementary Level 

Students 
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บทคัดยอ 

 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล สำหรับแกปญหาการอาน          

ไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด ตามเกณฑ 80/80 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูเรื่องมาตรา

ตัวสะกด ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล 4. เพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล เรื่อง มาตราตัวสะกด รายวิชาภาษาไทย กลุมตัวอยางที่ใช 

นักเรียนชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานดอนนางหงสบูรพาสงเคราะห จำนวน 23 คน ใชวิธีสุม

แบบกลุม เครื่องมือที่ใช ไดแก 1. สื่อดิจิทัล เรื่อง มาตราตัวสะกด 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการอาน

และเขียนเรื่องมาตราตัวสะกด จำนวน 20 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนจำนวน 20 ขอเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย  

( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคา t-test  

  ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพสื่อดิจิทัลมีคาเทากับ 85.80/ 83.33 (E1/E2) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑที่กำหนด 2) ประสิทธิผล (E.I) ของสื่อการเรียนรูดิจิทัล มีคาเทากับ 0.59 หรือคิดเปนรอยละ 59            

3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) ความพึงพอใจ

ของนักเรียนตอการเรียนรูดวยสื่อดิจิทัล โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ .12 

 

คำสำคัญ : การพัฒนา, สื่อการเรียนรูดิจิทัล, การแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได 
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ABSTRACT 

 

  This research aimed 1. to study the efficiency of a digital learning material to help 

students with reading and writing inabilities in accordance with criteria of 80/80, 2. to study 

the effectiveness of the digital learning material in spelling section unit of elementary level 

students, 3. to compare academic achievement before and after the learning in spelling 

section unit with the digital learning material, and 4. study satisfaction of the students after 

learning with the digital learning material in spelling section of Thai language course. The 

sample used in the research consisted of 23 students in upper elementary school level of 

Ban Don Nang Hong Burapasongkroh School who were selected by using a group 

randomization method. Tools used in the research were: 1. A digital learning material on 

spelling section unit, 2. An achievement test in reading and writing abilities of Thai language 

course including 20 items of questions in a multiple-choice test, and 3. The 20-item student 

satisfaction questionnaire which was a 5-level estimation scale. The collected data were 

analyzed by using statistical values such as percentage, mean ( ), standard deviation and t-

test. 

  The results of the research were as follows: 1) The efficiency of the digital learning 

material was at 85.80/83.33 (E1/E2), which was higher than the specified criteria, 2) The 

effectiveness (E.I) of the digital learning material was found at .59 or 59 percent, 3) 

Comparison of learning achievement after learning was found statistically significantly higher 

than before the learning at 0.01, and 4) The overall students' satisfaction towards the digital 

learning material was at the high level, at the mean of 4.44 and the standard deviation at .12 

 

Keywords: Development, Digital learning material, reading and writing inabilities  

  

บทนำ 

 

  ยุทธศาสตรและวางเปาหมายที่สามารถตอบสนองการพัฒนาที่สำคัญในดานตาง ๆ ที่สำคัญคือ 

ยุทธศาสตร ที่ 5 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาทีมุงหวังใหคนไทยไดรับ

โอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตโดยใชเทคโนโลยสารสนเทศ ตอบสนองการพัฒนาในดานการเขาถึง

การใหบริการ ดานความเทาเทียม และดานประสิทธิภาพ แผนพัฒนาฯ น้ีจะเนนใหความสำคัญในการวิเคราะห

ความเช่ือมโยงระหวายุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) และแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-

2574 กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) ในปจจุบันจะพบวา
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เทคโนโลยีมีอิทธิพลตอการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยเรามากยิ่งขึ้น สงผลใหกระบวนทัศนทางการศึกษามี

การปรับเปลี่ยนเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาที่เกิดขึ้นหน่ึงในทักษะที่สำคัญของพัฒนา

ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ การมีทักษะดานสารสนเทศสื่อ และเทคโนโลยี จึงเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อน 

ความสามารถของผูเรียน เมื่อมีการใชสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมรอบตัว วิธีการเรียนรู

ของผูเรียนในปจจุบันยอมเปลี่ยนแปลงไป ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง แสดงการคนพบคนควาและสราง

เปนผลงานแสดงความสามารถผานสื่ออันทันสมัย อาศัยความสามารถของเทคโนโลยี อุปกรณการสื่อสารตาง ๆ 

ที่ถายทอดไดอยางราดเร็ว เมื่อผูเรียนมีโอกาสมากขึ้น ทำใหสามารถขยายความรูความเขาใจและความสามารถ

ในการสรางสรรคผลงานไดดียิ่งขึ้นการจัดการศึกษาทุกระดับเนนพัฒนาผูเรียนไปที่องคความรู ทักษะ             

ความเช่ียวชาญและสมรรถนะตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน การคิดสรางสรรค การคิดแกปญหา การคิดแบบมี

วิจารณญาณ การมีทักษะทางสังคม รวมทั้งการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือใน

การแสวงหาความรูเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนเกิดความรอบรูรูเทาทัน มีความสามารถที่จำเปนและหลากหลายมาก

ย่ิงขึ้น (Mary et at, 2013 อางถึงใน สิริวัจนา แกวผนึก, 2560) 

  ผลจากการประเมินคุณภาพผูเรียนดานการอานและการเขียนภาษาไทย ประจำปการศึกษา 2563  

ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (Reading Test: RT) โดยภาพรวมพบวาดานภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 73.02 

และคะแนนเฉลี่ยของประเทศมีคาเทากับ 73.20 ผลจากการประเมินคุณภาพผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

(NT) ดานภาษาไทย ประจำปการศึกษา 2563 โดยภาพรวมพบวาดานภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 47.76 และ

คะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีคาเทากับ 47.46 สวนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (ONET) 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประจำป 2563  โดยภาพรวมพบวาดานภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 64.36 

(สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1) 

  การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมหาวิทยาลัยนครพนม

เปนโครงการที่มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากรตลอดจนความเช่ียวชาญทาง

วิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับนักเรียนใน

โรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนสามารถอานออก เขียนได จากเหตุผลและความสำคัญ

ดังกลาวผูวิจัย จึงไดจัดทำโครงการวิจัยการการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียน

ไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเปนแนวทางสำคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี

ความพรอมเพ่ือกาวเขาสูการศึกษาและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมแหงการเรียนรูไดเปนอยางดีในอนาคต

ตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของสื่อดิจิทัล สำหรับแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด ตามเกณฑ 80/80 

  2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูเรื่องมาตราตัวสะกดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา ที่เรียน

ดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล 
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  3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรยีน เรื่อง มาตราตัวสะกด 

ดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล  

  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล เรื่อง มาตราตัวสะกด  

 

สมมติฐานการวิจัย  

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอาน

ไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

        ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของและไดยึดหลักการ Heninich,et al, (2002) อางในขจรพงษ 

รวมแกว,(2562:120) และ Lister et al, (2009) กระบวนการจัดการเรียนรู 6 ขั้นตอนเรียกวา ASSURE ดังน้ี 

1.การวิเคราะหผูเรียน 2.การกำหนดวัตถุประสงค 3.การเลือกวิธีการสื่อและวัสดุ 4.การใชวิธีการสื่อและวัสดุ  

5.การมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียน 6.การประเมินผลและการปรับปรุงสื่อดิจิทัล (Digital media) คือ การ

นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร ทำใหติดตอสื่อสารเช่ือมโยงโดยไมจำกัดพ้ืนที่ เวลาและสถานที่ 

ปฏิสัมพันธกัน ระหวางผูใชกับเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 

 

วิธีการดำเนนิการวิจัย 

 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย กลุมเครือขายโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ประจำปการศึกษา 2564 

จำนวน 20 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 1,406 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชวงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบานดอนนางหงสบูรพา

สงเคราะห จำนวน 23 คน ใชวิธีสุมแบบกลุม  

  ขอบเขตดานเน้ือหา เน้ือหาเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด  

  ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการวิจัยไดแก   

  ตัวแปรตน (Independent Variable) ไดแก การจัดการเรียนรูสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหา

การอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด  

  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย ประกอบดวย  

     1. สื่อดิจิทัลดานการอานและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด  
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     2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิดานการอานและเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กอนเรียนและหลังเรียน

จำนวน 20 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.85 มีคาอำนาจจำแนก ระหวาง 

0.30-0.60 และมีคาความยากงาย ระหวาง 0.31-0.59 

     3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนเรื่อง มาตราตัวสะกด ดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล

จำนวน 20 ขอ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.80 คาดัชนีความ

สอดคลองต้ังแต 0.80-1.00  

 

ขั้นตอนการดำเนนิการวิจัย 

  รูปแบบการทดลอง เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi–experimental Research) โดยใชแบบ

แผนการทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test Design โดยมีลักษณะการทดลองดังตาราง ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 รูปแบบการทดลองแบบ One Group Pre–test Post–test Design 

กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

T1 X T2 

 

  สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการวิจัย 

      T1 แทน การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

       X  แทน สื่อดิจิทัล 

      T2 แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

 

ขั้นดำเนนิการทดลอง 

  1) นำขอเสนอการวิจัยพรอมแนบแบบวัดผลสัมฤทธทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจที่

ผานผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลวเพ่ือย่ืนขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

  2) เมื่อผานจริยธรรมการวิจัยแลวขอหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูล เพ่ือการวิจัยจากคณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ถึงโรงเรียนบานดอนนางหงสบูรพาสงเคราะห เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยใชการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตรา

ตัวสะกด ผูวิจัยนำเครื่องมือการวิจัยไปใชดำเนินการวิจัยดวยตนเอง 

  3) ผูวิจัยช้ีแจงทำความเขาใจกับนักเรียนถึงวัตถุประสงคและบอกประโยชนที่นักเรียนจะไดรับ 

    3.1 สื่อดิจิทัลดานการอานและเขียนสะกดคำ เรื่อง มาตราตัวสะกด  

     3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานการอานและเขียน เรื่อง มาตราตัวสะกด กอนเรียนและหลัง

เรียน จำนวน 20 ขอ เปนขอสอบแบบปรนัย 
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      3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัลฯ จำนวน 

20 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

  4) ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน และใชสื่อการเรียนรูดิจิทัลเพ่ือแกปญหาการอานไม

ออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา จำนวน 10 ช่ัวโมงและทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ดวยสื่อการ

เรียนรูดิจิทัล 

  5) นำคะแนนที่ไดจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ  

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและสรปุผลการวิจัย

ดังน้ี 

  1. การวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

           2. การวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกอน

และหลังเรียน โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent คำนวณโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยในครั้งน้ี ไดทำการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไม

ออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ตามจุดประสงค ดังน้ี 

  1. ประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด 

สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบานดอนนางหงสบูรพาสงเคราะห แสดงตามเกณฑ 80/80 พบวา 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ 85.80 และคาประสิทธิภาพผลผลิต (E2) เทากับ 83.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว 

  2. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู เรื่อง มาตราตัวสะกด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา โรงเรียนบานดอน

นางหงสบูรพาสงเคราะห พบวา คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ .59 หรือคิดเปน รอยละ 59  

  3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรยีนดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัลของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปรากฏดังตาราง 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลงัเรียน 

ผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรียน 
N 𝐱𝐱 S.D. t Sig 

กอนเรียน 23 13.43 2.46 3.21** 0.00 
หลังเรียน 23 15.65 1.58 

 

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                         ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 

 

49 | หนา 
 

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการ

เรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน เรื่อง มาตราตัวสะกด ดวยสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหา

การอานไมออก เขียนไมไดนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา ความพึงพอใจของนักเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .12 

 

อภิปรายผล 

  1. จากการศึกษาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง

มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา ผลจากการที่สื่อการเรียนรูดิจิทัลไดผานการตรวจสอบ

ความถูกตอง เหมาะสม จากคณะกรรมการที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยไดปรับปรุงตามคำแนะนำจึงทำ

ใหสื่อการเรียนรูที่สรางขึ้นมีคุณภาพและนำไปทดลองตามขั้นตอน มีการปรับปรุงสื่อใหเปนไปตามเกณฑที่

