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บทบรรณาธิการ 
 

  วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับน้ีไดเดินทางมาถึงปที่ 3 ฉบับที่ 3 

ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ฉบับน้ียังเขมขนดวยเน้ือหาและสาระทางวิชาการ โดยดำเนินการ

ตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการและบทความวิจัยที่สงเสริมองคความรูทางวิชาการและงานวิจัยที่มีความ

หลากหลายใหเผยแพรออกไปในวงกวาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยที่

มุงเนนทางดานการศึกษา ในคณะครุศาสตร และศึกษาศาสตร อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ และเปนการสงเสริมการพัฒนาผลงาน

ทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม 

 วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบดวย 7 บทความวิจัย ไดแก 1) การ

วิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด

ระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 2) การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุกดวยสถานการณ

จำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 3) การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการ

สรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 4) การพัฒนาชุดการสรางความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค 

เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ

และเทคโนโลยี 5) การศึกษาความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ในสถานการณโควิด-19 

6) ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 7) การ

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

  บรรณาธิการวารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ยินดีตอนรับบุคคลที่ตองการ

นำเสนอผลงานวิชาการ ไมวาจะเปนบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความทั่วไป บทความปริทัศน ทั้งจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือใหเปดกวางดานเน้ือหาและสาระที่จะตีพิมพลงในวารสาร

เก่ียวของกับทางดานศึกษาศาสตร/ครุศาสตร และขอขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิ ทุกทานที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ฉบับน้ี และยินดีรับขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงวารสารใหมี

คุณภาพย่ิงขึ้นตอไป  

บรรณาธิการวารสารครุศาสตร  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 



 

สารบัญ 
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน  1-12  

เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

 อมรรัตน บุญปน 
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เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 พาขวัญ ทองนพคุณ 
 

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู  24-34 
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การพัฒนาชุดการสรางความรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค  35-47 

เรื่อง การประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุทองถิ่น ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 อุษณา ปอมลขิิตกุล 
 

การศึกษาความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมการจดัการเรียนรูคณิตศาสตร ในสถานการณโควิด-19 48-56 
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ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1  57-71 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชกระบวนการชุมชน 72-82 

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

และการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง  

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 สุมาลี ศรีพุทธรินทร 
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การวิจัยและพัฒนารปูแบบการสอนภาษาไทยเชงิบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน 

เพื่อเสริมสรางทักษะการคิดระดบัสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

Research and Development of Integrated Thai Teaching Model using 

literature as a base to enhance high-level thinking skills of Mathayomsuksa  

4 students 
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Amornrat Boonpun1 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาไทย นักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 2) พัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือ

เสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 3) ทดลองใชรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิง

บูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 

4) ประเมินผลรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด

ระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4/1 โรงเรียนหัวถนน

วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม

ปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาไทย แบบประเมินรูปแบบฯ แบบประเมินการสอน แบบประเมินทักษะ

การคิดระดับสูง และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ 

โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 วิเคราะหขอมูล

โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

จากการรวมสนทนากับครูผูสอน พบวา ภาษาไทย โดยเฉพาะวรรณคดีไทย ครูผูสอนมีวิธีสอนไมนาสนใจ ขาด

กระบวนการคิด การบูรณาการสูชีวิตจริง ดังน้ันครูควรสอนวรรณคดีไทยในลักษณะย่ัวยุ ใหนักเรียนคิดหา

เหตุผล คิดอยางกวางขวาง และปลูกฝงใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาไทย 2) ผลการพัฒนารูปแบบการ

สอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา ช่ือ RSUPA Model ประกอบดวย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน 

ไดแก ขั้นที่ 1 ทบทวนความรู (Repeat) ขั้นที่ 2 สูการคนหา (Search) ขั้นที่ 3 นำพาเขาใจ (Understand) ขั้น

ที่ 4 พรอมใหปฏิบัติ (Practice) ขั้นที่ 5 จัดสรุปประยุกตใช (Applied) และการวัดผลประเมินผล 3) ผลการ

ทดลองใชรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด

 
1 ครู โรงเรียนหัวถนนวิทยา, Teacher at Hua Thanon Wittaya School   
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ระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา จากการประเมินทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนใชรูปแบบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การ

ประเมินรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูง

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน

ภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ / วรรณคดีเปนฐาน/ ทักษะการคิดระดับสูง 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were 1) to analyze problems and obstacles in teaching 

Thai language of Mathayomsuksa 4 students, 2) to develop an integrated Thai language 

teaching model using literature as a base to enhance high-level thinking skills of 

Mathayomsuksa 4 students ; 3) to experiment with an integrated Thai language teaching 

model using literature as a base to enhance the high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 

students, and 4) students to evaluate the integrated Thai language teaching model using 

literature as a base To enhance high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 students. The 

target group is Mathayomsuksa 4/1 students at Hua Thanon Wittaya School, semester 2 of 

the academic year 2021. The tools used for this research and data collection were problem 

and obstacle questionnaires in teaching Thai language model, assessment form teaching, 

assessment form High-level thinking skills, assessment form and a questionnaire to measure 

the satisfaction of students towards the integrated Thai language teaching style using 

literature as a base To enhance the high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 students, 

the data were analyzed by means of averages, standard deviation, and t-test (t-test). 

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

teaching Thai anguage Mathayomsuksa 4 students from the participating in conversation with 

teachers found that Thai language, especially Thai literature. Teachers have an uninteresting 

way of teaching. Lack of thought process Integration into real life Therefore, teachers should 

teach Thai literature in a provocative manner. Ask students to reason think widely and 

instilling in students a good attitude towards Thai language. 2) The results of the 

development of an integrated Thai teaching model using literature as a base To enhance the 

high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 students, it was found that the name of the 
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RSUPA Model consists of concepts, principles, objectives, and teaching steps, i.e. step 1, 

review of knowledge (Repeat), step 2 to search (Search), step 3. Understand, step 4, ready to 

implement (Practice), step 5, provide a summary of applications (Applied) and evaluation. 3) 

The results of the experimental use of the integrated Thai language teaching model using 

literature as a base To enhance the high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 students, it 

was found that from the assessment of the high level thinking skills of Mathayomsuksa 4 

students after using the model, statistically significantly higher than before applying the 

pattern at the .05 level. 4) Evaluation of the integrated Thai language teaching model using 

literature as a base to enhance the high-level thinking skills of Mathayomsuksa 4 students, it 

was found that Mathayomsuksa 4 students were satisfied with the integrated Thai language 

teaching model using literature as a base to enhance the high-level thinking skills of 

Mathayomsuksa 4 students overall, it is at a high level. 

 

Keywords : Integrated Thai teaching/Literature – base/high-level thinking skills 

 

บทนำ 

 

 แมสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางอยางไรก็ตาม กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ภาษาไทย ก็ยังคงมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะความรูดานการสื่อสาร การฟง พูด อาน เขียนใหมีประสิทธิภาพ โดย

ทั้งหมดจะตองใหผูเรียนไดเขาใจในหลักภาษา และวรรณคดีไทยอยางเห็นคุณคาในฐานะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม โดยครูผูสอนจำเปนตองหาเทคนิควิธีเพ่ือจะใหนักเรียนไดเกิดความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชามาก

ย่ิงขึ้น ทั้งน้ีในการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 น้ัน หมายความวาเปนวิธีที่ครูผูสอนภาษาไทยจะตองสามารถ

บูรณาการในการสอนมุงเสริมสรางความรู ความสามารถของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคตาม

หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใหสอดคลองกับปฏิญญาวาดวยการจัดการศึกษาของ Unesco 

ประการแรก คือ การเรียนรเพ่ือใหมีความรูในสิ่งตาง ๆ อันจะเปนประโยชนตอไป เชน การรูจักแสวงหาความรู 

การตอยอดความรูที่มีอยู การสรางความรูขั้นใหม (Learning to know) ประการที่สอง คือ การเรียนเพ่ือ

ปฏิบัติ ลงมือกระทำ นำไปสูการประกอบอาชีพจากความรูที่ไดมา และการสรางประโยชนแกสังคม (Learning 

to do) ประการที่สาม คือ การเรียนรูเพ่ือการดำเนินชีวิตอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข เชน การเรียน 

ครอบครัว สังคม และการทำงาน (Learning to live together) ประการสุดทาย คือ การเรียนรูเพ่ือรูจักตนเอง

อยางถองแท รูถึงศักยภาพความถนัดและความสนใจของตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตใหแกตนเองได 

(Learning to be) (วุฒิพงษ คำเนตร, 2558, น. ออนไลน)  

 วรรณคดีไทยเปนบทกวีที่บรรจุอยูในวิชาภาษาไทย ซึ่งนับเปนสมบัติล้ำคาของแผนดินที่กวีทั้งหลายได

รังสรรคไว เพ่ือใหเปนเพชรล้ำคาคูแผนดินไทยมาทุกยุคทุกสมัย วรรณคดีจะสะทอนภาพของสังคมไทยตาม
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ทัศนะของผูเขียนที่มองและจับตาดูสภาพสังคมในฐานะสมาชิกคนหน่ึงในสังคม แลวนำเสนอภาพที่เห็นออกมา

ตามมุมมองของตน โดยใชตัวอักษรที่มีแงมุมความงามในดานวรรณศิลปเปนเครื่องมือสำคัญในการถายทอดสู

สายตาผูอาน วรรณคดีไทยอยูคูบานคูเมืองและมีสวนสำคัญในการแสดงถึงความเปนชาติมาชานาน 

 ดังน้ันการเรียนการสอนวรรณคดีไทยในโรงเรียนนจำเปนจะตองมุงเนนใหผูเรียนมองเห็นคุณคาและ

ชวยกันธำรงไวซึ่งเอกลักษณไทย อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนไดเรียนรูแนวคิด พฤติกรรม คานิยมของผูคนในยุคสมัย

น้ัน ๆ วาเปนอยางไร ขอคิดคำสอนตลอดจนอุทาหรณสอนใจที่ไดจากวรรณคดี ลวนเปนภูมิปญญาอันล้ำคายิ่งที่

ผูแตงทั้งหลายไดฝากไวในกลวิธี การประพันธที่สามารถสรางแงมุมใหเกิดขึ้นไดอยางกลมกลืน ผูเรียนไดรับการ

อบรมใหรูรสไพเราะของภาษาจนรูสึกซาบซึ้งในวรรณคดีของชาติ รวมถึงมีจุดมุงหมายที่ระบุไวอยางชัดเจนวา 

ผูเรียนทุกคนตองมีความซาบซึ้งและเขาใจคุณคาของศิลปะการใชภาษาไทย และสุนทรียภาพของวรรณคดีไทย 

และไดพัฒนาเรื่อยมาจวบจนถึงปจจุบัน ที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได

กำหนดใหวรรณคดีและวรรณกรรมไทยเปนสาระหน่ึงของสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยระบุมาตรฐานไววา 

“ผูเรียน” ตองเขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคา สามารถ

นำมาประยุกตใชในชีวิตจริง (ชวิน พงษผจญ, 2560, น. 2)  

 นักวิชาการหลายคนไดอธิบายวาผูเรียนมักคิดวาการเรียนวรรณคดีใหประสบความสำเร็จตองเนนการ

ทองจำเปนหลัก โดยเฉพาะคำศัพทยากทั้งหลาย เกร็ดความรูตาง ๆ ขณะที่ผูสอนไมไดสอนวรรณคดีดวยวิธีการ

อ่ืน ที่นอกเหนือไปจากการทองจำ ขอมูล เพราะไมเห็นความจำเปนที่จะตองจัดการเรียนรูใหผูเรียนศึกษา

วรรณคดีแตละเรื่องใหลึกซึ้ง เหตุน้ีการสอนวรรณคดีไทยโดยทั่วไปจึงยังติดอยูกับรูปแบบและวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบเดิมที่เนนการจดจำเน้ือหาผานการเลาเรื่อง การทองจำคำศัพท การถอดความและการวิเคราะห

คุณคาทางดานสังคม และวรรณศิลป ซึ่งไมสามารถพัฒนาใหผูเรียนเขาถึงคุณคาที่แทจริงของการเรียนวรรณคดี 

กลาวคือการพยายามเขาใจบทประพันธ เพ่ือเรียนรูและเขาใจชีวิตของตัวละครในวรรณคดีที่หลากหลาย              

ซึ่งเพ่ิมพูนประสบการณชีวิตทางดานปญญาและอารมณ (พรทิพย สิริสมบูรณเวช, 2554) อีกประการหน่ึง

ปญหาการจัดการเรียนรูวรรณคดีไมไดเกิดขึ้นกับระบบการศึกษาไทยแตเพียงเทาน้ี ผูสอนสวนใหญขาดวิธีการ

ออกแบบและจัดการเรียนรูวรรณคดีที่เหมาะสม อีกทั้งไมสนใจที่จะพัฒนาแนวทางที่ทันสมัย สรางสรรค และ

เปนระบบกวาที่ใชอยู (Kirkpatrick and Dixon, 2012) นอกจากน้ันยังพบวาผูสอนภาษาไทยสวนหน่ึงยังคง

ตองการแนวทางและตัวอยางที่เปนรูปธรรม สำหรับสรางความรูความเขาใจที่ชัดเจน โดยเฉพาะรูปแบบการ

เรียนรูภาษาไทยเชิงบูรณาการ จากปญหาที่กลาวมาแนวคิดหน่ึงที่นาสนใจ และสามารถแกปญหาขางตนคือ 

“แนวคิดวรรณคดีเปนฐาน”  

 แนวคิดวรรณคดีเปนฐาน (Literature-Based Approach) คือ แนวคิดที่มุงใหผูสอนใชวรรณคดีเปนสื่อ

สรางประสบการณการเรียนรู เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียน โดยเรียนรูทักษะการอาน เขียน ฟง และ

พูด ผานการฝกฝน ผานกิจกรรมตาง ๆ ที่มีความหมายและสอดคลองกับวรรณคดี Slaugher (1986)             

ไดอธิบายวาแนวคิดน้ีพัฒนามาจากแนวทางการสอนภาษาแบบองครวม (Whole – language) การจัดการ

เรียนรูวรรณคดีตามแนวคิดน้ีจะตองคำนึงถึง จุดมุงหมาย 5 ประการของแนวคิด ไดแก 1) ตองสงเสริมแรงจูงใจ

ใน การอานของผูเรียน ผานการเรียนรูประสบการณใหมในวรรณคดี 2) ตองพัฒนาความรูความเขาใจและ



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 

 6 

ประสบการณชีวิตผานการอานและการอภิปราย 3) ตองพัฒนาประสบการณสุนทรียะของผูเรียนผานวรรณคดี 

4) ตองพัฒนาการเขาใจตนเองผานการเช่ือมโยงประสบการณเดิมกับวรรณคดีจนเกิดเปนประสบการณใหม 

และ 5) ตองพัฒนาทักษะการอานและการคิดขั้นสูงผานการอานวรรณคดีที่หลากหลาย (Ruddell and 

Ruddell, 1995)  

 ผูวิจัยจึงไดจัดสรางรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางการ

คิดระดับสูง ซึ่งจะทำใหผูเรียนเปลี่ยนมุมมองของผูเรียนที่มีตอการเรียนวรรณคดีแบบเดิมมาเปนการคิด

วิเคราะห เช่ือมโยงบทเรียนกับประเด็นตาง ๆ ในชีวิตจริง ซึ่งมีสวนสำคัญในการเสริมสรางเจตคติเชิงบวกและ

การเห็นคุณคาของการเรียนรูวรรณคดีมากขึ้น ดังที่จอหนสัน (Johnson, 2002) ไดอธิบายวา การสรางการ

เช่ือมโยงที่มีความหมายระหวางบทเรียนกับประสบการณเดิมของผูเรียนหรือบริบทตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมที่

ผูเรียนอาศัยอยูสงผลตอเจตคติเชิงบวกของผูเรียน ทั้งตอวิชาที่เรียน วิธีการเรียนรูที่ใช นอกจากน้ีผูเรียนยังไดรับ

การพัฒนาทักษะทางภาษาแบบองครวมทั้งการอาน การเขียน การฟง การพูดไปพรอม ๆ กับการเรียนรูวรรณคดี 

ซึ่งเปนการเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบแยกแตละทักษะออกจากกัน มากไปกวาน้ันผูเรียน           

ยังไดพัฒนาทักษะตาง ๆ เชน ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการทำงานรวมกัน ผานกิจกรรมที่หลากหลาย และสอดคลอง

กับณัฐกิตต์ิ นาทา (2558) กลาวถึงกลยุทธการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง            

ที่ใหผูเรียนมีสมรรถนะดานการคิด ซึ่งจำเปนที่จะตองสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดใหแกผูเรียนไปสูระดับ

การคิดขั้นสูง ไดแก การคิดวิเคราะห การคิดแกปญหา การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดสรางสรรค                          

อันจะทำใหผูเรียนสามารถดำรงชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. ศึกษาวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการสอนภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

 2. พัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิด

ระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

 3. ทดลองใชรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการ

คิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

 4. ประเมินผลรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะ

การคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. รูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะการคิดระดับสูง

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปน

ฐาน เพ่ือเสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 อยูในระดับมาก 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู วิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของและใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

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

และใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Methods) เสริ มด วย วิ ธีการเชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Methods) และประยุกต ใช แผน             

การทดลองแบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest 

Design (มาเรียม นิลพันธ, 2555, น. 144) 

 

                           ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนหัวถนนวิทยา                

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 158 คน 

 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  4/1 โรงเรียนหัวถนนวิทยา             

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการ 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 

 2. แผนการจัดการเรียนรูฯ  

 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวรรณคดีไทย 

 4. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดระดับสูง 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดี

เปนฐาน เสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

รูปแบบการสอนภาษาไทย 

เชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน 

เสริมสรางทักษะการคิดระดับสูงของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 

 

ทักษะการคิดระดับสูง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

ทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการรวม

สนทนาครูผูสอนและผูเกี่ยวของ พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยเฉพาะการสอนวรรณคดีน้ัน          

มีอุปสรรค อาทิ ดานครูผูสอนซึ่งมีวิธีการสอนไมสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนได ขาดกระบวนการคิด

วิเคราะห การบูรณาการเขาสูชีวิตจริง สวนดานผูเรียนมีความเบ่ือหนายในการเรียนวรรณคดี โดยคิดวาเปนสิ่งที่

ไมจำเปนตองเรียนรู ไมไดนำมาใชในชีวิตจริงได เชน คำศัพท สำนวนตาง ๆ ที่ตองทองจำ และอ่ืน ๆ เปนตน  

 2. ผลการสรางรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะการ

คิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา รูปแบบช่ือ RSUPA Model ประกอบดวย แนวคิด 

หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน ไดแก 1) ทบทวนความรู (Repeat : R) 2) สูการคนหา (Search : S) 

3) นำพาเขาใจ (Understand : U) 4) พรอมใหปฏิบัติ (Practice : P) และ5) จัดสรุปปะรยุกตใช (Applied : 

A) และองคประกอบสุดทายคือการวัดและประเมินผล 

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะ

การคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา จากการประเมินทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 (t = 30.773, p = .000) 

 4. ผลการประเมินรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะ

การคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจตอ

รูปแบบการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 

 1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนภาษาไทย นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จากการรวม

สนทนาครูผูสอนและผูเกี่ยวของ พบวา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โดยเฉพาะการสอนวรรณคดีน้ัน               

มีอุปสรรค อาทิ ดานครูผูสอนซึ่งมีวิธีการสอนไมสามารถดึงดูดความสนใจผูเรียนได ขาดกระบวนการคิด

วิเคราะห การบูรณาการเขาสูชีวิตจริง สวนดานผูเรียนมีความเบ่ือหนายในการเรียนวรรณคดี โดยคิดวาเปนสิ่งที่

ไมจำเปนตองเรียนรู ไมไดนำมาใชในชีวิตจริงได เชน คำศัพท สำนวนตาง ๆ ที่ตองทองจำ และอ่ืน ๆ เปนตน 
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เมื่อไดศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยแลว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา

รูปแบบการสอนใหมเพ่ือนำมาปรับใชใหการเรียนการสอนมีความทันสมัย ผูเรียนต่ืนตัว ต่ืนทางความคิด              

และสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได สอดคลองกับ Joyce, Weil and Calhoun (2011, p. 24) 

กลาวถึง การพัฒนารูปแบบการอนวาตองใหเห็นถึงรายละเอียดของสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รวมถึง

พฤติกรรมที่นำมาใชเพ่ือการสอนในหองเรียนโดยตรง หรือการสอนเปนกลุมยอย การจัดสื่อการสอนและ

สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใหกับผูเรียน ซึ่งรูปแบบจะมีแนวทางในการออกแบบที่ตางกันในการชวยใหผูเรียน

บรรลุตามวัตถุประสงค และยังสอดคลองกับไพฑูรย สินลารันต และคณะ (2561, น. 222) กลาวถึงรูปแบบการ

เรียนการสอนไววา เปนแบบแผนการดำเนินการสอนที่ไดรับการจัดไวอยางเปนระบบ มีความสัมพันธสอดคลอง

กับทฤษฎีหลักที่รูปแบบยึดปฏิบัติและไดรับการพิสูจนทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดมุงหมายเฉพาะของรูปแบบน้ัน ๆ 

 2. ผลการสรางรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะการ

คิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา รูปแบบช่ือ RSUPA Model ประกอบดวย แนวคิด 

หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน ไดแก 1) ทบทวนความรู (Repeat : R) 2) สูการคนหา (Search : S) 

3) นำพาเขาใจ (Understand : U) 4) พรอมใหปฏิบัติ (Practice : P) และ 5) จัดสรุปปะรยุกตใช (Applied : 

A) และองคประกอบสุดทายคือการวัดและประเมินผล เน่ืองจากการสอนแบบบูรณาการน้ันเปนการเช่ือมโยง

สาระการเรียนรูตาง ๆ เขาดวยกัน โดยนำมาเรียงรอยใหสอดคลองสัมพันธกับประเด็นหลักหรือหัวขอที่กำหนด

ขึ้น โดยจะชวยใหผูเรียนมีความรูกวางขึ้น นอกเหนือจากกรอบเน้ือหาวิชา ซึ่งสอดคลองกับเอกพงษ โสมา 

(2562, น. 47) ไดสรุปการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการไววา เปนการเรียนการสอนที่มีการประสานองคความรู

หรือองคประกอบสังคมที่สัมพันธกับการพัฒนาการเรียนรู โดยไมยึดติดกับความรูหรือศาสตรใดศาสตรหน่ึง 

เพ่ือใหผูเรียนเช่ือโยงความรู ทักษะและประสบการณที่ไดรับมาหลอหลอม สังเคราะหจนเกิดเปนความคิดรวบ

ยอดและนำไปสูความรูที่ตกผลึกขึ้นในตัวเองของผูเรียนอยางสมบูรณและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตจริง

ได อีกทั้งการใชวรรณคดีเปนฐานเปนการใหความสำคัญจากวรรณคดีเปนสื่อที่สรางประสบการณการเรียนรู

เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน เขียน ฟง พูด จนกระทั่งไปถึงขั้นการพัฒนาความคิดระดับสูงของผูเรียนได 

สอดคลองกับสุนันทา อาจสัตรู (2559, น. 16) ไดกลาวถึงแนวคิดการใชวรรณคดีเปนฐานวา เปนการจัดการ

เรียนรูวรรณคดีใหมีความหมายกับผูเรียน ใชวรรณคดีพัฒนาทักษะการอาน และความสนใจอานวรรณคดี สราง

นิสัยใหรักการอานและการศึกษาคนควาพัฒนาทักษะการใชภา สรางเสริมความรู ความคิด จินตนาการและ

เรียนวรรณคดีใหเขาใจชีวิต นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได 

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะ

การคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา จากการประเมินทักษะการคิดระดับสูงของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนมีระดับคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 เน่ืองจากรูปแบบการสอนสามารถพัฒนาผูเรียนได โดยเฉพาะพัฒนาดานการคิด การวิเคราะหเรื่องราว 

เหตุการณตาง ๆ จากเน้ือเรื่องของวรรณกรรม วรรณคดี มาคิดวิเคราะห ประยุกตใชในการแกปญหา ในการอยู

รวมกันในสังคมหรือการดำเนินชีวิตจริงในยุคปจจุบัน ทำใหผูเรียนไมเบ่ือหนายในการเรียน มีความสนุก
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เพลิดเพลินกับเน้ือเรื่อง แนวคิดตาง ๆ ที่ไดรับและยังไดเช่ือมโยงกับกลุมสาระวิชาตาง ๆ อาทิ สังคมศึกษา 

ศิลปะ และอ่ืน ๆ เปนตน ทำใหผูเรียนมีความรูกวาง และหลากหลาย สอดคลองกับนรินทร สุมโม (2560, น. 