กำหนด มีความทันสมัย แปลกใหม และสวยงาม ทำใหผูเรียนสนใจที่จะเรียนรูเน้ือหา กลาวคือการปฏิบัติไดยึด

หลักการออกแบบสื่อการเรียนรูดิจิทัลตามรูปแบบ ADDIE Model ของ Seel and Glasgow (ณัฐพล รำไพ, 

2561) ใชเปนแนวทางในการออกแบบการเรียนรูสอดคลองกับวันวิสา ทิแกว, ยุพิน จันทรเรืองและอัญชลี           

เท็งตระกูล (2561) การใชชุดการเรียนดวยสื่อประสม รวมกับเทคนิคการรวมมือ ในการอานและการเขียน 

(CIRC) เพ่ือพัฒนาการอานและการเขียนคำ ที่มีตัวสะกดสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนบาน

หวยไคร อำเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย มีประสิทธิภาพของชุดการเรียนดวยสื่อประสมฯ เทากับ 

81.13/82.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว 

  2. จากการศึกษาประสิทธิผลสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง 

มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา มีคาเทากับ 0.59 ซึ่งแสดงวา หลังการเรียนผูเรียนมี

คะแนนเพ่ิมขึ้นรอยละ 59 เน่ืองจากพบวาสื่อการเรียนรูดิจิทัล มีลักษณะเปนสื่อประสมที่มีความหลากหลาย

และนาสนใจประยุกตใชดวยวิธีการเรงเราความสนใจ โดยใชภาพ สีและเสียง มีการทบทวนความรูเดิมดวย

แบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนการประมวลความรู และการนำเสนอเน้ือหาใหมดวยภาพที่เก่ียวของกับเน้ือหา

พรอมมีเสียงคำอธิบายสั้น ๆ เน้ือหาไมซับซอนเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา สอดคลองกับ

งานวิจัยของพิษณุ จงเจริญและณัฐพล รำไพ (2564) ไดทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี

ความจริงเสริม ในรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐานเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการเลาเรื่อง

ผานสื่อดิจิทัลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเซนตคาเบรียล พบวาดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  

ของสื่อการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีความจริงเสริมมีคาเทากับ 0.82 แสดงใหเห็นวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้นคิด

เปนรอยละ 82.00  

  3. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล 

เพ่ือแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนประสิทธิภาพ 85.80/83.33 (E1/E2) อยางมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .01 เน่ืองจากผูวิจัยไดนำหลักการ Lister et al, (2009) โดยนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการ

สื่อสารทำใหติดตอสื่อสารเช่ือมโยงโดยไมจำกัดพ้ืนที่ เวลาและสถานที่ ปฏิสัมพันธกันระหวางผูใชกับเทคโนโลยี

สื่อดิจิทัล โดยมีฮารดแวร ไดแก โทรศัพทแบบสมารตโฟน ฯลฯ ซอฟตแวร ไดแก เกมคอมพิวเตอร สื่อสังคม 

สอดแทรกเน้ือหาในเกมคอมพิวเตอรใหเกิดความสนุกและนาสนใจ ตลอดจนคำนึงถึงปจจัยดานตาง ๆ ที่อาจ

สงผลตอการ เรียนรูของนักเรียน เชน บรรยากาศ ความกดดัน สิ่งแวดลอมหากิจกรรมที่มีความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ไมกอ ใหนักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เกิดจากการบังคับเรียน บังคับ

เรียนรูสอดคลองกับงานวิจัยฉัตรธิดา ศัพทเสวี และ สิริพัชร เจษฎาวิโรจน (2564) ไดทำวิจัยเรื่องการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนมาตราตัวสะกดของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนวัดราชปกษีที่สอนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณ พบวา 1) ประสิทธิภาพของหนังสือเสริม

ประสบการณ เรื่อง การเขียนมาตราตัวสะกดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราชปกษี มีคา

ประสิทธิภาพเทากับ 80.33/82.78 ซึ่งเปนไปตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว 2) ผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนมาตราตัวสะกดของนักเรียน                     

ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดราชปกษี ที่สอนโดยใชหนังสือเสริมประสบการณ แตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  

  4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนการพัฒนาสื่อการเรียนรูดิจิทัล เพ่ือแกปญหาการอานไมออก 

เขียนไมได เรื่อง มาตราตัวสะกด รายวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.44 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ .12 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยอยูในระดับมากทุกขอ 

ไดแก ดิจิทัลมีความสอดคลองของเน้ือหาการอานและเขียนภาษาไทย เน่ืองจากสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่สรางขึ้นมี

การศึกษาความตองการของนักเรียนกอนซึ่งเปนไปตามความตองการและความชอบของนักเรียน ทั้งยังเนนการ

ออกแบบหนาจอที่สดใส งายตอการใชงานและการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูควบคูกับความ

สนุกสนาน เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยมากไดแก การแสดงขอมูลดวยรูปภาพและถายทอดเสียง 

ปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความพอเพียง มีคำสั่งที่งายและสะดวก แสดงเน้ือหาที่ชัดเจนกับการใชงาน  

มีความนาเช่ือถือในการใชงาน มีฟงกชันการใชงานที่ดึงดูดความสนใจ สามารถนำปใชในชีวิตประจำวันได              

และสามารถตอยอดจากการทำงานไดสอดคลองกับการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุขสันต สาตาชนม,         

ประวิทย สิมมาทัน,และพงศธร โพธ์ิพูลศักด์ิ (2562) การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ แบบเกม

การสอน เรื่อง มาตราตัวสะกด กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สำหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนบนเว็บ แบบเกมการสอนที่ผูศึกษาสรางขึ้นมีความเหมาะสมกับผูเรียนและ มีขั้นตอน         

ที่สมบูรณคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ความสามารถของผูเรียนและนักเรียนสามารถนำไปใชใน

ชีวิตประจำวันไดเพราะเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง ดานเน้ือหา และการดำเนินเรื่องมีเน้ือหา

บทเรียนสอดคลองกับวัตถุเชิงพฤติกรรม ดานภาพ ภาษาและเสียง มีเสียง ประกอบ เสียงบรรยายมีความ

เหมาะสมชัดเจน ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.66 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 

0.51 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

1. ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1) ควรมีการสนับสนุนใหผลิตสื่อการเรียนรูดิจิทัลสำหรับนักเรียนและผูสอนอยางตอเน่ือง เพ่ือให

นักเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนรูไดอยางตอเน่ือง และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี  

 2) การพัฒนาสื่อการเรียนรู ดิจิทัล ควรมีความพรอมในเรื่องของอุปกรณฮารดแวร ซอฟตแวร             

และเครื่องมือในการสรางสื่อการเรียนรู อินเทอรเน็ตสำหรับการเช่ือมตอเครือขาย 

 3) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะมาตราตัวสะกดที่ไมตรงตามมาตราเพ่ิมขึ้นดวยเพ่ือจะไดพัฒนาทักษะ

การอานและการเขียนในทุก ๆ ดาน 
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การพัฒนารปูแบบการจัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เพื่อเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

Development of Inquiry – Based Learning management through Flipped class room to 

strengthen the ability of critical thinking and scientific process skills for Mathayomsuksa 

3 Students 

 

ณัฐธัญยพร  ธนิกสริิกษิดิศ9

1 

Natthanyaporn Thaniksirikasidit1 

 

บทคัดยอ 

 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคการสอนวิทยาศาสตรช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 2) สรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 3) ทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบ

เสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุม

ตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตร แบบประเมินรูปแบบฯ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรูฯ แบบทดสอบวัดความสามารถดาน

การคิดวิเคราะห แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสราง

ความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)  

  ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา           

ปที่ 3 พบวา ยังขาดการสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการสอนยังเนนความจำมากกวาการคิด

ขั้นสูง ขาดการฝกฝน การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน ตองมีการพัฒนา

รูปแบบการเรียนรู คือ รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

 
1 ครู โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล), Teacher at Muang Pattaya 8 School (Pattayanukul) 
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เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 2) ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 พบวารูปแบบมีช่ือวา SCSEDS Model ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอน  

การวัดผลและประเมินผล 3) ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิด

หองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา จากการประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะหและทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนการใชรูป

แบบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  4) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มี

ตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถ

การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก  

 

คำสำคัญ : สืบเสาะหาความรู / หองเรียนกลับดาน/ การคิดวิเคราะห / ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 

ABSTRACT 

 

  The objectives of this research were 1) to study and analyze problems and 

obstacles in science teaching for Mathayomsuksa 3 students 2) With a quest for knowledge 

based on the concept of a reverse classroom 3) Experimenting with the learning 

management model of quest for knowledge based on the concept of a flipped classroom 

and 4) to evaluate the use of the quest for knowledge learning management model based 

on the concept of a reverse classroom to strengthen the ability of critical thinking and 

scientific process skills for Mathayom 3 students by using the research and development 

process The sample group was 30 students in Mathayom 3/1, semester 1 of the academic 

year 2019 The tools used in research and data collection were questionnaires  

  The results showed that 1) The results of the study of problems and obstacles in 

science teaching for Mathayomsuksa 3 students found that there was still a lack of 

encouragement for students to build their own knowledge. Teaching emphasizes memory 

rather than advanced thinking, lacking practice, analytical thinking and clear scientific process 

skills. The learning model must be developed, ie, a learning management model based on 

the reverse classroom concept. To strengthen the ability of critical thinking and scientific 

process skills for Mathayomsuksa 3students 2) The results of the creation of a learning 
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management model based on the concept of an reverse classroom. It was found that the 

model named SCSEDS Model consists of principles, objectives, teaching and learning 

procedures. Measurement and evaluation of the quest for knowledge based on the reverse 

classroom concept 3) It was found that from the assessment of analytical thinking abilities 

and scientific process skills for Mathayomsuksa 3 students after using the model statistically 

significantly higher than before applying the pattern at the .05 level. 4) Assessment of the 

use of the quest for knowledge learning management model based on the reverse 

classroom concept to strengthen the ability of critical thinking and scientific process skills 

Mathayom 3 students had overall satisfaction at a high level 

 

Keywords : inquiry method /flipped-classroom/Thinking/scientific process skill 

 

บทนำ 

 

 การปฏิรูปการศึกษาอยางเปนระบบจะสงผลใหคนยุคใหมมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

แกปญหา และคิดริเริ่มสรางสรรค ฝกใหผูเรียนคิดเปน เพ่ือนำไปสูการพัฒนาเยาวชนของประเทศ ซึ่งจำเปนที่

จะตองคำนึงถึงผูเรียนเปนสำคัญ เพ่ือพัฒนาการคิดขั้นสูง และการพัฒนาผูเรียนในดานอ่ืน ๆ ดวย ทั้งน้ีรายวิชา

การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนวิชาพ้ืนฐานที่สงเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ตระหนักและวิเคราะหความจำเปน

ในการพัฒนาเยาวชนดานอ่ืน ๆ รวมดวย โดยเฉพาะอยางย่ิงการจัดการเรียนรูที่เนนและสงเสริมใหผูเรียนได

พัฒนากระบวนการคิด มีความรู ความสามารถในการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการ

แกปญหาและการคิดสรางสรรคองคความรู รักการเรียนรูและมีคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร ซึ่งจากการติดตาม

ผลการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสถาบันสงเสริม

การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสวนใหญมีจุดเนนในเรื่อง

แนวคิดวิทยาศาสตร และทักษะการสำรวจตรวจสอบ /ทักษะการทดลอง แตยังไมไดสงเสริมใหนักเรียนสราง

ความรูดวยตนเอง และมีครูผูสอนบางสวนยังเนนสอนความจำมากกวาการคิดขั้นสูง และในขณะที่ครูบางสวน

ไดเนนกระบวนการคิดแตยังไมไดเนนกระบวนการคิดในการประเมิน และมีขอเสนอแนะวา ควรลดกิจกรรมการ

สืบเสาะหาความรูที่ครูเปนผูกำหนดแนวทางในการทำกิจกรรมใหกับนักเรียนในทุกขั้นตอน แตควรเพ่ิมกิจกรรม

การสืบเสาะหาความรูที่ครูเพียงแตแนะแนวทางให และเปดโอกาสใหนักเรียนออกแบบกิจกรรมดวยตนเอง 

และเนนใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะตาง ๆ ที่จำเปนดวยตนเอง (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี, 2557) นอกจากน้ันสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2557, หนา 2 – 7) ยังได

กลาวถึงจุดประสงคในการเรียนวิทยาศาสตรวา นักเรียนควรไดรับการพัฒนาความรูควบคูกับการพัฒนาการคิด

วิเคราะห ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร โดยนักเรียนปฏิบัติตนอยางมมีเหตุผล ครูผูสอนจะสงเสริมให
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นักเรียนเกิดการเรียนรูระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตรแบบสืบเสาะแสวงหาความรู รวมทั้งกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร เพ่ือใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ สามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได 

 การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู เปนการจัดการเรียนรูโดยครูผูสอน กระตุนใหผูเรียนเกิดขอ

สงสัยนำไปสูกระบวนการถามและศึกษาหาคำตอบโดยคิดและลงมือทำ แสวงหาความรู นำมาวิเคราะหเพ่ือหา

คำตอบหรือขอสรุปดวยตนเอง โดยครูเปนผูอำนวยความสะดวก แนะนำ ชวยเหลือในดานตาง ๆ ใหแกนักเรียน 

เชน ในการสืบคนหาจากแหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น การวิเคราะห ศึกษาขอมูล การสรุปขอมูลและการ

อภิปรายขอมูล โดยมีการทำงานรวมกับผูอ่ืน (ทิศนา แขมณี, 2556, หนา 141) องคประกอบที่สำคัญของการ

สืบเสาะหาความรู ไดแก 1) ต้ังใจในการถามคำถามวิทยาศาสตร 2) ใหความสำคัญประจักษพยานที่สอดคลอง

กับคำถาม 3) สรางคำอธิบายทางวิทยาศาสตรจากประจักษพยาน 4) เช่ือมโยงคำอธิบายกับความรูวิทยาศาสตร

และความรูอ่ืน ๆ 5) สื่อสารและนำเสนอคำอธิบายของตนเอง โดยนักเรียนพัฒนาทักษะในการสืบเสาะหา

ความรูตลอดเวลา รวมทั้งแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนแนวคิดที่สงผลใหนักเรียนได

เรียนรูจากสื่อวิดิทัศน (Video) ดวยตนเอง นอกจากช้ันเรียนปกติ โดยการเรียนในช้ันเรียนปกติเปนการสืบ

คนหาความรูที่ไดรับรวมกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน โดยมีครูเปนผูชวยเหลือแนะนำ สนับสนุนและอำนวยความ

สะดวกในการจัดการเรียนรู เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการสรางนวัตกรรมและจิตวิทยาศาสตรของนักเรียน 

แนวคิดหองเรียนกลับดานน้ีพัฒนามาจากโจนาธานและแอรอนแซม (Jonathan and AaronSams) โดยครูจะ

เปนผูอำนวยความสะดวก สนับสนุนใหคำแนะนำช้ีแจงจากคำถามที่นักเรียนสงสัย เพ่ือไดมาซึ่งคำตอบที่เกิดขึ้น

ดวยตัวของผูเรียนเองสอดคลองกับนิชาภา บุรีกาญจน (2557) พบวาการจัดการเรียนรูวิชาสุขศึกษา โดยใช

แนวคิดแบบหองเรียนกลับดานมีผลตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนตนจากผลการวิจัยดังน้ี 1) คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษา

ของนักเรียนกลุมทดลองหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05                    

2) คาเฉลี่ยของคะแนนความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนกลุมทดลองสูง

กวานักเรียนกลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ตอความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคการสอนวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

  2. เพ่ือสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถในการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 

  3. เพ่ือศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับ

ดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 
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  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

 

สมมติฐานการวิจัย  

  1.  รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน สามารถ

เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของและใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development : R&D) รวมกับการออกแบบเชิงระบบตามแนวคิด ADDIE Model (Kruse, 2007, p.1) และ

ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และประยุกตใชแผนการ

ทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน (The One Group Pretest-Posttest 

Design) (มาเรียม นิลพันธ, 2555, หนา 144) 
 

                                 ตัวแปรอิสระ                                       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบการ

จัดการเรยีนรูแบบสืบเสาะหาความรู

ตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถการคิด

วิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 

 

- ความสามารถการคิดวิเคราะห                          

- ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร                        

- ความพึงพอใจของผูเรียน 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จำนวน 152 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 

2562 จำนวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบกลุม และเปนหองเรียนคละนักเรียนเกง ปานกลางและออน 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร  

 2. แผนการจัดการเรียนรูฯ จำนวน 7 แผน 

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการคิดวิเคราะห  

 4. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 แบงออกเปน 2 วิธี 1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก การสัมภาษณ การสังเกต และการทดลอง 2) ขอมูลทุติยภูมิ 

เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือ รายงาน บทความหรือเอกสารตาง ๆ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ยังขาดการ

สงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการสอนยังเนนความจำมากกวาการคิดขั้นสูง ขาดการฝกฝน 

การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน ตองมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู คือ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถ

การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

 2. ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือ

เสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                         ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 

 

59 | หนา 
 

ปที่ 3 พบวารูปแบบมีช่ือวา SCSEDS Model ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอน 

ไดแก ขั้นที่ 1 กระตุน (Stimulate : S) ขั้นที่ 2 พิจารณา (Consider : C) ขั้นที่ 3 แสวงหา (Seek : S) ขั้นที่ 4 

ตรวจสอบ (Examine : E) ขั้นที่ 5 อภิปราย (Debate : D) ขั้นที่ 6 สรุป (Summarize : S)  การวัดผลและ

ประเมินผล 

  3.  ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา จากการประเมินความสามารถดานการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนการใชรูปแบบอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ  .05 (t= 36.694, p = .000) 

  4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิด

หองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา อันดับแรก ไดแก 

เปนกิจกรรมมุงเนนฝกฝนการเรียนแบบกระบวนการกลุม การชวยเหลือซึ่งกันและกัน การวิพากษและการ

ประเมินผลงานของผูอ่ืนได รองลงมา รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียน

กลับดาน นักเรียนสามารถนำความรูประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวันได และกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

นักเรียนเปนผูลงมือกระทำดวยตนเอง เรียนรูโดยเนนจากประสบการณ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ฝกการแกปญหาไดดี ตามลำดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

  1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาวิทยาศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3. พบวา ยังขาด

การสงเสริมใหนักเรียนสรางความรูดวยตนเอง โดยการสอนยังเนนความจำมากกวาการคิดขั้นสูง ขาดการฝกฝน 

การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่ชัดเจน ตองมีการพัฒนารูปแบบการเรียนรู คือ 

รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถ

การคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 เน่ืองจากรูปแบบ

การสอนเปนลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ครูจะตองคำนึงถึงใหมากที่สุด โดยเฉพาะวิธีสอน เทคนิค

การสอนที่เขามาชวยใหการเรียนการสอนน้ัน ๆ เปนไปตามเปาหมายทีตองการใหเกิดแกผูเรียน สอดคลองกับ 

บุญเลี้ยง ทุมทอง (2559, หนา 62) ที่กลาวถึง รูปแบบการสอนไววา แบบแผนเชิงปฏิบัติการเพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ และมีจุดมุงหมายที่เฉพาะขั้นตอนการดำเนินการออกแบบและพัฒนา

อยางเปนระบบ ผานการใชหลักการ แนวคิดทางทฤษฎีที่แสดงถึงความสัมพันธขององคประกอบ และแสดงแนว

ทางการจัดการเรียนการสอน  

  2. ผลการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน             

เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวารูปแบบมีช่ือวา SCSEDS Model ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการ
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เรียนการสอน  การวัดผลและประเมินผล โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร หลักสูตร รูปแบบ              

การสอน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะแสวงหาความรูตามแนวคิด

หองเรียนกลับดาน โดยสอดคลองกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2556, หนา 13)            

ไดกลาวถึงการสอนแบบสืบเสาะหาความรูวาเปนวิธีการที่นักวิทยาศาสตรใชเพ่ือศึกษาสิ่งตาง ๆ รอบตัวอยาง

เปนระบบ และเสนอคำอธิบายเก่ียวกับสิ่งที่ศึกษาดวยขอมูลที่ไดจากการทำงานทางวิทยาศาสตร มีวิธีการที่

หลากหลาย เชน การสำรวจ การสืบคน การทดลอง การสรางแบบจำลอง เปนตน และยังสอดคลองกับสุพินดา 

ณ มหาไชย (2556) ไดกลาววา หองเรียนกลับดานเปนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม โดยจากเดิม

นักเรียนตองนำการบานกลับไปทำที่บาน เปลี่ยนเปนการมอบหมายใหทำการบานภายในหองเรียนแทน            

โดยมีครูคอยแนะนำ ใหความชวยเหลือ อำนวยความสะดวกตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในสาระ

ตาง ๆ  

  3. ผลการทดลองใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนการใชรูปแบบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เน่ืองจากกิจกรรมไดเปดโอกาสใหผูเรียนไดปฏิบัติดวยตนเอง โดยนักเรียนไดเรียนรูเบ้ืองตนจากที่บานแลวนำมา

ปฏิบัติและฝกฝนที่โรงเรียนทำใหไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนและครูผูสอนได ซึ่งสอดคลองกับอาลาวียะ 

สะอะ (2558) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการคิด

วิเคราะห และความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดานมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชีววิทยาและทักษะการคิดวิเคราะห

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  4. ความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิด

หองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสรางความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะรูปแบบ ฯ  

ไดตอบสนองใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหและมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรได โดยรูปแบบการเรียนรูที่

พัฒนาขึ้นเปนสิ่งที่นักเรียนใหความสนใจ ทำใหนักเรียนไดฝกทักษะการปฏิบัติการแกปญหาไดดวยตนเอง 

สามารถนำความรู ประสบการณที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจำวันได รวมทั้งไดพัฒนาความรู ความคิดใหม             

มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนประสบการณไดเรียนรูถึงวิธีการแกปญหาไดดี สิ่งสำคัญทำใหเกิดการคิดวิเคราะหรวมกัน

ไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไดวิพากษ การประเมินผลงาน โดยเฉพาะขั้นตอนกระบวนการเรียนสรางขึ้นใชกับ

นักเรียน สอดคลองกับลัลนลลิต เอ่ียมอำนวยสุข (2556, หนา 16) ไดอธิบายวา หองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) หมายถึง กระบวนการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึง ซึ่งเปลี่ยนจากการใชชวงเวลาของการบรรยาย

เน้ือหา (Lecture) ในหองเรียนมาเปนการทำกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือฝกแกโจทยปญหาและประยุกตใชจริง                

สวนการบรรยายจะอยูในชองทางอ่ืน ๆ เชน วีดีโอ วีดิโอ ออนไลน โพดแคสติง (Podcasting) หรือสกรีนแค

สติง (Screen casting) ซึ่งนักเรียนเขาถึงไดเมื่ออยูที่บานหรือนอกหองเรียน ดังน้ันการบานที่เคยมอบหมายให

นักเรียนฝกทำเองนอกหองเรียนจะกลายมาเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมในหองเรียน และในทางกลับกันเน้ือหาที่
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เคยถายทอดผานการบรรยายในหองเรียนจะเปลี่ยนไปอยูในสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ที่นักเรียนไดรับเอง           

ทั้งที่บานหรือที่อ่ืน ๆ ซึ่งครูผูสอนอาจใหโจทย ปญหาหรือมอบหมายใหนักเรียนศึกษาเน้ือหาอยางสรุปในเรื่อง

น้ัน ๆ เพ่ือตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและมีการนำมาอภิปรายหรือการลงมือปฏิบัติจริงในหองเรียน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

  1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสราง

ความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

เปนรูปแบบการสอนที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง โดยการสรางความรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักใฝรู เปนนักคิด นัก

สื่อสาร นักสืบคน นักวิเคราะหเรียนรูเปนทีม โดยการทบทวน วิเคราะหเน้ือหากับผูสอนหรือเพ่ือนรวมช้ัน ผาน