117 – 118) กลาววา ภาษาไทยมีความสัมพันธกับวิชาศิลปะและสังคมศึกษาอยูมากกวาวิชาอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ

ในเรื่องของวรรณคดี สามารถสะทอนสังคม ชีวิตความเปนอยูของผูคน แนวคิดตาง ๆ โดยตองหาจุดเช่ือมโยงที่

สามารถเขากันได ซึ่งผูเรียนไดสังเคราะหความรูผานการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม ซึ่งฝกฝนใหผูเรียนไดใช

กระบวนการ การคิดที่ซับซอน ลึกซึ้ง สรางสรรคใหมากยิงขึ้น สอดคลองกับ อุษณีย อรุรทธ์ิวงศ (2555)           

กลาววา ทักษะการคิดขึ้นสูงน้ันจะตองใชกลยุทธทางความคิดที่ซับซอน ลึกซึ้ง สรางสรรค และอาศัยทักษะการ

คิดพ้ืนฐาน ซึ่งตองอาศัยการฝกฝน ไดแก การคิดวิจารณญาณ การคิดสรางสรรค การคิดตัดสินใจ โดยปจจัยที่

สงผลตอการคิดมีหลายประการ เชน พ้ืนฐานความรู พ้ืนฐานครอบครัว ประสบการณชีวิต ศักยภาพการเรียนรู

ของแตละคน เปนตน 

 4. ผลการประเมินรูปแบบการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ โดยใชวรรณคดีเปนฐาน เสริมสรางทักษะ

การคิดระดับสูงของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความพึงพอใจตอ

รูปแบบการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะรูปแบบการสอนมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียน

ลงมือปฏิบัติ เรียนรู คิดวิเคราะหดวยตนเอง ทำใหเกิดความต่ืนตัว กระตือรือรนในการเรียนอยูเสมอ เพราะมีสิ่ง

ที่ทาทายใหคิดคน สืบคน หาขอมูลความรูตาง ๆ อยูเสมอ ทำใหแนวคิดตกผลึก อีกประเด็นหน่ึงการคิดในสิ่ง

ใกลตัวหรือปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงเปนสิ่งที่ผูเรียนตองการที่จะสืบคนและเรียนรู อันจะนำมาปรับใชในการ

ดำเนินชีวิตประจำวันได  ทำใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจในรูปแบบดังกลาว สอดคลองกับเสริมสุข แกวอำรัตน 

(2554) กลาวถึงความพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลเมื่อไดรับผลสำเร็จตามความมุง

หมาย ความตองการ ตามสิ่งที่ไดคาดหวังหรือแรงจูงใจที่ตนไดต้ังไว 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ควรศึกษาแนวคิดวรรณคดีเปนฐานใหเขาใจชัดเจน เน่ืองจากมีนักการศึกษาหลายคนที่นำเสนอ

หลักการของแนวคิดวรรณคดีเปนฐานที่หลากหลายกอนนำมาใชหรือกำหนดเปนขั้นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 

 2. ควรศึกษาเน้ือหาวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่นำมาใชเปนบทอาน เพ่ือใหสอดคลองกับวัยและ

ความสามารถของผูเรียนในแตละระดับช้ัน 

 3. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเปนสำคัญ เน่ืองจากแนวคิดวรรณคดีเปนฐานจะตองใหผู

เรียไดสัมผัสกับตัวบทอานดวยตนเอง ผูสอนอาจจะตองใหเวลาแกผูเรียนไดอานและศึกษาตัวบทของวรรณคดี/

วรรณกรรมไดอยางละเอียดและลึกซึ้ง  
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรสรางรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวรรณคดี/วรรณกรรมเปนฐาน เพ่ือนำไปจัดกิจกรรม

การเรียนรูใหผูเรียนระดับช้ันอ่ืน ๆ 

 2. ควรจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดวรรณคดีเปนฐาน เพ่ือพัฒนาความสามารถดานอ่ืน ๆ เชน การ

อานเพ่ือความเขาใจ การอานเชิงวิเคราะห การอานอยางมีวิจารณญาณ 
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การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุกดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน 

เรือ่ง พาเท่ียวเมืองสัตหีบ เพื่อเสริมสรางความสามารถในการพดูภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

Research and Development of Active Learning Process with the simulation in 

combination with the use of online media about taking a tour of Sattahip to 

enhance the English speaking abilities of Mathayomsuksa 5 students 

 

พาขวัญ ทองนพคณุ1

1  

Pakhwan Thongnoppakhun1 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพบริบท ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ

สอนพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2) พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลอง

รวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 3) ทดลองใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อ

ออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 5 และ 4) ประเมินผลการใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง 

พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดชลบุรี จำนวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 

ไดแก แบบสอบถามปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการสอนพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินกระบวนการเรียนรู แบบ

ประเมินการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ

ของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมือง

สัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 วิเคราะหขอมูลโดยการ

หาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนพูดภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 

จำนวนนักเรียนในแตละช้ันเรียนมากเกินไป ขาดครูผูสอนที่มีความเช่ียวชาญหรือเวลาที่ใชในการเรียนไมเหมาะสม 

โดยเวลาสวนใหญถูกใชในการสอนทักษะอ่ืนที่เห็นวาจำเปนกวา เชน การอาน จึงทำใหการฝกฝนและเรียนรูทักษะ

การพูดของผูเรียนไมประสบผลสำเร็จ ผูเรียนจึงไมมั่นใจในการสื่อสารหรือใชจริงได 2) ผลการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู เชิงรุกดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสราง

 
1 ครู โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6), Teacher at Plutaluangwittaya School 
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ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวาช่ือ SRPC Model ประกอบดวย

หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการเรียนการสอน ไดแก ขั้นศึกษา (Study) ขั้นเรียนรู (Learning) ขั้นฝกฝน 

(Practice) และขั้นประมวล (Codify) และการวัดผลประเมินผล 3) ผลการทดลองใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวย

สถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา จากการประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการใชกระบวนการฯ สูงกวากอนใชกระบวนการฯอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 4) การประเมินการใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน 

เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : การเรียนรูเชิงรุก / สถานการณจำลอง/ การพูดภาษาอังกฤษ  

 

ABSTRACT  

 

 The objectives of this research were 1)  to study and analyse contextual conditions, 

problems and obstacles regarding the teaching in speaking English of Mathayomsuksa 5 students 

2) develop a active learning process with the simulation in combination with the use of online 

media, about taking a tour of Sattahip to enhance the English speaking abilities of Mathayomsuksa 

5 students 3) To experiment with the active learning process with the simulation in combination 

with the use of online media, about taking a tour of Sattahip to enhance the English speaking 

abilities of Mathayomsuksa 5 students and 4) students to evaluate the use of the active learning 

process. with the simulation in combination with the use of online media, about taking a tour of 

Sattahip to enhance the English speaking abilities of Mathayomsuksa 5 students, the target group 

is 44 students in Plutaluang Witthaya School under the Chonburi Provincial Administrative 

Organization. At the semester 1, academic year 2021, the research tools and data collection 

were questionnaires on problems and obstacles regarding teaching English speaking, learning 

process assessment form, Learning Management Assessment English speaking proficiency test 

and a questionnaires to measure students' satisfaction with the active learning process with the 

simulation in combination with the use of online media, about taking a tour of Sattahip to 

enhance the English speaking abilities of Mathayomsuksa 5 students, the data were analyzed by 

means of averages, standard deviation, and t-test (t-test).  

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

English speaking Mathayomsuksa 5  found that the number of students in each class was too 
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high. Lack of qualified teachers or inappropriate time spent studying Most of the time is spent 

teaching other skills that are perceived to be more essential, such as reading, thus making it 

unsuccessful to practice and learn speaking skills of learners. Therefore, students are not 

confident in communicating or being able to use them in practice. 2) Results of the development 

of the active learning process with the simulation in combination with the use of online media, 

about taking a tour of Sattahip to enhance the English speaking proficiency of Mathayomsuksa 5 

students, it was found that the name of the SRPC Model consists of principles, objectives, and 

teaching steps: Study, Learning, Practice, Process (Codify) and evaluation results 3) Experimental 

results of the active learning process with the simulation in combination with the use of online 

media, about taking a tour of Sattahip In order to enhance the English speaking proficiency of 

Mathayomsuksa 5 students, it was found that from the assessment of the English speaking 

proficiency of Mathayomsuksa 5 students after using the process higher than before using the 

process statistically significant at the .05 level 4) Assessing the use of the active learning process 

with the simulation in combination with the use of online media, about taking a tour of Sattahip 

to enhance the English speaking proficiency of Mathayomsuksa 5 students, the overall 

satisfaction level was at a high level. 

 

Keywords : Active Learning/Simulation/Thinking/ English speaking abilities 

 

บทนำ 

 

 การพัฒนาคนรุนใหมใหมีศักยภาพอันเปนสากลจึงเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิง เพ่ือยกระดับประเทศใหอยูใน

ระดับสากลไดดวยการพัฒนาดานการศึกษา เตรียมความพรอมรับสถานการณดังกลาวในอนาคต ครูจึงตองมีความ

เตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะการดำรงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ไดอยาง

เหมาะสม โดยทักษะที่สำคัญที่สุดคือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ที่มุงเนนความรูความสามารถและ

ทักษะจำเปน ซึ่งเปนผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพรอม

ดานตาง ๆ ที่จะเปนปจจัยที่สนับสนุนการเรียนรูดังกลาว  

 ภาษาอังกฤษเปนวิชาทักษะซึ่งตองอาศัยความเขาใจและการฝกฝน เพ่ือนำไปใชในการติดตอสื่อสาร              

การถายทอดความรูความคิดทางการศึกษาและวิทยาการตาง ๆ โดยเฉพาะในปจจุบันซึ่งเปนยุคแหงขอมูล 

ขาวสาร คนไทยมีโอกาสติดตอกับชาวตางประเทศมากขึ้น ทำใหภาษาอังกฤษเขามามีบทบาทสำคัญใน

ชีวิตประจำวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสำคัญในการติดตอสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบ

อาชีพ การสรางความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก และตระหนักถึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตรไมตรีและความรวมมือกับประเทศตาง ๆ ชวยพัฒนา



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 

 16 

ผูเรียนใหมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนดีขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบันยังไมสามารถใช

ภาษาในการสื่อสารไดดีเทาที่ควร เพราะผูเรียนมีความเช่ือวาการเรียนภาษาเปนสิ่งที่ยาก และไมสอดคลองกับ

ความเปนอยู แบบไทยๆ โอกาสและความจำเปนในการใชภาษาในการติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศมีนอย 

ทำใหความสามารถทางภาษา ที่ใชในการสื่อสารไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร โดยเฉพาะทักษะการฟง การพูด 

เพราะผูเรียนไมไดรับการฝกฝนใหฟง ใหพูดในเรื่องที่สอดคลองกับชีวิตและความเปนอยูของตนเอง (พนม เหลือ

สืบชาติ. 2554: 3) นอกจากน้ีผูเรียนยังไมกลาที่จะแสดงออกทางดานภาษาและการเรียน การสอนก็มักจะใช

กิจกรรมที่ไมเอ้ืออำนวยใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะทางภาษามากนัก โดยเฉพาะทักษะการพูด ซึ่งการ

เลือกเน้ือเรื่องที่ใชในการเรียนการสอนควรเปนเรื่องที่ใกลตัวและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษได โดยการเช่ือมโยงประสบการณที่ตนมีอยูเดิมกับภาษาตางประเทศ