กิจกรรมในช้ันเรียน จนทำใหผูเรียนเกิดองคความรูที่สามารถบูรณาการอยางสรางสรรค 

  2. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน เพ่ือเสริมสราง

ความสามารถการคิดวิเคราะหและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

เนนทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เปนรูปแบบการสอนที่เนนสื่อการสอน โดยผูเรียนตองใชเวลาที่บาน 

ศึกษาเน้ือหาและประยุกตใชระบบสื่อเทคโนโลยีควบคูกับการจัดการเน้ือหาขอมูลสารสนเทศ ทำใหผูเรียนเกิด

ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ และปฏิบัติงานไดหลากหลาย ผูสอนอาจออกแบบหองเรียนกลับดานควบคู

กับกิจกรรมการสอนผานระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสอน 

 

ขอเสนอแนะเพือ่การวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการนำรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

สงเสริมการคิดวิเคราะห การแกปญหาอยางสรางสรรคในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

  2. ควรใชการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานรวมกับเทคนิคการ

สอน KWDL 
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การนิเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับคณุภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 

Supervision for development and upgrading of school quality in the World class 

Standard School Project Under The Secondary Educational Area Office Bangkok 2 

 

ชามาศ ดิษฐเจริญ10

1 

Chamas   Dhithjaroen1 

 

บทคัดยอ 

 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคในการศึกษาผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกอบดวยผลการ

ดำเนินการ 3 ดานไดแก 1) ผลการเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

กอนและหลังไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2) ผลการประเมินพัฒนาการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA 

ประจำป2562-2563 และ3)ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศโดยใชแนวทางการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรกลุมเปาหมายการวิจัย คือ โรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ผาน

การประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ

สถานศึกษา : ScQA แลวจำนวน 33 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1)แนวทางการพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 2)รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 3)แบบวิเคราะหผลการประเมินโรงเรียนตามเกณฑรางวัล

คุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA ประจำป2562-2563 

และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน  

 
1 ศึกษานิเทศกชำนาญการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2, Educational Supervisor of the Secondary 

Educational Service Area Office Bangkok 2 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                         ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 

 

64 | หนา 
 

  ผลการวิจัย พบวา 1) ความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหลังไดรับการ

นิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลมีความพรอมสูงขึ้น คิดเปนรอยละ300 2) ผลการประเมินพัฒนาการโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : 

OBECQA ระดับ OBECQA ประจำป 2562-2563 มีโรงเรียนที่ผานการประเมินและยกระดับสูงขึ้น จำนวน 16 

โรงเรียน คิดเปนรอยละ 300 จากเดิม และ 3) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศโดยใชแนว

ทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบ

คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล อยูในระดับมากที่สุด 

  

คำสำคญั : การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน / โรงเรียนมาตรฐานสากล / ระบบคุณภาพ / การนิเทศ 

 

ABSTRACT 

 

  This purposes of this research were to Study the results of supervision for school 

development and upgrading in the world class standard school project by using guidelines 

for developing and raising school quality in the world class Standard School Project and the 

model for managing the quality system of secondary schools in the International Standard 

School Project. Under the Secondary Education Service Area Office, Bangkok 2 Consisting of 

results in 3 aspects: 1) the results of comparing the readiness of schools in the world class 

standard school project before - after being supervision for developed and upgrading the 

quality by using the guidelines for developing and raising the quality of schools in the world 

class standard school project and the figure Quality System Management Model for 

Secondary Schools in the world class Standard School Project 2) The results of school 

development assessment results in the world class standard school project according to the 

quality award criteria of the Office of the Basic Education Commission: OBECQA, OBECQA 

level for the year 2019-2020 and 3) the results of the assessment of satisfaction towards the 

approaches to supervision for developing and raising school quality in the world class 

Standard School Project and the model for managing the quality system of secondary 

schools in the world class Standard School Project. The research target group were 33 

schools under the world class Standard School Project under the Bangkok Secondary 

Education Service Area Office 2 that were assessed according to the quality award criteria of 

the Office of the Basic Education Commission: OBECQA, educational institution level: ScQA. 
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The research tools were 1) Approaches for developing and raising school quality in the world 

class Standard School Project, 2) a model for managing the quality system of secondary 

schools in the world class Standard School Project. 3) School assessment results according 

to the quality award criteria of the Office of the Basic Education Commission: OBECQA, 

OBECQA level, year 2019-2020 and 4) school satisfaction assessment form. 

  The results of the research found that 1) the readiness of schools in the world class 

standard school project after being supervision for developed and upgrading the quality by 

using the guidelines for the development and upgrading of school quality in the world class 

standard school project and the quality system management model. of secondary schools in 

the world class standard school program are more readily accounted for 300 percent 2) The 

results of school development assessment in the world class Standard School Project 

according to the quality award criteria of the Office of the Basic Education Commission: 

OBECQA, OBECQA level for the year 2019-2020, there are 16 schools that have been 

assessed and upgraded, representing a hundred. 300 each from the original and 3) the results 

of the assessment of satisfaction towards the approach to supervision for developing and 

upgrading school quality in the world class Standard School Project and the model for 

managing the quality system of secondary schools in the world class Standard School 

Project. at the highest level 

 

Keywords : School Quality Development / International Standard Schools / Quality System /  

   Supervision 

  

บทนำ 

 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีการขับเคลื่อนโรงเรียน

มาตรฐานสากล โดยมีโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจำนวนทั้งสิ้น 1,540 โรงเรียน ทั้งในระดับ

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีวัตถุประสงคเพ่ือใหมีการจัดการเรียนการสอนและการบริหารระบบคุณภาพ

(Quality System) มุงใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (Learner Profile) นักเรียนมีศักยภาพเปนพล

โลก(World citizen) มีการบริหารจัดการดานการศึกษาที่เปนเลิศเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 

Standard) และนักเรียนมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการทดสอบในระดับนานาชาติ และการ

ทดสอบการศึกษาแหงชาติ (O-Net) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดทำเกณฑรางวัล

คุณ ภาพ (OBECQA : Office of the Basic Education Commission Quality Award) โดยมี หลั กการ

พ้ืนฐานและคุณลักษณะที่สอดคลองตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA : Thailand Quality Award) ขึ้น 
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และกำหนดเปนนโยบายใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและโรงเรียนที่มีความสนใจนำแนวทาง

ของเกณฑรางวัลคุณภาพ OBECQA ไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือ

พัฒนาสูความเปนเลิศอยางตอเน่ือง และย่ังยืน โดยมีวิสัยทัศน คือ “คุณภาพการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และ

ผลลัพธที่สุดยอด” แตจากการศึกษาสภาพปญหาการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบวา ปญหาของการดำเนินงานระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือปญหาการจัด

การศึกษาของโรงเรียน และปญหาการบริหารงานวิชาการ (อัญมณี พิทึกทักษ , 2563) อันมีสาเหตุจาก

บุคลากรขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงาน รูปแบบ วิธีการ หลักสูตร โครงสรางการบริหาร และ

การจัดการระบบคุณภาพ และมีเจตคติที่ไมดีตอโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทำใหการดำเนินงานของ

โรงเรียนมีอุปสรรค และไมสอดคลองตามหลักการของโรงเรียนมาตรฐานสากล อีกทั้ง ผูบริหารโรงเรียนไม

สามารถจัดการระบบคุณภาพใหสอดคลองกับสภาพบริบทของโรงเรียน เมื่อเขารับการประเมินเกณฑรางวัล

คุณภาพ OBECQA ในทุกระดับ ไมผานเกณฑ และไมสามารถตอบขอคำถามของเกณฑได ดังน้ัน จากประเด็น

ปญหาปจจุบัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่

นำเอากระบวนการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มาใชในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เขต 2 โดยมีรูปแบบการจัดการดวยระบบคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานสากล พรอมทั้งยกระดับคุณภาพของ

โรงเรียนใหสูงขึ้นตามลำดับ อันจะสงผลตอความสามารถของประเทศไทยในการแขงขันระดับนานาชาติ ตอไป 

  

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดย

มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

  1) เปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกอนและหลังไดรับ      

การนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  2) ศึกษาผลการประเมินพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA ประจําป 2562-2563 

  3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศโดยใช แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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สมมติฐานการวิจัย 

  1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความพรอมหลังไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพ โดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการ

จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลสูงกวากอนไดรับนิเทศ OBECQA ดวยหลักการเชิงระบบ คือ 

โรงเรียนมีหลักสูตร (Input) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการบริหารจัดการ (Process) 

สามารถสงเสริมใหนักเรียนมีคุณภาพ (Output) ที่ดีขึ้นตอเน่ืองและเปนเครื่องมือที่ชวยในการตรวจสอบระบบ

การบริหารจัดการของโรงเรียนและปรับปรุงกระบวนการ ตลอดจนผลลัพธของภาพรวมโรงเรียนในทุกดาน 

สามารถพัฒนาศักยภาพการแขงขันเทียบเคียงกับโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงกวาใหไดมาตรฐานสากล พรอมทั้ง

ยกระดับคุณภาพของโรงเรียนใหสูงขึ้นตามลำดับ อันจะสงผลตอความสามารถของประเทศไทยในการแขงขัน

ระดับนานาชาติ ตอไป 

  2. ความพึงพอใจที่มีตอแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลที่นำมาใชมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

                     ตัวแปรตน                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

กลุมเปาหมายการวิจัย 

 ประชากรกลุมเปาหมาย คือ โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ผานการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับสถานศึกษา : ScQA ต้ังแตป พ.ศ. 2560 จำนวน                

33 โรงเรียน  

 

การนิเทศโดยใช 
1. แนวทางการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
2. รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปน
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
- INITIATING STRUCTURE 

 

 

 
ความพรอมของโรงเรียน 

ผลการประเมนิยกระดับคุณภาพของโรงเรียน 

ความพึงพอใจของโรงเรียน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2. รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

 3. แบบวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินโรงเรียนตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA ของ ป2561-2562 และป 2562-2563  

 4. แบบประเมินความพึงพอใจของโรงเรียนในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยผูวิจัยไดนำเครื่องมือที่ใชในการวิจัยทั้งหมด ผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจประเมิน 

ตรวจสอบความเที่ยงตรง และความสอดคลองของเน้ือหา โดยใชแบบประเมินความสอดคลองโดยการ

ตรวจสอบดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence หรือ IOC) โดยผูเช่ียวชาญจำนวน 

5 ทาน รับรองความถูกตอง มีคาดัชนีระหวาง 0.80 ถึง 1.00 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองโดยใชเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการประเมิน และแบบประเมินความพึงพอใจของโรงเรียน โดยดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

จากโรงเรียนที่เปนกลุมเปาหมายจำนวน 33 โรงเรียน ซึ่งสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดครบถวน คิดเปนรอยละ 

100  

 

ขั้นตอนการวิจัย 

 ผูวิจัยไดทำการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 มีขั้นตอนดำเนินการวิจัยดังตอไปน้ี 

  1. ทำการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของโรงเรียนที่เปนประชากรกลุมเปาหมาย จำนวน 33 

โรงเรียน โดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล              

และขั้นตอนดำเนินการวินิเทศตามกระบวนการของรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ชามาศ ดิษฐเจริญ, 2563) มีขั้นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพดังน้ี 

   1.1 ทำการตรวจสอบสภาพความพรอมของโรงเรียนกลุมเปาหมายจำนวน 33 โรงเรียนเพ่ือให

โรงเรียนดำเนินการตรวจสอบความพรอมของตนเองตามแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

   1.2 ทำการฝกอบรมและใหความรูในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล โดยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ ดำเนินการพรอมกันทุกโรงเรียน และดำเนินการแยก

รายโรงเรียน  

   1.3 ทำการนิเทศ ติดตาม ในการดำเนินการของทุกโรงเรียนโดยดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ การ

นิเทศ ติดตาม ดวยการใชเอกสารแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
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มาตรฐานสากล และการนิเทศ ติดตามดวยการลงพ้ืนที่ไปยังโรงเรียนโดยใชกระบวนการนิเทศและการให

คำปรึกษา  

   1.4 ทำการตรวจสอบ และประเมินระบบคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ดวยกระบวนการ ADLI และ 

LeTCI โดยการดำเนินการ 2 ลักษณะ คือ การประเมินโดยผูวิจัยในบทบาทของศึกษานิเทศกผูเช่ียวชาญ และ

การประเมินตนเองของโรงเรียน 

   1.5 ทำการสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียนที่มีความพรอมจากผลการตรวจสอบและผลการ

ประเมินที่ผานเกณฑ เขารับการประเมินพัฒนาการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA  ที่ดำเนินการและรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน  

  2. ทำการเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกอนและหลัง

ไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน

มาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดวยการสอบถามความพรอม

และตอการนิเทศโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

และรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  3. ทำการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการเพ่ือรับรองการคุณภาพตามเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA โดยการเปรียบเทียบจำนวน

โรงเรียนที่ผานการประเมินในป 2562 - 2564 กับปที่ผานมา 

  4. ทำการสอบถามความพึงพอใจของโรงเรียนที่มีตอการนิเทศโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. ทำการเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลกอนและหลังไดรับ

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการพัฒนา

โดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย  

 2. ทำการเปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียน

มาตรฐานสากลตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ 

OBECQA ประจำป2562-2563ดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลังการพัฒนา

โดยใชสถิติพ้ืนฐานไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย 

   3. วิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล 
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สรุปผลการวิจัย 

 

   1. ผลการเปรียบเทียบความพรอมของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหลังไดรับการ

นิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบวามีความพรอมสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับความพรอมของโรงเรียนในปที่ผานมา คิดเปน

รอยละ 300 ความประสงคของโรงเรียนในการเขารับการประเมินพัฒนการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA พบวา มีโรงเรียนที่แจงความประสงคมีพรอมรับการ

ประเมินจำนวน 16 โรงเรียน 

   2. ผลการเปรียบเทียบการประเมินพัฒนาการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA ระหวางป พ.ศ.