ที่ใชสื่อความหมาย 

 Active Learning หรือการเรียนรูเชิงรุกเปนกระบวนการเรียนรูผานการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ความรู           

ที่เกิดขึ้นเปนความรูที่ไดจากประสบการณ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูผูเรียนมีโอกาสลงมือกระทำ

มากกวาการฟงเพียงอยางเดียว ตองจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวยตนเอง มีโอกาสใชกระบวนการคิดและ

การประเมินคา ซึ่งกิจกรรมจะทำใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการทำกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น มีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ การฟง การพูด การเขียน และการอภิปรายกับเพ่ือน ๆ ซึ่งผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในการ

ลงมือกระทำ ใชกระบวนการคิด ผูเรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผูรับความรู (Receivers) ไปสูการมีสวนรวมในการ

สรางองคความรู (Co-creators) โดยใชการเรียนรูเชิงรุกสงเสริมใหผูเรียนประยุกตใชทักษะและเช่ือมโยงองค

ความรู นำไปปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหา หรือประกอบอาชีพในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมที่ไดฝกทักษะการพูดจาก

ประสบการณหรือสถานการณจำลองแบบอยางที่อยูใกลตัวจะชวยใหนักเรียนเรียนรูไดเร็วขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่

อำเภอสัตหีบ ในปจจุบันแมจะมีสถานการณโรคระบาดโควิด 19 แตกับพบวามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่อาศัยอยู

ในเมืองไทยเดินทางมาทองเที่ยวตอเน่ืองตลอดทั้งป จึงเปนแหลงการเรียนรูที่ เอ้ือตอการฝกทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนในพ้ืนที่ไดเปนอยางดี ดังน้ันจึงเปนชองทางการเรียนรูที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบ

เผชิญสถานการณ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใหแกเยาวชนในพ้ืนที่ได สอดคลองกับกาญจนา ณ ศรีสุข 

(2561) ทำการศึกษาเรื่องผลของการใชสถานการณจำลอง เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการสนทนาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ในจังหวัดภูเก็ต พบวา ความสามารถดานการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 จังหวัดภูเก็ต หลังการเรียนโดยใชสถานการณจำลองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษโดยใชสถานการณจำลองในระดับมาก 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพบริบท ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 2. พัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมือง            

สัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  
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 3 . ทดลองใชกระบวนการเรียนรู เชิ งรุก  ด วยสถานการณ จำลองรวมกับการใชสื่ อออนไลน                   

เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  

 4. ประเมินผลการใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน          

เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. กระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ 

สามารถเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการใชกระบวนการ            

สูงกวากอนการใชกระบวนการ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับ

การใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน         

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับมาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู วิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ ยวของและใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

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

ระเบียบวิ ธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และประยุกตใชแผนการทดลอง

แบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม 

นิลพันธ, 2555, น. 144) 

                    ตัวแปรอิสระ                                                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ  

และความพึงพอใจของผูเรียน 

กระบวนการเรียนรูเชิงรุกดวยสถานการณจำลอง 

รวมกับการใชสื่อออนไลน เรือ่ง พาเที่ยวเมืองสัต

หีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูด

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 

(อบจ.ชบ.6) สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 187 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา (อบจ.ชบ.6) สังกัด

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี จำนวน 44 คน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

กลุม (Cluster Random Sampling) 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการ 

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

 2. แผนการจัดการเรียนรูฯ  

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ 

 4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับ

การใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

ทุติยภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือ รายงาน บทความหรือเอกสารตาง ๆ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพบริบท ปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการสอนพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา จำนวนนักเรียนในแตละช้ันเรียนมากเกินไป ขาดผูสอนที่มีความเช่ียวชาญการ

ใชเวลาในการเรียนไมเหมาะสม โดยเวลาสวนใหญถูกใชในการสอนทักษะอ่ืนที่เห็นวาจำเปน เชน การอานจึงทำให

การฝกฝนและการเรียนรูทักษะการพูดของผูเรียนไมประสบผลสำเร็จ รวมถึงผูเรียนขาดความมั่นใจในการพูดของ

ตนเองวาสามารถนำไปใชจริงได 

 2. ผลการสรางกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยว

เมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 พบวา 
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กระบวนการช่ือ SRPC Model ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู กาวัดผลและ

ประเมินผล  

 3. ผลการทดลองใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง                 

พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 

จากการประเมินความสามารถดานในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการใช

กระบวนการเรียนรูฯ สูงกวากอนการใชกระบวนการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t= 26.756, p = .000) 

 4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใช

สื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวา สามอันดับแรก ไดแก กิจกรรมการ

เรียนรูทำใหเกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น กิจกรรมการเรีนยรูเปดโอกาสใหใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณตาง ๆ มากขึ้น เน้ือหาในแตละกิจกรรมเหมาะสมกับระดับ ความรูและความสามารถของผูเรียน 

และกิจกรรมการเรียนรูทำใหมีความมั่นใจในการออกเสียง และแสดงออกทางภาษามากขึ้น ตามลำดับ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับสภาพบริบท ปญหาและอุปสรรคเก่ียวกับการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา จำนวนนักเรียนในแตละช้ันมากเกินไป ขาดผูสอนที่มีความเช่ียวชาญ           

การใชเวลาเรียนไมเหมาะสม โดยสวนใหญถูกใชในการสอนทักษะการอาน จึงทำใหการฝกฝนและการเรียนรู

ทักษะการพูดของผูเรียนไมประสบผลสำเร็จ รวมถึงผูเรียนขาดความมั่นใจในการพูดของตนเอง วาสามาร

นำไปใชจริงได จึงตองมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุกดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน 

เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

เน่ืองจากกระบวนการเรียนรูเชิงรุกเปนการจัดกิจกรรมเรียนรูที่ผูเรียนตองไดมีโอกาสลงมือกระทำมากกวาการ

ฟงหรือการอานเพียงอยางเดียว ผูเรียนไดฝกการพูดภาษาอังกฤษผานเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ทำให

เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง ไดแก การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการแกปญหาตาง ๆ ทั้งน้ี

สอดคลองกับราชบัณฑิตสภา (2555, น. 98) กลาวถึงการเรียนรูเชิงรุกไววา ผูเรียนมีบทบาทในกิจกรรมการ

เรียนอยางต่ืนตัว และมีชีวิตชีวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนมีสวนริเริมและดำเนินการเรียนรูอยางใสใจ จดจอกับ

เน้ือหา และเรื่องที่ เรียนอยางตอเน่ือง ตลอดกระบวนการ โดยมีการริเริ่มความคิดสรางสรรค ความรูมี

ปฏิสัมพันธรวมกัน ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และแสดงออกไมวาจะเปนทาทางหรือวาจา มิใชเปนเพียงผูรับ

ความรูเทาน้ัน 

 2. ผลการสรางกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยว

เมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 

กระบวนการมีช่ือวา SRPC Model ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู การวัดผล

และประเมินผล โดยผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร หลักสูตร กระบวนการเรียนรูและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การสรางกระบวน องคประกอบสำคัญของการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน เหตุการณ 
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สถานการณที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงออกเก่ียวกับการพูด การฟง การอาน การเขียนและการไตรตรอง โดย

สอดคลองกับพิมพันธ เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2561, น. 35 – 36) กลาวถึงความสำคัญและคุณคาของการ

เรียนรูเชิงรุก ซึ่งผูเรียนมีสวนรวมนับเปนศูนยกลางการเรียนรู จัดเปน Child Centered ผูเรียนมีโอกาสคิด 

รวมกันทำงานกลุม ชวยเหลือกันตามความถนัดและความสามารถของแตละคน อีกทั้งผูเรียนยังมีโอกาสพัฒนา

ทักษะตาง ๆ ผูเรียนรวมกันทำกิจกรรม ทำงานอยางมีชีวิตชีวาอยางต่ืนตัว และยังสอดคลองกับ กลุมนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการศึกษา (2562, น. 5 – 8) กลาวถึงการจัดการเรียนรูเชิงรุกที่ผานประสบการณ เปนการ

เนนปฏิบัติหรือเนนการฝกทักษะไดเปนอยางดี ดวยการจัดสถานการณใหผูเรียนมีประสบการณจำเปนตอการ

เรียนรู กระตุนและสะทอนคิดจากสถานการณน้ัน ๆ  

 3. ผลการทดลองใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พา

เที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา จาก

การประเมินความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 หลังการใชกระบวนการสูง

กวากอนใชกระบวนการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากกิจกรรมไดเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือ

เรียนรู ปฏิบัติ หาความรูดวยตนเอง สิ่งสำคัญมีการฝกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษจากสื่อออนไลน โดยมีเจาของ

ภาษาเปนแบบอยาง และสถานการณจำลอง ทำใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการฝกฝน เรียนรู รวมทั้งมีการ

คิดวิเคราะห สังเคราะหและแกปญหา ประเมินคา แลกเปลี่ยนเรียนรู อภิปราย แสดงความคิดเห็นจากกิจกรรมที่

ผูวิจัยไดจัดสรางขึ้น สอดคลองกับระวิ แกวสุกใส (2555) ไดกลาวถึงการเรียนรูโดยใชสถานการณจำลองน้ันผูเรียน

ลงไปเลนในสถานการณที่มีบทบาท ขอมูลและกติกาการเลนที่สะทอนความเปนจริง และมีปฏิสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ 

ที่อยูในสถานการณน้ัน ๆ โดยใชขอมูลที่มีสภาพคลายกับขอมูลในความเปนจริงในการตัดสินใจและแกปญหาตาง 

ๆ ทำใหผูเรียนเกิดการถายโยงความรูที่ดีและไดผลมากที่สุด ผูเรียนไดฝกฝนทักษะการพูด รวมทั้งการแกปญหา

จากสถานการณจำลองน้ัน ๆ ไดจริง 

 4. ผลการประเมินการใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง 

พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พา

เที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยรวมอยู

ในระดับมาก เปนเพราะกระบวนการเรียนรูไดตอบสนอง เปดโอกาสใหเรียนรูดวยตนเองจากสื่อออนไลน โดยสื่อ

ออนไลนนักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งที่ใชชองทางการติดตอแบบสามารถโตตอบ

หรือแบงปนความรู ความเขาใจรวมกันผานเว็บไซตตาง ๆ สรางความสะดวกและความคลองแคลวใหแกนักเรียน 

ซึ่งจะเรียนในเวลาใด เรียนก่ีครั้งก็ได จนเกิดความรูความเขาใจและสามารถฝกฝนทักษะดานการพูดได สอดคลอง

กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (2559) ที่กลาวถึงสื่อออนไลนวาเปนสื่อขอมูลสารสนเทศ ภาพ 

มัลติมีเดียหรือสื่อดิจิทัล สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชชองทางการติดตอแบบสามารถโตตอบหรือแบงปนสื่อรวมกัน 

นอกจากน้ันการเรียนรูจากสถานการณจำลอง นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห แกปญหา และมีโอกาสไดฝกฝนการ

พูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ ซึ่งเปนชุมชน ทองถิ่นของตนเอง ทำใหผูเรียนเกิดความรัก 

ความหวงแหน ภาคภูมิใจ ความผูกพันในสถานที่แหลงทองเที่ยว อาหารการกินและวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ เปน
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ตน สอดคลองกับ โจนส (Jones, 1983, pp. 2 – 3) กลาววา จุดประสงคของการใชสถานการณจำลองเปนการ

เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชทักษะอยางเต็มที่ เชน คำศัพท หรือโครงสรางแตในสถานการณจำลองผูเรียนจะได

ภาษาอังกฤษทั้งหมดที่รู เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางสรางสรรคและมีจุดมุงหมาย โดยมุงไปในดานการสื่อสาร 

ความคลองแคลวทางภาษา 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูกระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน 

เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

ครูผูสอนจะตองสรางความเขาใจในการมีปฏิสัมพันธของนักเรียน เพ่ือจะไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม สรางความรูและ

ฝกฝนการพูดภาษาอังกฤษรวมกัน 

 2. กระบวนการเรียนรูเชิงรุก ดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน เรื่อง พาเที่ยวเมืองสัตหีบ 

เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนการทำใหนักเรียนเกิด

ความหลากหลายทางความคิด เปนขั้นตอนสำคัญในการสรางความรู ไดแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น อภิปราย

ความรู สิ่งที่ไดรับกับเพ่ือนในระดับกลุมและระดับช้ัน 

 3. ผูสอนเปดใจใหกวางยอมรับความคิดเห็นที่แปลกหรือแตกตางของนักเรียนแตละคน พรอมทั้งใหกำลังใจ 

ช่ืนชม และเสริมแรงใหกับนักเรียนในการเรียนรูผานสื่อออนไลนและสถานการณจำลอง  

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูเชิงรุกดวยสถานการณจำลองรวมกับการใชสื่อออนไลน

ในรายวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมนอกหองเรียน ไดเรียนรูและสรางความรูดวยตนเอง 

 2. ควรศึกษากระบวนการเรียนรูเชิงรุกกับตัวแปรต่ืน ๆ ที่นอกเน้ือจากความสามารถในการสนทนา เชน 

การพัฒนาการอาน การพัฒนาความสามารถในการเขียน เปนตน 

 3. ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามกระบวนการเรียนรูเชิงรุก เพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในเน้ือหาการเรียนรูอ่ืน  
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การวิจัยและพฒันารปูแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู 

เพื่อสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคม 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 3 

Research and development of a problem-based teaching model based on knowledge-

building theory to promote problem-solving abilities and social responsibility of 

students in Matthayomsuksa 3 

 

สัญญา โตะหน2ู

1  

Sanya Tohnu1 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคการสอนกลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 2) สรางรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

ตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 3) ทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือ

สงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 และ 4) 

ประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 32 คน ซึ่งไดจากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามปญหา

และอุปสรรคในการสอนวิชาสังคมศึกษา แบบประเมินรูปแบบฯ แบบประเมินความสามารถในการแกปญหา

และแบบวัดความรับผิดชอบตอสังคม และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบ วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาสังคม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

จากการรวมสนทนากับครูผูสอน พบวา ผูสอนสวนใหญสอนแบบบรรยายเน้ือหาตามหนังสือ ขาดเทคนิคและ

วิธีการสอนแบบใหมๆ ทำใหเด็กนักเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือฝกแกปญหาในหองเรียน ทำใหไมมีสวน

รวมในการเรียนการสอน เพราะเบ่ือหนายตองทองจำทั้งในเน้ือหาวิชาที่หลากหลายหมวดสาขา และเน้ือหา

สาระบางอยางก็ไมไดนำไปใชจริงในชีวิตประจำวัน 2) ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตาม

ทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา 3 ประกอบดวย หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน ไดแก ขั้นที่ 1 คิดคนปญหา ขั้นที่ 2 

 
1 ครู โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล), Teacher at Pattaya City 8 School (Pattayanukul) 
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นำพาเขาใจ ขั้นที่ 3 ใสใจเครงครัด ขั้นที่ 4 รวมจัดกติกา ขั้นที่ 5 พาสูกิจกรรม ขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน และขั้น

ที่ 7 สืบสานประเมินคา และการวัดผลประเมินผล 3) ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

ตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการแกปญหาและความ

รับผิดชอบตอสังคม หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวากอนใชรูปแบบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การ

ประเมินรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3        

มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : ปญหาเปนฐาน / ทฤษฎีการสรางความรู/ การแกปญหา/ความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were 1) to analyze problems and obstacles in teaching 

social studies, religion and culture in Mathayomsuksa 3 2) Create a teaching model based on 

the problem-based theory of knowledge creation to promote problem-solving abilities and 

social responsibility of students in Matthayomsuksa 3. 3) Experiment with a problem-based 

teaching model based on knowledge-building theory, to promote problem-solving abilities 

and social responsibility of students in Matthayomsuksa 3 and 4) to evaluate the use of 

problem-based teaching methods based on knowledge-building theory, to promote problem 

solving abilities and social responsibility of students in Matthayomsuksa 3. The sample group 

used in this research were consisting of 32 students in Mathayomsuksa 3/2, 2nd semester, 

academic year 2021, Purposive sampling. Tools used in research and data collection were 

questionnaires on problems and obstacles in social studies teaching. Model assessment form 

Problem Solving Ability and Social Responsibility measurement and a questionnaire to 

measure students' satisfaction with the model. Analyze the data by averages, standard 

deviation and t-test. 

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

teaching social subjects Mathayomsuksa 3 students from the conversation with the teachers, 

found that most of the teachers taught by describing the content according to the book. 

Lack of new teaching techniques and methods causing students to be afraid to express their 

opinions or practice solving problems in the classroom causing no participation in teaching 

because of boredom having to memorize both in the content of various subjects in different 
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branches and some content is not actually used in daily life. 2) The results of the 

development of a teaching model using problem-based knowledge based on the theory of 

knowledge creation to promote problem-solving abilities and social responsibility of 

Mathayomsuksa 3 students, consisting of principles, objectives, and teaching procedures: 

Step 1 : Identify problems Step 2 : Bring understanding Step 3 : Strict attention Step 4 : Co-

organize the rules Step 5 :  Leading to activities, Step 6  presents the results and Step 7 

continues to evaluate and evaluation results.  3 )  The results of the experiment using a 

problem-based teaching model based on knowledge-building theory to promote problem-

solving abilities and social responsibility of Mathayomsuksa 3  students, it was found that 

Mathayomsuksa 3  students were able to solve problems and be socially responsible. After 

using the model statistically significantly higher than before applying the pattern at the .0 5 

level. 4 ) Assessment of the teaching model using problem-based methods according to the 

theory of knowledge creation. In order to promote problem-solving abilities and social 

responsibility of Mathayomsuksa 3  students, it was found that Mathayomsuksa 3  students 

were satisfied with the teaching style. Overall, it's at a high level. 

 

Keywords : Problem–based Learning/Constructivism/problem solving ability/social 

responsibility  

 

บทนำ 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็วของเมืองตาง ๆ กอใหเกิดผลกระทบตอ

มนุษยชาติ ทั้งปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ ปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคม ซึ่งนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น 

สำหรับการเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติในเมืองที่มีระดับการใชพลังงานและทรัพยากรมากกวาที่อ่ืน 

ขณะเดียวกันก็ปลอยของเสียและขยะมูลฝอยสูพ้ืนที่รอบนอกและยังปลอยของเสีย ขยะในรูปแบบตาง ๆ ย่ิง

เมืองที่มีการขยายตัวมากเทาใด การบริโภคทรัพยากรและทำลายสภาพแวดลอมก็ย่ิงมีมากขึ้นเทาน้ัน อันเปน

การทำลายความสามารถในการใชชีวิตรอดของคนในอนาคต นอกจากน้ีผลกระทบของเมืองยังสงผลตอระดับ

ทองถิ่นและโลก เชน การปนเปอนในสิ่งแวดลอม การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การเพ่ิมขึ้นของขยะมูลฝอย และขยะเทคโนโลยี ปญหามลพิษ สำหรับปญหาสิ่งแวดลอมทางสังคมจะพบวา 

สงผลใหเมืองตองสรางกลไกรองรับ และการจัดการที่ซับซอนขึ้น ทำใหเกิดปญหาตามมา เชน ปญหาจราจร 

ปญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค ปญหาที่อยูอาศัย ปญหาสุขภาพกาย ปญหาสุขภาพจิต เปนตน โดยปญหา

สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่โลกเรากำลังประสบกันถวนทั่ว คือ การเกิดผลกระทบจากสถานการณโรคระบาด

โควิด 19 (Covid -19) ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยางบนโลกใบน้ี โดยเฉพาะรูปแบบการใชชีวิตที่ไม

เพียงเราตองระวังเรื่องสุขอนามัยของตนเองเพ่ิมขึ้น แตเรายังตองตระหนักถึงความปลอดภัยตอสวนรวมดวย 
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เพราะหากเราขาดความใสใจเพียงนิดเดียว ตัวเราเองอาจกลายเปนผูสงตอโรครายใหกับคนมากมาย โดยไม

คาดคิด สถาการณการแพรระบาด Covid – 19 ทำใหทั่วโลกตางเฟนหามาตรการรับมือที่ดีที่สุดดวยมาตรการเวน

ระยะหางทางสังคมหรือSocial Distancing จนนำไปสูการปดเมือง ปดเศรษฐกิจ และปดสถานบันการศึกษา ซึ่ง

เปนสาเหตุใหนักเรียนจำนวนมากกวา 1.5 พันลานคน หรือมากกวา 90% ของนักเรียนทั้งหมดในโลกไดรับ

ผลกระทบถึงกระบวนการเรียนรูและบางสวนยังประสบปญหาเรื่องการเขาถึงเทคโนโลยี สงผลตอการเรียนรู 

โดยวิกฤตโควิด – 19 ช้ีใหเห็นวาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีความสำคัญมาก ทั้งการปรับตัวใหเขากับ

สถานการณ (Adaptability) ความเขาใจผูอ่ืนมี global mindset มองตัวเองเปนพลเมืองโลก และมองผูอ่ืน

ดวยความเช่ือมโยงกันมีความสามารถในการแกสถานการณเวลาเจอเหตุการณอยางกระทันหัน รวมถึงเรื่อง

ความรูใหม ๆ เชน ทักษะดานดิจิทัล (Digital literacy) หรือการเงิน (Financial literacy) รวมทั้งทักษะการ

จัดการตัวเอง ภาวะผูนำ การทำงานรวมกับผูอ่ืน ซึ่งเหลาน้ีลวนนำไปปรับใชในการแกปญหาตาง ๆ ได 

 “การแกปญหา” เปนสมรรถนะหน่ึงที่จำเปนที่ตองปลูกฝงใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน เพ่ือยกระดับผูเรียนใหมี

คุณภาพ มีศักยภาพเปนเมืองที่ดีของสังคม “ทักษะในการแกปญหาโดยผูเรียน” น้ันตองสามารถสรางทางเลือก

ในการแกปญหาและเลือกทางเลือกในการแกปญหาไดดวยตนเอง อันจะนำมาสูการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

โดยสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2560) ไดกลาวถึงความหมายของความสามารถในการแกปญหาไววา 

หากบุคคลพบปญหาอุปสรรคแลวสามารถใชความรู ความคิดหรือประสบการณเดิมที่มาประยุกตใชในการ

พิจารณาไตรตรองปญหา เพ่ือตัดสินใจในการหาทางเลือกหรือทางออกของปญหาที่เหมาะสมที่สุด โดย

ความสามารถในการคิดแกปญหาน้ันจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอสังคม และสิ่งแวดลอมไปดวยกันจึงแสดง

ใหเห็นวาความสามารถในการแกปญหาจะตองพัฒนาควบคูไปกับการสรางคุณลักษณะ “ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคม” ดังน้ัน “ความรับผิดชอบตอสังคม” จึงเปนสิ่งสำคัญที่ตองปลูกฝงไปพรอม ๆ กับความสามารถใน

การแกปญหา เพราะทุกครั้งที่ตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาตาง ๆ จะตองมีความรับผิดชอบผลที่จะ

เกิดขึ้น 

 กิจกรรมการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน เปนกระบวนการเรียนรูที่ใหนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยใช

สถานการณปญหาเปนตัวกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในการแกปญหา โดยนำความรูเดิมหรือความรู

เบ้ืองตนมาประกอบการตัดสินใจแกปญหา และสรางองคความรูดวยตนเอง โดยผูสอนมีสวนสำคัญในการ

กระตุนใหผูเรียนแสวงหาคำตอบ เริ่มจากขั้นการกำหนดปญหา เปนขั้นตอนที่ผูสอนจัดสถานการณตาง ๆ ให

นักเรียนเกิดความสนใจ กระตุนใหอยากแสวงหาความรู คนหาคำตอบและมองเห็นปญหารวมกัน จากน้ันเปน

ขั้นการทำความเขาใจกับปญหา เปนขั้นตอนที่ผูเรียนทำความเขาใจปญหาที่ตองการเรียนรู จนสามารถอธิบาย

สิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับปญหาได จากน้ันเปนขั้นดำเนินการศึกษาคนควา ผูเรียนดำเนินการศึกษาคนควาขอมูล

ดวยวิธีการที่หลากหลาย สุดทายเปนขั้นการสรุปและประเมินคำตอบโดยผูเรียนประเมินวาขอมูลที่หามาไดน้ันมี

ความเหมาะสมหรือไม เพียงไร แลวรวมกันสรุปองคความรูในภาพรวมของปญหา โดยสอดคลองกับวิชุดา วงศ

เจริญ (2561) ที่ใหความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา ผูเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนที่ใชปญหา

เปนฐานไดน้ัน ผูเรียนตองมีความตระหนักถึงความสำคัญในการรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และ

ดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดังน้ันแนวคิดในการสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบ
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ตอสังคม จึงมีความสัมพันธกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน ซึ่งเปนวิธีการสอนที่ใหผูเรียนได

เผชิญหนากับปญหาที่อยูในชีวิตประจำวัน เพ่ือเขาใจปญหาและเสนอทางออกของปญหาที่มีความรับผิดชอบตอ

สังคม โดยการศึกษาคนควาหาทางแกปญหารวมกัน  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

 2. สรางรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถใน

การแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 

 3. ทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 

 4. ประเมินผลการใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 

 

สมมติฐานการวิจัย  

 1. รูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 ไดสูงขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสราง

ความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3          

อยูในระดับมาก 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ผู วิจัยไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของและใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 

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

ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methods Research) ดวยการศึกษาวิธีการเชิงปริมาณ 

(Quantitative Methods) เสริมดวยวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) และประยุกตใชแผนการทดลอง

แบบกลุมตัวอยางเดียว มีการทดลองกอนเรียนและหลังเรียน The One Group Pretest-Posttest Design (มาเรียม 

นิลพันธ, 2555,  น. 144) 
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                                       ตัวแปรอิสระ                                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุ

กูล) สังกัดเมืองพัทยา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 จำนวน 158 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) สังกัดเมือง

พัทยา จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แบบสอบถามเรื่อง ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา 

 2. แผนการจัดการเรียนรูฯ  

 3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแกปญหา 

 4. แบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 

 5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการ

สรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา 3    

การเก็บรวบรวมขอมูล 

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

เปนขอมูลที่ไดจากหนังสือ เอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาสังคม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูสอนสวน

ใหญสอนแบบบรรยายเน้ือหาตามหนังสือ ขาดเทคนิคและวิธีการสอนแบบใหมๆ ที่กระตุนใหนักเรียนเกิดการ

รูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน

ตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความ

รับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา 3 

- ความสามารถในการ

แกปญหา                               

- ความรับผิดชอบตอสังคม 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 

 30 

เรียนรู นักเรียนขาดการวิเคราะห ไมกลาแสดงความคิดเห็น ไมมีโอกาสฝกแกปญหาในหองเรียน ขาดการมีสวน

รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนเกิดความเบ่ือหนายที่ตองทองจำในเน้ือหาวิชาที่หลากหลายหมวด 

หลายสาขา และเน้ือหาสาระในบทเรียนบางอยางก็ไมสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได จึงมีการวิจัยและ

พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถในการ

แกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 ประกอบดวย 

หลักการ วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน ไดแก ขั้นที่ 1 คิดคนปญหา ขั้นที่ 2 นำพาเขาใจ ขั้นที่ 3 ใสใจเครงครัด 

ขั้นที่ 4 รวมจัดกติกา ขั้นที่ 5 พาสูกิจกรรม ขั้นที่ 6 นำเสนอผลงาน และขั้นที่ 7 สืบสานประเมินคา และการ

วัดผลประเมินผล  

 3. ผลการทดลองใชรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 พบวา นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคม หลังการใชรูปแบบฯ สูงกวา

กอนใชรูปแบบอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 4. การประเมินรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3 พบวา นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการสอนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ผูสอน

สวนใหญสอนเน้ือหาตามหนังสือ โดยสอนแบบบรรยาย ขาดเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ ขาดการสอนใหวิเคราะห

จึงทำใหนักเรียนไมกลาแสดงความอดทน ขาดการฝกฝนการแกปญหาในหองเรียน นักเรียนจึงไมมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนมากนัก เกิดความเบ่ือหนายในการทองจำ และนักเรียนยังมีแนวความคิดวาเน้ือหา

สาระบางอยางไมสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได ซึ่งรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการ

สรางความรูน้ัน สงเสริมใหนักเรียนสามารถแกปญหาและมีความรับผิดชอบตอสังคมได เน่ืองจากรูปแบบการ

สอนมีกรอบความคิดทางดานหลักการ ทฤษฎีความเช่ือตาง ๆ รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน และเกณฑตาง ๆ ที่

สามารถยึดถือเปนแนวทางในการดเนินงาน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายได โดยเฉพาะการสอนโดยใชปญหาเปน

ฐานน้ันเปนการจัดกิจกรรมที่ใชปญหาเปนเครื่องมือกระตุนใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเห็น ตองการ

ศึกษาหาความรูตาง ๆ เพ่ือนำองคความรูเหลาน้ันไปแกไขขอสงสัยหรือปญหาดังกลาว โดยนักเรียนจะตอง

เรียนรู คิดวิเคราะหในการแกปญหาน้ัน ๆ ซึ่งสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวัน ซึ่งสอดคลองกับ ประสาท 

เนืองเฉลิม (2558) กลาววา การเรียนรูโดยใชปญหาเปนบานเปนการจัดการเรียนรูที่กระตุนความเขาใจใน

สภาพปญหาที่แทจริง เรียนรูจากการเรียนและทำงานรวมกันเปนกลุม เพ่ือคนหาวิธีการแกปญหามุงพัฒนา

ทักษะการเรียนรูมากกวาความรูโดยผูสอน และผูเรียนรวมกันกำหนดประเด็นปญหา เพ่ือนำไปสูการวางแผน
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และลงมือทำเพ่ือแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาสม การเรียนการสอนแบบน้ีตอบสนองตอธรรมชาติการเรียนรู

ของผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เปนการเรียนรูตามสภาพจริง ตองทำความเขาใจปญหา คนควาวิธีการแกไขปญหา 

พัฒนาแนวความคิด ปรับตัวเพ่ือทำงานรวมกับกลุม นำเสนอความรูจากสิ่งที่ตนเองคนพบจากการพัฒนา จน

สามารถปรับใชในชีวิตประจำวัน เกิดเปนคุณลักษณะประจำวันของนักเรียนในที่สุด 

 2.  ผลการสรางรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริมความสามารถ

ในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ประกอบดวย หลักการ 

วัตถุประสงค ขั้นตอนการสอน ไดแก 1) คิดคนปญหา 2) นำพาเขาใจ 3) ใสใจเครงครัด 4) รวมจัดกติกา 5) พาสู

กิจกรรม 6) นำเสนอผลงาน และ 7) สืบสานประเมิน การวัดผลและประเมินผล โดยผุวิจัยไดจัดสรางขึ้นจาก

การศึกษาเอกสารวิชาการ หลักสูตร ทฤษฎี แนวคิดตาง ๆ รูปแบบการสอน และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการสราง

ความรู ทั้งน้ีเปนการสงเสริมความสามารถในการแกปญหา และความรับผิดชอบตอสงัคมของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสอดคลองกับทิศนา แขมมณี (2560, น. 137 – 138) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใช

ปญหาเปนฐานน้ัน “ปญหา” จะเปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามเปาหมาย ซึ่งผูสอนจะใหนักเรียน

เผชิญปญหา ฝกกระบวนการวิเคราะหปญหาและแกปญหารวมกัน จะชวยใหนักเรียนเกิดความรู ความเขาใจใน

ปญหาน้ัน ๆ อยางชัดเจน เห็นทางเลือกในการแกปญหาอยางหลากหลาย เกิดความใฝรู เกิดทักษะกระบวนการคิด 

และกระบวนการแกปญหาตาง ๆ ไดเรียนรูจนเกิดเปนจิตสำนึกในการยึดถือปฏิบัติและใชชีวิตประจำวันได และยัง

สอดคลองกับอัมพร มาคนอง (2559, น. 74) กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชปญหาเปนฐานเปนการ

เรียนรูจากกระบวนการทำงานที่มุงการทำความเขาใจและแกปญหา โดยผูสอนนำเสนอสถานการณหรือปญหาที่

เกี่ยวของกับชีวิตประจำวัน ซึ่งเปนสิ่งกระตุนใหผูเรียนอภิปราย คนควา แสวงหาขอมูลและตัดสินใจแกปญหา 

 3. ผลการทดลองใชงรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู เพ่ือสงเสริม

ความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา หลังการใช         

รูปแบบฯ นักเรียนสามารถแกปญหาและมีความรับผิดชอบตอสงัคมสูงขึ้นกวากอนใชรูปแบบฯ อยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 เน่ืองจากกิจกรรมเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู คนควาหาความรู สรางความรูดวยตนเอง 

สอดคลองกับอรณิชชา  คงอยู (2563) ไดศึกษาผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานที่มีตอความสามารถในการ

แกปญหาวิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 พบวา หลังใชการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน 

นักเรียนมีความสามารถในการแกปญหาวิชาสุขศึกษาสูงขึ้นกวากอนใชอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ผลการประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู           

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความพึงพอใจตอรูปแบบการสอนโดยรวมอยูในระดับมาก เน่ืองจากรูปแบบการ

สอนตอบสนองความตองการของผูเรียน ทำใหนักเรียนไมเบ่ือหนายในการเรียนรู มความกระตือรือรนสนใจในการ

คนควาหาความรู เพ่ือนำมาใชในการแกปญหาและหาคำตอบจากเหตุการณหรือสถานการณ ซึ่งเปนสิ่งใกลตัว

นักเรียน เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนรูไปแลวนักเรียนสามารถนำมาปรับใชในชีวิตปรำจำวันไดจริง 

สอดคลองกับชวัลกร วิทยพานิช (2560) ไดพัฒนาทักษะการแกปญหาโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปญหาเปนฐาน                    

วิชาเศรษฐศาสตร สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุททดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการแกปญหา             

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1. การจัดกิจกรรมการเรีนยรูของรูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรู           

เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแกปญหาและความรับผิดชอบตอสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มุงสราง

ประสบการณตรง จำตองใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ ฝกทักษะการคิด การแกปญหา การวางแผน และตรวจสอบ                     

ซึ่งกลาวไดวา “ภาระงานที่ทาทาย” จะชวยใหนักเรียนคิดแกปญหาและสามารถนำไปเปนแนวทางในการประพฤติ

ปฏิบัติในสังคมได 

 2. การเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐานเปนวิธีหน่ึงที่อาศัยหลักการของการเรียนรูแบบช้ีนำตนเอง 

และเมื่อมาประยุกตใชกับการสอนผานระบบออนไลนในบริบทสังคมที่มีการระบาดของโควิด 19 ซึ่งทำให

สามารถติดตามและกระตุนการเรียนรูของนักเรียนไดงาย และสะดวกขึ้น ชวยพัฒนาการเรียนรูโดยการสราง

ความรูดวยตนเอง ขณะเดียวกัน นักเรีนมีความรูเพ่ิมขึ้นอีกดวย 

 3. การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ครูผูสอนจะตองมีทักษะที่หลากหลาย มีความรอบรู เขาใจใน

เน้ือหาวิชาหรือปญหาน้ัน ๆ เพ่ือจะไดใหขอช้ีแนะ ตรวจสอบหรือประเมินคำตอบ การแกไขปญหาของผูเรียน

วาถูกตองหรือไมอยางไร ทั้งน้ีจะตองคำนึงถึงเหตุและผลเปนหลัก  

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. พัฒนารูปแบบการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตามทฤษฎีการสรางความรูในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

เพ่ือใหนักเรียนคิดเช่ือมโยงกับสถานการณจริงและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

 2. ศึกษาตัวแปรอ่ืนที่สงผลตอการจัดการเรียนรู โดยใชปญหาเปนฐาน เชน สมรรถนะสำคัญของ

ความสามารถในการสื่อสารและการเจรจาตอรอง 

 3. นำรูปแบบการสอน ทฤษฎีการสรางความรู ไปศึกษาวิจัยกับเน้ือหาสาระอ่ืนในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือใหทราบวารูปแบบการจัดการเรียนรูน้ีมีความเหมาะสมกับเน้ือหาใด