2561- 2562 และป พ.ศ. 2562- 2563 พบวา มีโรงเรียนที่ผานประเมินและยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นป ในป

พ.ศ. 2561- 2562 จำนวนทั้งสิ้น 4 โรงเรียน และป พ.ศ. 2562-2563 ผานประเมินจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน 

โดยเมื่อทำการเปรียบเทียบระหวาง 2 ป มีจำนวนสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 300 จากเดิม 

   3. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (= 4.75 , S.D. = 0.18) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 การวิจัยการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช 

แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการ

ระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูวิจัยไดอภิปรายผล

ออกเปน 3 ประเด็น ดังน้ี 

  1. แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบ

การจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่นำมาใชใน

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล น้ัน สามารถพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนเชนน้ีมีผลเน่ืองมาจาก แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปน

ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีขั้นตอนกระบวนการดำเนินการที่สอดคลองกับการบริหารจัดการ

โรงเรียนและสอดคลองตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA 

ระดับ OBECQA 
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  2. การนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพตามขั้นตอนของรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (ชามาศ ดิษฐเจริญ , 2563) น้ัน สงผลใหโรงเรียน

กลุมเปาหมายจำนวน 33 โรงเรียน มีความพรอมในการเขารับการประเมินตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ระดับ OBECQA เพ่ิมสูงขึ้นอยางชัดเจน ซึ่งเมื่อ

พิจารณาขั้นตอนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ มีขั้นตอนการดำเนินการที่เปนระบบตามขั้นตอนของวงจร

คุณภาพ (Demin g Cycle) ทำใหกระบวนการและขั้นตอนที่นำมาใชโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเขาใจและ

ประยุกตกระบวนการเขากับรูปแบบการบริหารจัดการของตนเองได อีกทั้งยังมีความเขาใจเกณฑรางวัลคุณภาพ

แหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA ที่มีรูปแบบการประเมินผลการดำเนินการใน

รูปแบบ ADLI มากขึ้น และมีความพรอมในการเขารับการประเมินหลังการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเพ่ิมขึ้น

จากเดิม รอยละ 300 เน่ืองจากมีความเช่ือมโยงสอดคลองกันระหวางรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนตาม

ขั้นตอนของวงจรคุณภาพ (Deming Cycle) และ รูปแบบการประเมินผลการดำเนินการในรูปแบบ ADLI 

(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2558) สอดคลองกับ วราวุฒิ พลตรี, 2560 ที่มีการการพัฒนา

แนวทางการดำเนินงานสูโรงเรียนมาตรฐานสากล และสายสุนีย ไชยสุข, 2561 ที่พัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

   3. ความพึงพอใจที่มีตอการนิเทศโดยใช แนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการ

โรงเรียนมาตรฐานสากล พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด เน่ืองจากขั้นตอนการพัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล             

(ชามาศ ดิษฐเจริญ , 2563) น้ัน มีกระบวนการ ตรวจสอบ ติดตาม ฝกอบรม นิเทศ ประเมินผล อยางเปน

ระบบและมีความตอเน่ืองชัดเจน ทำใหกระบวนการในการพัฒนาและยกระดับสามารถพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนไดอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศและติดตาม ซึ่งเปนขั้นตอนสำคัญของการพัฒนา

และยกระดับ น้ัน เปนกระบวนการที่นำนโยบายสูการปฏิบัติที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทำใหโรงเรียนมี

ความรูความเขาใจในการดำเนินการตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

: OBECQA และเห็นคุณคาความสำคัญของการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ซึ่ง พรรณวดี ปามุทา, 2559 ไดศึกษาปจจัยความสำเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน

มาตรฐานสากล พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสำเร็จสูงสุด คือ การนำนโยบายและการปฏิบัติที่ถูกตอง และ

สรางความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีที่มีตอการดำเนินการโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่สงผลตอคุณภาพ

การจัดการศึกษาของโรงเรียน และยังสอดคลองกับ อัญมณี พิทึกทักษ, 2563 ที่เสนอแนวทางการพัฒนาไววา 

สถานศึกษาตองพัฒนาครูใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากลทั้งในดาน

การบริหารจัดการ และดานหลักสูตร 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

 การนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใชแนว

ทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบ

คุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี  

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช 

  1. การดำเนินการในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

และรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนเลิศในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสวนของการดำเนินการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ัน   ควรมีการศึกษาบริบทของ

พ้ืนที่ ไดแก โรงเรียน ครู นักเรียน ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือใหการสามารถดำเนินการตามขั้นตอน

ของรูปแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตองมีการเก็บรวมรวมขอมูลทั้งในบริบทของการบริหารจัดการระดับ

เขตพ้ืนที่ และบริบทของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือเปนบานขอมูลสำคัญในการกระบวนการนิเทศตามรูปแบบ 

  2. การดำเนินการในการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียน

มาตรฐานสากลโดยใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

และรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

การดำเนินการของโรงเรียนน้ัน การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือสำรวจสภาพปจจุบันของโรงเรียนตามรูปแบบน้ัน 

เปนกระบวนการที่ตองดำเนินการเปนอันดับแรก ซึ่งในกระบวนการของโรงเรียนน้ัน สามารถบูรณาการกับการ

จัดทำ Swot Analysis เพ่ือนำมาใชในการวางแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยในสวน

กระบวนดำเนินการของโรงเรียนตองมีความสอดคลองกับกระบวนการพัฒนาของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพในโรงเรียนระดับช้ันประถมศึกษาเพ่ือเปน

แนวทางใหกับโรงเรียนในทุกระดับช้ัน  

  2. ควรศึกษาการนิเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพตามาตรฐานการประกันคุณภาพทาง

การศึกษาจากการใชแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและ

รูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสูความเปนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการบริหารจัดการในโรงเรียน 

  3. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาและยกระดับคุณภาพรูปแบบอ่ืน ๆ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหง

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : OBECQA เพ่ือเปนทางเลือกในการนำไปใชใหแกผูที่เกี่ยวของ 
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรนำแนวทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและรูปแบบการจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู

ความเปนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ไปประยุกตใชในการนำนโยบายสูการปฏิบัติในการดำเนินการ

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งในกระบวนของสำนักงานเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนที่อยูในโครงการ

จำนวน 1,540 โรงเรียน  

  2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรขับเคลื่อนนโยบายโดยใชสำนักงานเขตพ้ืนที่เปน

ฐาน เน่ืองจากมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดโดยตรง 

ซึ่งในระยะเวลาที่ผานมาน้ัน เปนการดำเนินการโดยตรงกับโรงเรียน หรือดำเนินการระหวางโรงเรียน ทำใหการ

ขับเคลื่อนที่เปนรูปธรรมและมีการกำกับติดตามอยางเปนระบบไมเปนไปอยางที่ควร 
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การพัฒนารปูแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพื่อสงเสริมกลามเนื้อมัดเล็ก 

โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนชั้นอนบุาลปที ่2 

The Development of Organizing Outdoor Play Activity Model to 

Promote Small Muscles by Using Experience Arrangement Based on  

Brain-Based Learning for the Kindergarten Year 2 Students 

 

เกษราวรรณ สิงหเงา11

1 

Ketsarawan Singngao1 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม

การเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 2) หาคา

ดัชนีประสิทธิผลของการสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 3) 

ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการ

จัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานรามราช 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน          

26 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในวิจัย ไดแก แผนการจัดการประสบการณกิจกรรมการเรียนรู 

และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดกิจกรรมการเลนกลางแจงเพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตาม

ทฤษฎีสมองเปนฐาน ของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จำนวน 24 ชุด มีองคประกอบดานจุดประสงคการเรียนรู 

และเน้ือหา สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปนกิจกรรม

ที่ชวยพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย 2) นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใช

ชุดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปน

ฐาน มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.6385 หมายความวา ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น คิดเปน

รอยละ 63.85 3) ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบจากการประเมินของครูผูสอน จำนวน 7 คน พบวามี

คาเฉลี่ย เทากับ 4.84 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.14 หมายถึง มีความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรม

การเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับ

นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด 

 

 
1 ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบานรามราช ตำบลรามราช อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2, A Senior Professional Level Teacher at Ban Ram Rat School, Ram Rat Sub-district, Tha Uthen District, Nakhon 

Phanom Province, under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2 
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คำสำคัญ:   การเลนกลางแจง, กลามเน้ือมัดเล็ก, ทฤษฎีสมองเปนฐาน 

 

Abstract 

 

 The purposes of this research were 1) to study the basic information for the 

development of outdoor play activity model to promote small muscles by using experience 

arrangement based on Brain-Based Learning, 2) to examine the effectiveness of promoting 

small muscles by using experience arrangement based on Brain-Based Learning, and 3) to 

assess the appropriateness of organizing outdoor play activity model to promote small 

muscles by using experience arrangement based on Brain-Based Learning. The samples 

consisted of 26 kindergarten year 2 students of Ban Ram Rat School under Nakhon Phanom 

Primary Educational Service Area Office 2, the first semester of the academic year 2019; they 

were selected by Cluster Random Sampling. The instruments used were a learning activity 

management plan and a workshop assessment test. The statistics employed were 

percentage, mean and standard deviation. The results revealed that 1) the 24 outdoor play 

activity sets to promote small muscles by using experience arrangement based on Brain-

Based Learning revealed elements of learning objectives and content according to standards 

and indicators according to the Early Childhood Education Curriculum, B.E. 2560, which was 

an activity that promoted small muscles of early childhood children. 2) the kindergarten year 

2 students learned through outdoor play activity sets revealed the effectiveness index of 

0.6385 that showed their learning progress for 63.85 percent. 3) The results of the 

appropriateness assessment model from 7 teachers showed the average at 4.84, the 

standard deviation was 0.14 that revealed the appropriate model for outdoor play activity at 

the highest level. 

 

Keywords: Outdoor Play Activity, Small Muscles, Brain-based Learning Theory 
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บทนำ 

 

 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เปนพ้ืนฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เน่ืองจากเด็กในชวงวัยน้ี

เปนชวงอายุที่สามารถพัฒนาความพรอมทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา 

การศึกษาปฐมวัยจึงเปนการศึกษาระดับพ้ืนฐานของชีวิต ซึ่งการเรียนรูของเด็กปฐมวัยมีลักษณะเฉพาะตัวและ

จำเปนตองเรียนรูผานการเลนและกิจกรรมที่เหมาะสม การสงเสริมศักยภาพของเด็กโดยเนนองคความรูใหมี

พัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกายดานอารมณ - จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา นับวาเปนเรื่องที่

สำคัญพอแมหรือครูผูสอนตองใหความสำคัญเปนอยางย่ิงในการพัฒนาเด็กใหมีความพรอมและมีพัฒนาการ

แตกตางกันไปตามวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ไดกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ มีจินตนาการและความคิด

สรางสรรค ที่จะกลาวถึงการจัดประสบการณการเรียนรูเฉพาะชวงที่ 2 เนนการจัดการศึกษาปฐมวัยในลักษณะ

ของการอบรมเลี้ยงดูและใหการศึกษา เด็กควรไดรับการพัฒนา ทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา

ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล ครูผูสอนจำเปนตองทำความเขาใจคุณลักษณะตามวัยของเด็กอายุ 

3 - 5 ป เพ่ือนำไป พิจารณาจัดประสบการณใหเด็กแตละวัยไดอยางถูกตองเหมาะสม ขณะเดียวกันตองสังเกต

เด็กแตละคน ซึ่งมีความแตกตางระหวางบุคคลทั้งน้ีเพ่ือนำขอมูลไปชวย ในการพัฒนาเด็กใหเต็มความสามารถ 

และศักยภาพของแตละคน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) เชนเดียวกับ สิริมา ภิญโญอนันตพงษ (2553) ได

กลาวไววาการเปลี่ยนแปลงทางรางกายของเด็กกอนปฐมวัยเปนอัตราคงที่จะไมรวดเร็ว เหมือนวัยทารก สวนที่

พัฒนามาก ไดแก วุฒิภาวะ ระบบประสาท กลามเน้ือมัดตาง ๆ จะมีความแข็งแรงขึ้น และทำงานประสานกัน 

ทำใหรางกายเคลื่อนไหวไดคลองแคลว สามารถทรงตัวไดดีขึ้น แบงเปน 2 สวน คือ กลามเน้ือมัดใหญเด็ก

ปฐมวัยจะมีอัตราการพัฒนา เปนไปตามวัย เชน เด็กอายุ 4 ป จะสามารถเดินลงบันไดแบบสลับเทาไดดีกวาเด็ก

อายุ 3 ป หรือในการกระโดดเด็กอายุ 3 ป จะกระโดดสองเทาพรอมกัน ครั้นอายุ 4 ป จะสามารถกระโดดดวย

เทาขางเดียวและจะกระโดดสลับเทาได เมื่ออายุ 5 ป เปนตนไป การสงเสริมพัฒนาการเด็กในดานกลามเน้ือมัด

ใหญ เชน การยืน การเดิน การว่ิง การกระโดด การโยน การรับลูกบอลและการเตะลูกบอลเปนธรรมชาติและ

ความตองการของเด็กปฐมวัย และสวนกลามเน้ือมัดเล็ก โดยเฉพาะกลามเน้ือมือจะพัฒนาอยางเห็นไดชัดเจน 

เชนกัน ในการวาดภาพตามแบบ เด็กจะวาดรูปวงกลมไดที่อายุ 3 ป วาดรูปสี่เหลี่ยมไดที่อายุ 4 ป และวาดรูป

สามเหลี่ยมไดที่อายุ 5 ป การสงเสริมพัฒนาการเด็กในดานกลามเน้ือมัดเล็ก และการประสาน สัมพันธกัน

ระหวางมือกับตา เชน การรอย การตัดกระดาษ และการวาดภาพไดอยางอิสระ พัฒนาการดานรางกายเปน

พัฒนาการดานหน่ึงที่มีความสำคัญและจำเปน ตอการดำรงชีวิตประจำวันของเด็กปฐมวัย สอดคลองกับกุลยา 

ตันติผลาชีวะ (2551) กลาววา กลามเน้ือมัดเล็ก เปนพัฒนาการทางกายที่สำคัญมาก เพราะหมายถึงการสราง

เสริมความสามารถในการหยิบจับ คัดเขียน และทำกิจกรรมที่ตองใชกลามเน้ือน้ิวมือ ฝามือ และขอตอ การ

สงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็กเปนการพัฒนากลามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กตองใชมือในการทำกิจกรรมที่

สำคัญ ไดแก การเขียนหนังสือ การจัดกระทำ หยิบ จับ ปนแตงสิ่งตาง ๆ การสงเสริมการใชกลามเน้ือมือไม

เพียงแตเปนพัฒนาการของกลามเน้ือน้ิวมือใหแข็งแรงเทาน้ัน แตยังเปนการสงเสริมความสามารถของการใช
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สายตากับมือใหสัมพันธกันดวยการสงเสริมพัฒนาการกลามเน้ือมัดใหญและกลามเน้ือมัดเล็ก ตองพัฒนาควบคู

กันไป และเด็กตองไดรับการดูแลอยางตอเน่ือง จะเห็นไดวาการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กจึงเปนสิ่งสำคัญสำหรับ

เด็กปฐมวัย ทักษะการเขียน การหยิบ การจับจะดีหรือไมขึ้นอยูกับความแข็งแรงของกลามเน้ือมัดเล็กเด็ก

ปฐมวัยตองไดรับการจัดกิจกรรมที่เด็กไดใชกลามเน้ือมัดเล็กมือ น้ิวมือ ในการทำกิจกรรมตาง ๆ อยาง

หลากหลาย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กกลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย แตละคนจะมีความแตกตาง

กัน ขึ้นอยูกับความแข็งแรงความยืดหยุน ความสามารถในการควบคุม และการประสานสัมพันธ ระหวางมือกับ

ตา ครูจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ ดานกลามเน้ือมัดเล็กใหมีความสอดคลอง และเหมาะสมกับ

เด็กแตละคน (Hufman and Fortenberry, 2011)  

 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กดานรางกายสามารถจัดไดอยางหลากหลาย เชน การเลนกลางแจง 

(Outdoor play) การเลนในรม (Indoor play) การออกกำลังกาย (Exercises) และการเคลื่อนไหวรางกาย 

(Physical Movement) โดยทั่วไปแลวการจัดกิจกรรมในโรงเรียน เพ่ือพัฒนาเด็กดานรางกาย ใหเด็กเลนอิสระ

และเลนกับอุปกรณ เชน เลนลูกบอล เลนเครื่อง เลนปนปาย รวมไปถึงการเลนเกมการละเลนพ้ืนบานลวนเปน

กิจกรรมที่ชวยสงเสริม และพัฒนาดานรางกายและสมองของเด็กไปพรอมกัน จากผลงานวิจัยของ เพ็นฮูน 

(Penhune n.d. อางถึง ใน พรพิไล เลิศวิชา, 2552) พบวา เมื่อเด็กเคลื่อนไหวรางกายจะมีเซลลสมองที่สำคัญ 

3 แหงรวมกันทำงาน คือ บนผิวสมอง ใตผิวสมองและสมองนอย เพ่ือใหรางกายของเด็กเกิดความสมดุล ในการ

เคลื่อนไหวโดยเฉพาะการเลนของเด็กสามารถตอบสนองความตองการตามธรรมชาติในการเคลื่อนไหวของเด็ก

ไดเปนอยางดี ดังน้ัน การจัดกิจกรรมกลางแจงโดยใชองคความรูของสมอง มาบูรณาการกับการจัดกิจกรรม

กลางแจงใหเด็กไดเคลื่อนไหวและชวยพัฒนาดานรางกายจึงเปนสิ่งที่นาสนใจและควรไดรับการพัฒนา 

 การจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานหรือที่เรียกยอ ๆ วา BBL (Brain-based learning) เปนวิธีการ

เรียนรูโดยการนำเอาความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานการทำงานของสมองมาออกแบบเปนกระบวนการ

เรียนรู เปนกิจกรรมที่มุงเนนสงเสริมพัฒนาการของสมองดานความเขาใจในตนเองและความเขาใจในผูอ่ืน ๆ 

รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใชในการสื่อสารและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ในการออกแบบ BBL (เรียบเรียง

จาก Mind/Brain Learning Principle, Caine & Caine. 1990 อางถึ งใน  รัตนาภรณ  ภูธรเลิศ . 2551)                 

มีหลักการสำคัญ 12 ประการ ไดแก 1) การทำงานของสมองเปนการทำงานในเชิงขนาน คือ ตองใชการเรียนรู

หลาย ๆ แนวทางหลาย ๆ วิธีการที่จะทำให เด็กมุงมั่นสนใจในสิ่งที่กำลังเรียนอยู 2) การเรียนรูตองอาศัยการ

ทำงานของ ระบบสรีระทั้งหมด เชน การควบคุมอารมณ การสรางความสนุกสนาน โภชนาการ การออกกำลัง

กาย การเลนเพ่ือผอนคลายมีสวนสำคัญตอการเรียนรู 3) มนุษยมีความอยากที่จะคนหาความหมาย แตกำเนิด 

เชน การสรางความทาทายการเรียนรูดวยคำถาม 4) การคนหาความหมายของมนุษย เปนกิจกรรมที่เปน

รูปแบบ คือ การเรียนรูจะตองมีรูปแบบ มีระบบ มีความเขาใจ เนนการประยุกตใชหรือยกตัวอยางจริงหรือ

ตัวอยางเปรียบเทียบ 5) อารมณมีความสำคัญตอการทำงานแบบมีรูปแบบ คือ ใหความสำคัญตอความรูสึก มี

ความเขาใจวาเด็กแตละคน มีความแตกตางกัน 6) สมองประมวลขอมูลแบบเปนสวนยอย ๆ และแบบทั้งหมด

พรอม ๆ กัน คือ การสรางความเขาใจแบบทีละสวนแลวมีเนนการเช่ือมโยงของสิ่งที่เรียนรู และเช่ือมโยงกับ

ชีวิตจริงเสมอ ใหรูสึกวาความรูที่ไดไปน้ันมีประโยชน 7) การเรียนรูอาศัยทั้งการจดจอตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง และการ
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รับรูตอสภาพรอบขาง หมายถึง การทำใหสภาพแวดลอมที่สอดคลองเหมาะสมกับหัวขอการเรียนรูจะทำใหเด็ก

สามารถรูไดดีขึ้น 8) การเรียนรูเกิดขึ้นเกี่ยวของกับกระบวนการรับรูตาง ๆ ทั้งขณะที่มีสติรับรูและขณะไมมีสติ

รับรู คือการเรียนรูที่ดีควรมีการใหโจทยเด็กไดไปคิดตอ 9) มีวิธีจัดการกับการจดจำอยางนอยสองวิธี คือ การ

จดจำเปนกระบวนการหน่ึงในการเรียนรู แตการจดจำวิธีหน่ึงก็คือ การจัดจำโดยมีรูปแบบในการจดจำ  และอีก

วิธีหน่ึงก็คือการจูงใจใหเด็กสนุกที่จะจดจำ 10) เพ่ือทำใหเขาใจไดงายและจดจำไดอยางแมนยำ สิ่งน้ันหรือ

ทักษะน้ันมีอยูในระบบการจดจำแบบธรรมชาติที่มีความสัมพันธกับตัวผูเรียน คือ การเรียนรูตองสอดคลองกับ

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือสิ่งที่มีอยูจริงในสภาวะแวดลอม การเรียนนอกสถานที่ การใหเด็กเลาเรื่องที่พบ 

การใชสังคมเปนตัวผลักใหเกิดการเรียนรู 11) การเรียนรูแบบซับซอนจะถูกกระตุนโดยความทาทาย และถูก

ยับย้ังโดยการถูกขมขูเชน การลงโทษเมื่อนักเรียนทำผิดพลาดจะเปนการหยุดย้ังการเรียนรูควรใหโอกาสเด็กได

ลองปฏิบัติตามแนวคิดของเด็กเอง 12) สมองของแตละคนมีความเฉพาะตัวไมเหมือนกัน คือ เด็กควรมี

ทางเลือกในศาสตรที่ตองการที่จะเรียนรู และไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่ พรอมกับการปรับปรุงทักษะที่ดอย

ใหอยูในระดับปกติ (มาตรฐาน) จากหลักการ 12 ประการขางตน ทำใหเห็นวากิจกรรม BBL เปนกิจกรรมที่

กระตุนนักเรียนใหสังเกตความรูสึก หรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตนเอง ไดแสดงความรูสึกออกมาอยางเหมาะสมทำ

ความเขาใจในตนเองและสรางโอกาส ที่จะไดปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 