มากที่สุด  
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รายงานการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคตวิิสตท่ีสงเสรมิการคิด

สรางสรรค โดยบรูณาการภูมิปญญาทองถ่ิน เรื่อง เพียรเพิ่มอาชีพตามวถีิพอเพียง (CEEDS 

Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 

The develop a teaching and learning model based on the constructivist 

theory that promotes creative thinking by integrating local wisdom on the 

topic of "Pure to Increase Career by the Sufficiency Way" (CEEDS Model) 

for students in Mathayomsuksa 5 

 

อุษณา  ปอมลิขิตกุล3

1 

Ausana  Pomlikitkul1 

 

บทคัดยอ 

 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต           

ที่สงเสริมการคิดสรางสรรคโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 

Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ

ของรูปแบบการเรียนการสอนฯ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนฯ กลุมตัวอยางที่ใช 

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 25 คน ที่ไดมาจาก Purposive Sampling ภาคเรียนที่ 2 

ประจำปการศึกษา 2563 โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

นครพนม เครื่องมือที่ใช 1) แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรคฯ จำนวน 5 แผน พรอมชุดการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรูรวมทั้งหมด 20 

ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนฯจำนวน 30 ขอ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการ

เรียนการสอนฯ จำนวน 15 ขอ การเก็บรวบรวมขอมูล 1) ทดสอบกอนเรียน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนที่นักเรียนจะเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตฯ 2) ตรวจใหคะแนน

และนำคะแนนที่ไดไปหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 3) ทำการทดลองโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรคฯ จำนวน 20 ช่ัวโมงตามแผนการจัดการเรียนรู

จำนวน 5 แผน 4) ทำการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามแผนการจัดการ

เรียนรูจำนวน 20 ช่ัวโมงแลวนำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและ

หลังจากการเรียน และวิเคราะหหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต

 
1 ครู โรงเรียนดงดาวแจงพัฒนศึกษา, Teacher at Dong Dao Chaeng Phatthana Suksa School 
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ที่สงเสริมการคิดสรางสรรค ฯ 5) นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ รวม 15 ขอ ใชเวลา 

20 นาที สถิติที่ใชการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก (1) ขั้นกระตุน

ความรู  (2) ขั้นขยายความรู (3) ขั้นปรับสมดุลทางปญญา (4) ขั้นพัฒนาโดยใชการคิดสรางสรรคและ (5) ขั้น

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนฯ พบวาคะแนนสอบของผูเรียนหลังเรียนสูง

กวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอพัฒนา

รูปแบบการเรียนการสอนฯ ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คาเฉลี่ย

ของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 

 

คำสำคญั : รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต / การคิดสรางสรรค / บูรณาการภูมิ 

              ปญญาทองถิ่น / เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง  

 

ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to develop a teaching and learning model 

based on the constructivist theory that promotes creative thinking by integrating local 

wisdom on the topic of "Pure to Increase Career by the Sufficiency Way" (CEEDS Model). 

learning subject group for students in Mathayomsuksa 5 2) to study the effectiveness of 

CEEDS Model 3) to assess the satisfaction of the CEEDS Model. The target group used in the 

research is a total of 25 Mathayomsuksa 5 students obtained from purposive Sampling, 

semester 2 of the academic year 2020, Dong Dao Chaeng Phatthana Suksa School, under the 

Office of Secondary Education Service Area Nakhon Phanom. The Research instruments 

consist of 1) The learning management plan according to the CEEDS Model consisted of 5 

plans, together with a learning package total of 20 hours of knowledge in each learning plan 

2) A 30-item pre- and post-study achievement test of students using the CEEDS Model 3) a 

questionnaire for assessing students' satisfaction towards learning the learning was conducted 

according to the CEEDS Model of 15 items. The data were analyzed by finding the 

percentage, mean, standard deviation and t-test.  

 The results showed that 1) The developed CEEDS Model consists of 5 stages: (1) C: 

cognitive conflict stage (2) E: expand cognitive structure stage (3) E: enhance extension of 
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cognitive balance stage (4) D: Development and (5) S: Sufficiency Economy 2) Comparison of 

academic achievement before and after learning of the students who studied using the 

instructional model, it was found that the test scores of the students after school were 

significantly higher than the threshold at the .05 level, and 3) The results of the study on the 

satisfaction of students towards the development of the teaching and learning model as a 

whole were at the highest level, with a mean of 4.53 and a mean of a standard deviation of 

0.30. 

Keywords : teaching and learning model based on constructivist theory / creative thinking /  

                 integrating local wisdom / Pure to Increase Career by the Sufficiency Way 

 

บทนำ 

 ในยุคศตวรรษที่  21 เมื่อองคความรูของโลกขยายขอบเขตเพ่ิมพูนแบบเทาทวีคูณ ประกอบกับ

ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสามารถทำใหผูคนเขาถึงความรูเหลาน้ันไดในเวลาเพียงลัดมือเดียว โลกแหง

การศึกษาไดเลี่ยนแปลงไปคอนขางมาก การศึกษาที่ยอมรับกันวาเปนการสรางความรู ความสามารถและพัฒนา

ศักยภาพของคน ไดแกการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งสอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

(21st Century Skills)  ซึ่งในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดเริ่มนำแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

มาใชเปนพ้ืนฐานดานการพัฒนาการศึกษาไทย โดยกำหนดเปนจุดเนนของการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน 

เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนในการใชชีวิตในศตวรรษที่ 21 

 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งมุงเนนการพัฒนาการเรียนรูอยางย่ังยืนและการเรียนรูตลอดชีวิตเปดโอกาสใหผูเรียนได

สรางองคความรูดวยตนเองผูเรียนจะไมเพียงแตรับขอมูลความรูเทาน้ัน ประสบการณ ความเช่ือ อาจกลาวไดวา 

ผูเรียนจะไมเพียงแตรับขอมูล ความรูเทาน้ัน แตจะตองจัดกระทำขอมูล ความรู หรือประสบการณตาง ๆ และ

สรางความหมายหรือสรางความรูขึ้นมาดวยตนเองอันจะนำไปสูทักษะความรูและการนำไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจำวันไดอยางมีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีสรางความรูใหมดวยตนเอง 

(Constructionism Theory) เช่ือวาการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีก็ตอเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการสรางผลิตผลที่มี

ความหมายและตรงตามความสนใจ โดยในขณะที่ผูเรียนสรางของบางสิ่งบางอยางออกมาเปนผลิตผลน้ันผูเรียน

จะสรางความรูขึ้นมาดวย และความรูใหมน้ีจะชวยใหผูเรียนนำไปสรางสิ่งตาง ๆ ที่มีความซับซอนมากขึ้นได  

(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ, 2546) อันจะเปนการปลูกฝงใหผูเรียนมีนิสัยรักการเรียนรู นำไปสูการเปนบุคคลแหงการ

เรียนรู เปนคนเกงคนดีและเรียนรูอยางมีความสุข และการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงที่มีความสอดคลอง

กับแนวการจัดการเรียนสอนในรายวิชาชีพของสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน (Project–Based Learning) โดยมีลักษณะของการจัดกระบวนการเรียน การสอนที่เปดโอกาสให

ผูเรียนกำหนดสิ่งที่ตองการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ ฝกการวางแผนการดำเนินงาน การลงมือ
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ปฏิบัติงานตามแผน มีการสรุปผลการเรียนรูและนำเสนอผลงานอยางเปนระบบ ซึ่งจะชวยสงเสริมใหผูเรียน

สามารถคิดเปน ทำเปน แกปญหาเปน มีทักษะในการคนควาหาความรู และไดเรียนรูอยางมีความสุข การ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงงานจะชวยเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยเนนการลงมือปฏิบัติงาน

ในสภาพจริงนอกจากน้ีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานยังมีความสำคัญในการเตรียมผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถที่ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในอนาคตที่ตองการผูปฏิบัติงานที่มีทักษะในการทำงาน 

3 ดาน คือ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแกปญหา และทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืนเพราะในการจัดการเรียน

การสอนแบบโครงงานน้ันสมาชิกในกลุมจะตองรวมมือกันทั้งในดานทักษะความรูความสามารถของแตละบุคคล

มาใชรวมกันในการทำงาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการติดตอสื่อสารปฏิสัมพันธกัน

โดยตรงและตอเน่ืองในทุกขั้นตอนของการทำโครงงาน ซึ่งจะทำใหสมาชิกในกลุมรูสึกวาตนเองมีคุณคามี

ความสำคัญตอการทำงานของกลุม 

 จากหลักการและเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตาม

วิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชรูปแบบการสอนแบบโครงงานเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน 

โดยนำมาใชในการเรียนในรายวิชาโครงงานอาชีพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ

สงเสริมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพใหแกผูเรียน เพ่ือใหสามารถนำไปเปนแนวทางในการประกอบอาชีพ

ได เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการดำเนินชีวิต 

ตลอดจนการปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบันและอนาคตไดเปนอยางดี 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค               

โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการ

คิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุม

สาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริม

การคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

 2. นักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต ที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง 

(CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับมาก 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนดงดาว

แจงพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ที่ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1. แผนการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 5 แผน พรอมชุดการเรียนรูในแตละแผนการเรียนรู                

รวมทั้งหมด 20 ช่ัวโมง 

 2. แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

จำนวน 30 ขอ  

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตาม

วิถีพอเพียง จำนวน 15 ขอ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ทดสอบกอนเรียน เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนที่นักเรียนจะเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน

การสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง 
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เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 

 2. ตรวจใหคะแนนและนำคะแนนที่ไดไปหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. ทำการทดลอง โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 จำนวน 20 ช่ัวโมงตามแผนการ

จัดการเรียนรูจำนวน 5 แผน  

 4. ทำการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเมื่อนักเรียนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตาม

แนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่นเรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพ

ตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชกระบวนการปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรูจำนวน 20 ช่ัวโมงแลวนำผลการทดสอบ

มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนและหลังจากการเรียน และวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

 5. นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง 

(CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 

จำนวน 1 ฉบับ รวม 15 ขอ ใชเวลา 20 นาที 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาสถิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป  ดังน้ี 

  1. คารอยละ (Percentage) 

  2. คาเฉลี่ย (Mean)  

  3. คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  4. การหาคาความเที่ยงตรง (Validity) 

  5. คาความยาก (P) ของขอสอบ 

  6. คาอำนาจจำแนก (r) ของขอสอบเปนรายขอ 

  7. คาความเช่ือมั่น (Reliability) 

  8. การทดสอบคาที (t–test dependent) 
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สรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต ที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

  1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 

Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มีองคประกอบสำคัญ ดังน้ี 

   1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นน้ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนสรางความรู

ดวยตนเอง โดยอาศัยประสบการณและโครงสรางทางปญญาที่มีอยูเดิม ความสนใจและแรงจูงใจภายในตนเอง

เปนจุดเริ่มตน ครูมีหนาที่จัดการใหนักเรียนไดปรับขยายโครงสรางทางปญญาของนักเรียน 

   1.2 วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มุงเนนเสริมสรางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

พัฒนาทักษะอาชีพโดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น ผานกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน และสะตีมศึกษา 

(STEAM Education)    

   1.3 เน้ือหาของรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นกระตุน

ความรู 2) ขั้นขยายความรู 3) ขั้นปรับสมดุล ทางปญญา 4) ขั้นพัฒนา โดยใชการคิดสรางสรรค และ 5) ขั้น

การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 

Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น และในระหวางการดำเนินกระบวนการ

เรียนการสอนตามรูปแบบ ใชกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน และสตีมศึกษา (STEAM Education) ใชแบบ

ประเมินโครงงาน การสังเกตการณแสดงออกเปนรายบุคคล การนำเสนอผลงาน เพ่ือประเมินการเกิดหรือการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางปญญา แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค และแบบประเมินความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญา

ทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 

9.89 และ 26.54 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบของผูเรียน หลังเรียนพบวา 