 จากที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา การที่ เด็กไดเคลื่อนไหวในลักษณะตาง ๆ เปนการกระตุน

พัฒนาการของสมองซึ่งเปนสวนสำคัญในการสรางแบบแผนการเคลื่อนไหวการที่เด็กไดเคลื่อนไหวรางกายทุก

สวน ทำใหกลามเน้ือทำงานไดอยางประสานสัมพันธกันอยางมีประสิทธิภาพสามารถควบคุม การใชงานสวน

ตาง ๆ ของรางกายใหสัมพันธกันอยางถูกจังหวะเวลา การเคลื่อนไหวรางกาย และจังหวะเปนกิจกรรมออก

กำลังกายที่มีความสำคัญตอการสงเสริมสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจ อันจะนำไปสูการพัฒนาสมรรถภาพทาง

กลไก ซึ่งเปนพ้ืนฐานของสุขภาพกาย ดังน้ันอาจกลาวไดวาการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกและการเรียนรูของ

สมองในเวลาเดียว สามารถทำไดดวยการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เด็กไดเคลื่อนไหวและออกกำลังกาย ผาน

การเลนเกมกลางแจงที่ไดนำเอาองคความรูของสมองมาบูรณาการ เขาในกิจกรรมการใชเกม กลางแจงโดยใช

สมองเปนฐาน เปนกิจกรรมหน่ึงที่สามารถสงเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็ก เน่ืองจากเปนการเลนที่มี

กฎเกณฑ กติกาไมซับซอน สามารถเลนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมได สามารถตอบสนองความตองการตาม

ธรรมชาติการเคลื่อนไหวของเด็กที่ตองการโอกาสไดเลนและเคลื่อนไหวรางกายอยางมีจุดมุงหมาย เปนการ

กระตุนการทำงานของสมองนอยใหพัฒนา อีกทั้งยังเปน การสงเสริมสมรรถภาพทางกลไกของเด็ก ในการ

ดำรงชีวิตประจำวันซึ่งพรพิไล เลิศวิชา (2552) ไดอธิบายไววา สมองนอยมีหนาที่สำคัญชวยใหการเคลื่อนไหว

รางกายเปนไปไดอยางคลองแคลว สมดุลในทุก ๆ ทวงทา ไมวาจะเปนการน่ัง การยืน การเดิน การคลาน การ

ว่ิงการกระโดด การปน ซึ่งการเคลื่อนไหวลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีลวนเปนพ้ืนฐานที่สำคัญในการสงเสริม

สมรรถภาพ ทางกลไกของเด็กใหแข็งแรง เพราะถาเด็กไมไดออกกำลังกายหรือไมไดเคลื่อนไหวรางกายมาก

เทาที่ควร กลามเน้ือตาง ๆ ก็จะไมไดรับการพัฒนาสงผลใหโอกาสที่จะพัฒนาทางดานอ่ืน ๆ ลดลงตามไปดวย 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา กิจกรรมตาง ๆ ที่ไดใชทักษะการเคลื่อนไหวรางกายในลักษณะตาง ๆ สามารถ

พัฒนาสมรรถภาพทางกลไกของเด็กซึ่งนำไปสูการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ตอไป การจัดกิจกรรมเกมกลางแจงโดยใช
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สมองเปนฐานเปนการนำเอาองคความรูของสมองมาบรูณาการในกิจกรรมเกมกลางแจงเพ่ือตอบสนองการ

เคลื่อนไหวผานเกมที่หลากหลายทาทายความสามารถ ไดคิดตัดสินใจและลงมือปฏิบัติดวยตนเองกระตุนเด็กให

ไดรับประสบการณที่สอดคลองกับลักษณะธรรมชาติการเรียนรู ซึ่งจะชวยใหพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกได

อยางเต็มศักยภาพของเด็กแตละบุคคล  

 จากปญหาและความสำคัญที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะทำหนาที่สอนในระดับปฐมวัย จึงสนใจที่

จะศึกษาเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัด

ประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2” เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกลามเน้ือ

มัดเล็กของเด็กผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสมรรถภาพทางกลามเน้ือ

มัดเล็กใหแกนักเรียนปฐมวัยตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1) ศึกษาขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัด

เล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน  

 2) หาคาดัชนีประสิทธิผลของการสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมอง

เปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2  

 3) ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก 

โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

 คาดัชนีประสิทธิผลของการสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณ ตามทฤษฎีสมองเปน

ฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 มีคาต้ังแต .50 ขึ้นไป (สมนึก ภัททิยธนี, 2560)  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือ

มัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม-เมษายน 2565  

 

81 | หนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีการดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ  

  1. นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 6 ป ซึ่งกำลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปที่ 2 และอนุบาลปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 48 คน โรงเรียนบานรามราช ตำบลรามราช อำเภอทาอุเทน จังหวัด

นครพนม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

  2. ครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอน ในช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 10 คน 

สังกัดกลุมเครือขายเวินพระบาทรามราช สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

ไดแก  

 1. โรงเรียนบานบุง 

 2. โรงเรียนบานโพนแดง 

 3. โรงเรียนไตรราษฎรวิทยาคาร 

 4. โรงเรียนบานรามราช 

 5. โรงเรียนบานแพงสระพัง 

 6. โรงเรียนบานโพนกอ 

 7. โรงเรียนบานมวงนาสีดา 

 8. โรงเรียนบานเวินพระบาท 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม-เมษายน 2565  

 

82 | หนา 
 

 9. โรงเรียนบานเชียงยืน 

 10. โรงเรียนบานปากทวย 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 กลุม คือ 

 1. นักเรียนชาย - หญิง อายุระหวาง 4 - 6 ป ซึ่งกำลังศึกษาอยูในช้ันอนุบาลปที่ 2 จำนวน 26 คน ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานรามราช ตำบลรามราช อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) ดวยวิธีการจับสลากโดยมีหองเรียนเปนหนวยการสุม  

 2. ครูอนุบาลที่ปฏิบัติงานสอนในช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน สังกัด

กลุมเครือขายเวินพระบาทรามราช สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ไดมาโดย

การสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก โดยมีโรงเรียนเปนหนวยการสุม 

 

ระยะเวลาในการทดลอง 

 การวิจัยครั้งน้ีทำการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห 

สัปดาห ละ 3 วัน ไดแกวัน จันทร พุธ ศุกร วันละ 50 นาที รวมเปนระยะเวลา ในการทดลองทั้งสิ้น 24 ครั้ง 

 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง โดยใชการจัดประสบการณการเรียนรูตาม

ทฤษฎีสมองเปนฐาน 

 ตัวแปรตาม  ไดแก ความสามารถในการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยในครั้งน้ี ดังน้ี 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก  

   1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก  

    1.1 แผนการจัดประสบการณ การเรียนรูกิจกรรมการเลนกลางแจงตามทฤษฎีสมอง 

เปนฐาน จำนวน 24 แผน 

    1.2 คูมือการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง จำนวน 24 กิจกรรม 

   2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและประเมินผลการทดลอง ไดแก 

           2.1 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ 

           2.2 แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 
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ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 

 การดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 4 ระยะ ไดแก 

  ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบและการสรางเครื่องมือประกอบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือ

สงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 

  ระยะที่ 2 การทดสอบประสิทธิผลรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัด

เล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 

  ระยะที่ 3 การขยายผลรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใช

การจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะหหาคาสถิติ และสรุปผลการวิจัยดังน้ี 

 1. การวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

 2. การวิเคราะหเชิงสถิติ 

 

สถิตที่ใชในการวิจัย 

 สถิติพ้ืนฐานที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

  

ผลการวิจัยพบวา 

 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัด

ประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ผูวิจัยนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามลำดับ ดังน้ี 

  1. ผลวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จาก

การศึกษาบริบท วิเคราะห สังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 แนวคิดทฤษฎี

จากเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดสังเคราะหรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงเพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน และแผนการจัดประสบการณการเรียนรู 

โดยกำหนดกิจกรรมการเลนกลางแจงและวิธีเลน จำนวน 24 กิจกรรม และขั้นตอนในสรางแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรู ดังน้ี 

   ขั้นตอนที่ 1 ขั้นสรางความสนใจ รวมความสนใจของเด็กดวยกิจกรรม Briand Gym  

และบทเพลงที่สนุกสนาน 

 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรม ครูดำเนินกิจกรรมการเลนกลางแจง 

 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสรุป เด็กและครูรวมกันสนทนาสรุปเกี่ยวกับการเลนกิจกรรม 
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 2. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือ

สงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

ผูวิจัยไดนำคะแนนการทดสอบทั้งกอนจัดประสบการณและหลังจัดประสบการณของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 

โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐานมาวิเคราะหคาดัชนีประสิทธิผลดังตารางที่ 1 

 

 ตารางที่ 1  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม 

    กลามเน้ือมดัเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาล 

    ปที ่2 (n = 26 คน) 

 

จำนวน

นักเรียน 

(n) 

 

คะแนนเต็ม 

 

ผลรวมของคะแนน  

ดัชนีประสิทธิพล 

E.I. 
ทดสอบกอนเรียน ทดสอบหลังเรียน 

26 30 365 630 0.6385 

 

  จากตารางที่ 1 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูกิจกรรมการเลนกลางแจง         

เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลป

ที่ 2 มีคาเทากับ 0.6385 แสดงใหเห็นวา นักเรียนมีความกาวหนาหลังจัดกิจกรรม คิดเปนรอยละ 63.85 

 3. วิเคราะหหาความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือ

มัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จากผูประเมิน 

จำนวน 7 คน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลของคาเฉลี่ย และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการ 

            จัดกิจกรรมการเลนกลางแจง (n=7 คน) 

 

ขอ รายการประเมิน X  S.D. 
ระดับความ

เหมาะสม 

1 กำหนดมาตรฐาน/ตัวบงช้ี/จุดประสงคการเรียนรูครอบคลมุ

พฤติกรรมการเรียนรู  

4.86 0.38 มากที่สุด 

2 การจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงสอดคลองกับแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

3 กิจกรรมการเลนกลางแจงสามารถสงเสริมการใชกลามเน้ือมัดเล็ก 4.86 0.38 มากที่สุด 

4 กิจกรรมการเลนกลางแจงตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 4.86 0.38 มากที่สุด 

5 กิจกรรมการเลนกลางแจงหลากหลายและเนนผูเรียนเปนสำคัญ 4.86 0.38 มากที่สุด 

6 สื่อที่นำมาใชในการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจงมีความปลอดภัย

ตอผูเรียน 

4.86 0.38 มากที่สุด 

7 สื่อและแหลงการเรียนรูมีความเหมาะสม สอดคลองกับกิจกรรม

การเลนกลางแจง 

4.57 0.91 มากที่สุด 

8 คูมือประกอบกิจกรรมการเลนกลางแจงสามารถนำมาใชไดจริง 4.71 0.78 มากที่สุด 

9 กิจกรรมการเลนกลางแจงมีความเหมาะสมกับวัย 5.00 0.00 มากที่สุด 

10 แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการสามารถวัดพัฒนาการการใชกลามเน้ือ

มัดเล็กไดจริง 

5.00 0.00 มากที่สุด 

 รวม 4.84 0.14 มากที่สุด 

 

  จากตารางที่ 2 พบวา เหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จาก

การประเมินของผูเช่ียวชาญ ทุกรายการประเมินมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.84และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

โดยรวมมีคาเทากับ 0.14 ซึ่งหมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 อยูใน

ระดับมากที่สุด  

 

 

 

 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม-เมษายน 2565  

 

86 | หนา 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใช

การจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 สรุปผลการวิจัยพบวา 

  1. ชุดกิจกรรมกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณ 

ตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่  2 จำนวน 24 ชุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.90 สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.09 หมายถึง มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมีองคประกอบดาน

จุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหา สอดคลองกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัยได 

 2. นักเรียนช้ันอนุบาลปที่  2 ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชชุดกิจกรรมการเลนกลางแจง         

เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน มีคาดัชนีประสิทธิผล          

เทากับ 0.6385 หมายความวา ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนเพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 63.85 

 3. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จาก

การประเมินของครูผูสอนช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน จากโรงเรียนในกลุม

สังกัดกลุมเครือขายเวินพระบาทรามราช สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2               

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.84 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.14 หมายถึง ความเหมาะสมของรูปแบบการจัด

กิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน 

สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใช

การจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2” สามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 

  1.ชุดกิจกรรมกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณ

ตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 จำนวน 24 ชุด มีคาเฉลี่ย 4.90 หมายถึงมีผลการ

ประเมินอยูในระดับมากที่สุด โดยมีองคประกอบดานจุดประสงคการเรียนรู และเน้ือหา สอดคลองกับมาตรฐาน

และตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนากลามเน้ือมัดเล็กของ

เด็กปฐมวัย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังตอไปน้ี มีกระบวนการสรางตามขั้นตอนอยางเปนระบบ และได

ออกแบบกิจกรรมที่เช่ือมโยงกับการเรียน ที่สอดคลองกับบริบท และธรรมชาติในการเรียนรูของนักเรียน โดย

มุงเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง อีกทั้งชุดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็กทั้ง 24 

ชุด กิจกรรมเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน เวลาปฏิบัติกิจกรรมจึงทำใหนักเรียนช่ืนชอบ มีความสุขและทำปฏิบัติ

กิจกรรมอยางเต็มที่ สอดคลองกับ กันตภณ วิชัยทา และคณะ (2560) ไดทำการวิจัย เรื่อง ผลการใชเกม
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กลางแจงโดยใชสมอง เปนฐานที่มีตอสมรรถภาพทางกลไกของเด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม ผลการวิจัย พบวา 1) เด็กปฐมวัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดรับการจัดกิจกรรม

เกมกลางแจง โดยใชสมองเปนฐานมีสมรรถภาพทางกลไกสูงกวากอนการทดลอง และ 2) เด็กปฐมวัยโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ไดรับการจัดกิจกรรมเกมกลางแจงโดยใชสมองเปนฐานมีสมรรถภาพทาง

กลไกสูงกวากลุมที่ไดรับการจัดกิจกรรมกลางแจงตามปกติ 

  2. นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ที่ไดรับการจัดประสบการณโดยใชชุดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือ

สงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 

0.6385 หมายความวา นักเรียนที่ไดรับการจัดประสบการณดวยชุดกิจกรรมการเลนกลางแจงเพ่ือสงเสริม

กลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียน

เพ่ิมขึ้น คิดเปนรอยละ 63.85 ทั้งน้ี เน่ืองมาจากแผนการจัดประสบการณไดจัดทำขึ้นไดคำนึงถึงนักเรียนเปน

หลัก จึงทำใหนักเรียนเกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี จึงชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น ประกอบกับ

แผนการจัดประสบการณ ไดผานกระบวนการและขั้นตอนการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยผูวิจัยคนควาไดศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ไมวาจะเปนมาตรฐานตัวบงช้ี รวมทั้งการวิเคราะหหลักสูตรตลอดจน

การแบงกิจกรรมใหเหมาะสมกับตัวนักเรียน และเวลาที่ใชสอนจึงทำใหนักเรียนเกิดการพัฒนากลามเน้ือมัดเล็ก

ไดตามจุดประสงคที่ต้ังไวซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ รพีพรรณ  ไสยาสน (2554) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ

ความฉลาดทางอารมณและความคิดสรางสรรคของนักเรียนช้ันอนุบาล ที่เรียนดวยการจัดประสบการณตาม

รูปแบบ ACACA กับการจัดประสบการณโดยใชสมองเปนฐาน ไดศึกษาศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด

ประสบการณการเรียนรูรูปแบบ ACACA และแผนการจัดประสบการณโดยใชสมองเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา 

แผนการจัดประสบการณการเรียนรูตามรูปแบบ ACACA และแผนการจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชสมอง

เปนฐาน มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.5983 และ 0.5325 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอย

ละ 59.83 และ 53.25 ตามลำดับ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วนิดา พลยางนอก (2555) ไดศึกษาการ

เปรียบเทียบความคิดสรางสรรคและความสามารถการใชกลามเน้ือมัดเล็กของนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 1 ระหวาง

การจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคกับการจัดประสบการณแบบปกติ กลุ มตัวอยางไดแก นักเรียนช้ัน

อนุบาลปที่ 1 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธ์ิอํานวย อำเภอบึงโขงหลง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

บึงกาฬ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 จำนวน 40 คน จําแนกเปนกลุมทดลองจัดประสบการณกลุมละ 20 

คน ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) และสุมไดหอง 1/1จัดประสบการณ การเรียนรู

แบบปกติ และหอง 1/2 จัดประสบการณศิลปะสรางสรรค การวิจัยครั้งน้ีจึงมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคและแผนการจัดประสบการณแบบปกติผลการวิจัย

ปรากฏวาแผนการจัดประสบการณศิลปะสรางสรรคกับการจัดประสบการณแบบปกติ ช้ันอนุบาลปที่ 1 มีดัชนี

ประสิทธิผล เทากับ 0.6499 และ 0.5090 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียน คิดเปนรอยละ 64.99 

และ 50.90 ตามลำดับ 
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    สรุปไดวาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของและงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง

เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลป

ที่ 2 ของผูวิจัยคนควาพัฒนาขึ้นมีดัชนีประสิทธิผลเปนไปตามสมติฐานของการวิจัยที่ต้ังไว 

  3. ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัด

เล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 จากการประเมินของ

ครูผูสอนช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน จากโรงเรียนในสังกัดกลุมเครือขาย

เวินพระบาทรามราช สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีคาเฉลี่ย เทากับ 4.84 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.14 หมายถึง มีความเหมาะสมรูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง       

เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลป

ที่ 2 อยูในระดับมากที่สุด โดยรายการประเมินขอ 9 และขอ 10 มีคาเฉลี่ยสูงสุด มีคา 5.00 ไดแก กิจกรรมการ

เลนกลางแจงมีความเหมาะสมกับวัย และแบบทดสอบเชิงปฏิบัติการสามารถวัดพัฒนาการการใชกลามเน้ือมัด

เล็กไดจริง และจากขอเสนอแนะจาการประเมินความเหมาะสมจากการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลน

กลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียน

ช้ันอนุบาลปที่ 2 โดยครูผูสอนของครูผูสอนช้ันอนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จำนวน 7 คน            

มีขอเสนอแนะที่ครูผูสอนเสนอแนะมากที่สุด 5 อันดับดังน้ี 1) ใชเพ่ือเปนแนวทางการจัดประสบการเรียนรู 

และเปนนวัตกรรมเพ่ือการจัดประสบการณการเรียนรู ควรใชเผยแพรใหกับครูปฐมวัย 2) เปนการพัฒนา

กลามเน้ือมัดเล็กสำหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภาพ 3) เปนกิจกรรมที่ดีมาก สามารถนำมาจัดประสบการณ

ใหกับเด็กไดดีมาก 4) กิจกรรมการเลนกลางแจง จัดไดหลากหลายและแปลกใหม สรางความสนใจความ

สนุกสนาน และสามารถสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็กได และ 5) สามารถนำมาประยุกตใชจัดทำนวัตกรรม                 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูใหหลากหลายย่ิงขึ้น ที่ผลวิจัยปรากฏเชนน้ี อาจเพราะจากขอเสนอแนะของ

ครูผูสอนละอาจมีเหตุผลเน่ืองมาจาก การออกแบบการจัดประสบการณไดมุงเนนใหความสำคัญกับกิจกรรมที่

สอดคลองกับพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาของผูเรียน รวมทั้งความพรอมและ

ความตองการในการแสดงออกตามธรรมชาติ เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีสนใจที่จะใชอวัยวะทุกสวนเพ่ือการเรียนรู

สนใจที่จะเรียนรู ผ านการกระทำแบบงาย ๆ ดวยตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงการใชกลามเน้ือมัดเล็ก                       

ซึ่งประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณจะวิเคราะหจากคะแนนพฤติกรรมการใชกลามเน้ือมัดเล็กของ

ผูเรียนจึงเปนผลใหกิจกรรมการจัดประสบการณ จึงสงผลใหแผนการจัดประสบการณ การใชชุดกิจกรรมการ

เลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับ

นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 มีความเหมาะสมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สุมาลี 

บัวหลวง (2557) ไดทำวิจัย เรื่อง ผลของการใชเกมการเลนกลางแจงที่มีตอพฤติกรรมรวมมือของเด็กปฐมวัย 

โดยวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ 1)ศึกษาพฤติกรรมรวมมือของเด็กปฐมวัย ที่ไดรับการจัดประสบการณเกม

การละเลนกลางแจง และ2)เปรียบเทียบพฤติกรรมรวมมือของเด็กปฐมวัยกอนและหลังจัดประสบการณเกมการ

เลนกลางแจง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนเด็กปฐมวัย อายุ 5 - 6 ป จำนวน 20 คน ที่กำลังศึกษาช้ัน

อนุบาลปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎรบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพ่ือจัดประสบการณเกมการเลนกลางแจง เปนระยะเวลา 8 สัปดาห สัปดาห

ละ 3 วัน วันละ 30 นาที รวม 24 ครั้ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) คูมือการจัดประสบการณเกม      

การเลนกลางแจง 2) แผนการจัดประสบการณเกมการเลนกลางแจง และ 3 แบบสังเกตพฤติกรรมรวมมือของ

เด็กปฐมวัย โดยใชผูสังเกต 2 คน ไดคาความเช่ือมั่นของผูสังเกต (RAI) เทากับ 0.76 ผลการวิจัย พบวา 

ภายหลังไดรับการจัดประสบการณเกมการเลนกลางแจงเด็กปฐมวัย มีพฤติกรรมรวมมือสูงขึ้น กิจกรรมการเลน

กลางแจง จัดไดหลากหลายและแปลกใหม สรางความสนใจ ความสนุกสนาน และสามารถสงเสริมกลามเน้ือมัด

เล็กได และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Günseli Yıldırım (2017) ไดวิจัยเก่ียวกับผลของกิจกรรมการเรียนรู

กลางแจงตอพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียน การวิจัยครั้งน้ีมุงไปที่การศึกษาผลกระทบของกิจกรรมกลางแจง

ตอความรูความเขาใจพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว ภาษา และอารมณทางสังคมของเด็กกอนวัยเรียนงานวิจัย

น้ีเปนงานวิจัยก่ึงทดลอง ดำเนินการกับเด็กทั้งหมด 35 คน ที่ไมไดเขาเรียนในโรงเรียนอนุบาลและมาจาก

ครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำในเมืองตาง ๆ ของอิซเมียร ประเทศตุรกี เด็กอายุมากกวา 5 ป 

และไมไดรับการศึกษากอนวัยเรียนมากอน ประกอบดวยเด็กหญิง 19 คน และเด็กชาย 16 คน โดยใช

แบบทดสอบกอนและหลังการทดสอบ และรูปแบบการสังเกตเพ่ือประเมินความรูความเขาใจพัฒนาการดาน

ภาษา สังคม อารมณ และการเคลื่อนไหว ผลการวิจัยพบวา การทดสอบกอนและหลังการทดสอบแตกตางกัน 

ผลลัพธแสดงใหเห็นวากิจกรรมกลางแจงชวยพัฒนาทักษะดานการรับรู ภาษา สังคม อารมณ และการ

เคลื่อนไหวของเด็กกอนวัยเรียน 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใช

การจัดประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน สำหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ควรนําแนวการจัดประสบการณ การเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัด

ประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน ไปประยุกตใชหรือปรับใชประกอบจัดการเรียนรูในกิจกรรมอ่ืนสำหรับ

กิจกรรมในหลักสูตรปฐมวัยไดตามความเหมาะสม 

  2. ควรนําการจัดประสบการณการเลนกลางแจง เพ่ือสงเสริมกลามเน้ือมัดเล็ก โดยใชการจัด

ประสบการณตามทฤษฎีสมองเปนฐาน ไปศึกษาวิจัยผลตัวแปรตามรวมกับตัวแปรอ่ืน เชน ความฉลาดทางอา

รมณ การสรางวินัยเชิงบวก การยอมรับนับถือตนเอง ความเช่ือมั่นในตนเอง ความคิดรวบยอดในตัวเอง          

จิตสาธารณะ ทักษะชีวิต และการคิดใหเหตุผล เปนตน 
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