คะแนนสอบของผูเรียน หลังเรียน สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถี

พอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  5 ใน

ภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ตามเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2545) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.53 คาเฉลี่ยของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 โดยที่รายการที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 6 

รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถทำใหนักเรียน คิดริเริ่มสิ่งแปลกใหมได และขอ 13 รูปแบบการเรียนการ

สอนน้ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (= 4.64, S.D. = 0.49) รองลงมาคือ ขอ 12 กิจกรรมการเรียนการ

สอนสามารถศึกษาไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน (= 4.61, S.D. = 0.50) และรายการที่มีระดับความพึง

พอใจนอยที่สุด คือ ขอ 9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีทำใหกลาแสดงความคิดเห็นมากขึ้น (= 4.36, S.D. = 

0.49)   

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผลการใชรูปแบบ พบวา 

  1. ผูวิจัยไดศึกษาตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิด

สรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางของกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี แลวนำมาวิเคราะหหลักสูตร และจัดหนวยการเรียนรู จากน้ันเขียน

จุดประสงครายวิชาตามโครงสรางของคำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร และสรางแผนการจัดการเรียนรูตาม

รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค พบวา การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตสงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ผูวิจัยไดใชขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอน ดังน้ี 

   ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุนความรู ครูผูสอนเสนอสถานการณที่เปนปญหา กระตุนใหนักเรียนเห็นปญหาที่

เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพในชุมชน ระดมสมองสรางทางเลือกที่เปนไปได เปรียบเทียบคำตอบ โดยการต้ัง

คำถาม ใหนักเรียนเขียนปญหาที่พบในการประกอบอาชีพของผูปกครองหรือชุมชน การวิเคราะห SWOT เพ่ือ

ใชประกอบการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองและทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับสุมาลี ชัยเจริญ (2547) 

กลาววา การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในของผูเรียน โดยมีผูเรียนเปนผูสรางความรูจากความสัมพันธ

ระหวางสิ่งที่พบเห็นกับความรู ความเขาใจเดิมที่มีมากอน โดยพยายามนำความเขาใจเก่ียวกับเหตุการณและ

ปรากฏการณที่ตนพบเห็นมาสรางเปนโครงสรางทางปญญาน้ีจะประกอบดวย ความหมายของสิ่งตางๆ ที่ใช

ภาษาหรือเก่ียวกับเหตุการณ หรือสิ่งที่แตละบุคคลมีประสบการณหรือเหตุการณ อาจเปนความเขาใจ หรือ 

ความรูของแตละบุคคล 
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   ขั้นที่ 2 ขั้นขยายความรู ใหนักเรียนระดมสมองหาแนวทางแกปญหาการประกอบอาชีพที่เกิดใน

ชุมชน การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ศึกษาแนวทางการประกอบอาชีพ จากแหลงเรียนรูตาง ๆ นำมาเปน

แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือจำหนาย สอดคลองกับหลักการดำเนินงานตามศาสตรพระราชา คือ เขาใจ 

ไดแก 1) การใชขอมูลที่มีอยูแลว คนควาหาขอมูลการประกอบอาชีพ Internet 2) การใชขอมูลเชิงประจักษ 

สำรวจขอมูลการประกอบอาชีพในชุมชนภูมิปญญาในทองถิ่น 3) การวิเคราะหและวิจัย นำขอมูลมาวิเคราะห

เพ่ือตัดสินใจในการทำโครงงานอาชีพ และ 4) การทดลองจนไดผลจริง ลงมือปฏิบัติฝกทักษะการประกอบ

อาชีพที่ตนเองในใจ 

   ขั้นที่ 3 ขั้นปรับสมดุลทางปญญา นักเรียนศึกษาเรียนรู ฝกฝน พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพที่

ตนเองสนใจ จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน การจัดทำผลิตภัณฑเพ่ือจำหนาย พัฒนาทักษะ 

การประกอบธุรกิจ เปนไปตามแนวคิดของ Lev Vygotsky ซึ่งเช่ือวาวัฒนธรรมจะเปนเครื่องมือทางปญญาที่

จำเปนสำหรับการพัฒนา รูปแบบและคุณภาพของเครื่องมือ ดังกลาวไดมีการกำหนดรูปแบบและอัตราการ

พัฒนามากกวาที่กำหนดไวในทฤษฎีของเพียเจตโดย เช่ือวาผูใหญหรือผูที่มีความอาวุโส เชน พอแม และครู จะ

เปนทอนำสำหรับเครื่องมือทางวัฒนธรรม ผูเรียน รวมถึงภาษา เครื่องมือทางวัฒนธรรมเหลาน้ี ไดแก

ประวัติศาสตร วัฒนธรรม บริบททางสังคมและภาษาทุกวันน้ีรวมถึงการเขาถึงขอมูลอิเล็กทรอนิกส และ

สอดคลองกับหลักการดำเนินงานตามศาสตรพระราชา คือ เขาถึง ไดแก 1) ระเบิดจากขางใน นักเรียนตระหนัก

และเห็นความสำคัญของการประกอบอาชีพที่สรางรายไดดวยตนเอง บนพ้ืนฐานของความพอเพียงอยางย่ังยืน 

มีสำนึกรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน โดยการนำทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาผลิตภัณฑไดอยาง

สรางสรรค 2) นักเรียนมีความรูความเขาใจกลุมเปาหมาย วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือ

กำหนดทางเลือกในอาชีพสำหรับการจัดทำโครงงาน พิจารณาวิเคราะหทุกดาน สรางทางเลือก แลวประเมิน

ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม และ 3) นักเรียนสามารถสรางปญญา ศึกษาเรียนรูและฝกทักษะการประกอบ

อาชีพจากปราชญชาวบานในชุมชน นำมาพัฒนาผลิตภัณฑของตนเอง 

   ขั้นที่ 4 ขั้นพัฒนาโดยใชการคิดสรางสรางสรรค นักเรียนไดรับการปรับเปลี่ยนแนวความคิดโดยดู

จากความรูพ้ืนฐานเดิมที่ถูกดึงออกมาในขั้นแรก ผานกระบวนการสรางความขัดแยงทางปญญา และการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคม คือ การเขากลุม หรือการรวมอภิปรายกลุม ผลที่ไดคือโครงสรางทางปญญาที่นักเรียน

สรางขึ้นใหมเอง การนำความรูที่ไดมาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑของตนเองโดยใชความคิดสรางสรรค ไดแก 

การคิดคลอง คิดยืดหยุน คิดริเริ่ม และคิดละเอียดลออ นำไปสูการ “คิดเปน ทำได ขายเปน” สอดคลองกับ

หลักการดำเนินงานตามศาสตรพระราชา คือ พัฒนา ไดแก 1) เริ่มตนดวยตนเอง มีความมุงมั่น ต้ังใจ ที่จะ

พัฒนาทักษะอาชีพ 2) พ่ึงพาตนเองได การนำทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาสรางอาชีพบนพ้ืนฐาน

ของความพอเพียง 3) ตนแบบเผยแพรความรู จัดทำเอกสารโครงงานอาชีพเผยแพรใหความรู แกบุคคลทั่วไป 

ซึ่งสอดคลองกับ สุมาลี ชัยเจริญ (2547) กลาววา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดของ Social constructivism 

เนนกระบวนการ มีปฏิสัมพันธทางสังคมของผูเรียนและสภาพบริบท โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรียนรูแบบ

รวมมือกันในการแกปญหา จึงเกิดการเรียนรูอยางมีความหมาย ลักษณะการจัดการเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติ

วิสต ควรมีลักษณะที่สำคัญ ดังน้ี 1) มีการเรียนรูอยางต่ืนตัว การเรียนรูตามแนวคอนสตรัคติวิสตเปน
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กระบวนการในการพัฒนาความสามารถในการเขาใจตนเอง ผูเรียนสามารถสรางคิดรวบยอดและขยายความรูที่

ไดตามสภาพบริบทเฉพาะของตนเอง 2) การเรียนรูตามสถานการณที่เหมาะสม การเรียนรูจะไมแยกความรู

ออกจากบริบทของผูเรียน 3) ผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติการเรียนรู สรางความรูดวยตนเอง สรางความหมายจาก

ประสบการณเดิมของตนเอง และทำการตีความ และขยายความรูดวยตนเอง 4) การสรางความรูใหมอาศัย

พ้ืนฐานจากประสบการณเดิมและความเขาใจของผูเรียน โดยการนำประสบการณใหม มาเปรียบเทียบกับ

ประสบการณที่ผูเรียนมีอยูของตนเองและพยายาม หาความสอดคลองระหวางประสบการณเดิมที่มีอยูกับ

ประสบการณใหม 5) ปฏิสัมพันธทางสังคมมีบทบาทสำคัญในการสรางความรูของผูเรียน การสนทนากัน 

ระหวางผูเรียนจะเปนการชวยใหผูเรียนมีการตรวจสอบและการกลั่นกรองความเขาใจของตนเอง และการไดรับ

ขอแนะนำที่ทำใหเกิดมุมมองที่หลากหลาย และเกิดการตอรองทางดานความคิด 

   ขั้นที่ 5 ขั้นบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนการสรางความตระหนักในการ

ประกอบอาชีพเพ่ือสรางรายไดดวยตนเองบนพ้ืนฐานความพอเพียงอยางย่ังยืน การมีสำนึกรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม ผูสอนกระตุนใหผูเรียนทำกิจกรรมโดยเห็นวามีความสำคัญที่จะนำสิ่งที่เรียนรูไปใชไดจริง

ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนำความรูใหมที่พัฒนาขึ้นไปใชในสถานการณตาง ๆ เพ่ือ

สรุป เพ่ือแกปญหา เพ่ือพัฒนา หรือเพ่ือประยุกตใช       

   2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 9.89 และ 

26.54 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบระหวางเกณฑกับคะแนนสอบของผูเรียน หลังเรียนพบวา คะแนนสอบของ

ผูเรียน หลังเรียน สูงกวาเกณฑอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่นักเรียนไดเรียนโดยใชรูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ซึ่งเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนตองสรางความรูใหมดวยตนเอง ดวยการเช่ือม

ประสบการณที่มีอยูแลวกับความรูใหม นักเรียนเปนผูรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและรวมกันแกปญหา 

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน มีการทำงานรวมกัน ผานกระบวนการเรียนรูแบบโครงงาน 

เนนใหผูเรียนเปนผูเริ่มและเลือกเรื่องที่จะศึกษาคนควาดวยตนเอง ตามความสนใจและระดับความสามารถของ

ตนเอง ทำใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในกระบวนการ และสามารถเลือกใชวิธีการตาง ๆ มาใชแกปญหาได

อยางเหมาะสม จนสามารถจัดทำโครงงานอาชีพไดเปนผลสำเร็จ ซึ่งประสบการณ ในการแกปญหาจะชวย

พัฒนานักเรียนใหมีความรูในการศึกษาอยางเปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กมลฉัตร  กลอมอ่ิม 

(2557) ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตดวยการชวยเสริม

ศักยภาพเพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนตน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการเรียนรูตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตดวยการชวยเสริมศักยภาพ            

เพ่ือสงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดานการแกปญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน มีช่ือ
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วา UCDDE MODEL มีกระบวนการเรียนรู 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นการทำความเขาใจปญหา 2) ขั้นการสรางตัวแทน

ของปญหา 3) ขั้นวางแผนการแกปญหา 4) ขั้นการปฏิบัติกิจกรรมการแกปญหา 5) ขั้นการประเมินผลการ

แกปญหา ผลการใชรูปแบบการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น พบวา 1) นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรดาน

การแกปญหาหลังเรียนสงูกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนมีทักษะกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรดานการแกปญหาหลังเรียนสูงกวาเกณฑ รอยละ 80 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) 

นักเรียนมีพฤติกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และการชวยเสริมศักยภาพทำ

ใหนักเรียนมีการพัฒนาการดานทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางเปนลำดับ และสอดคลองกับ

งานวิจัยของกัญญาวีร  ชายเรียน (2559) ทำการศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา

โดยใชปญหาเปนฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค - ติวิสต เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิดแกปญหา 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบที่พัฒนาขึ้น คือ รูปแบบการเรียนการ

สอนวิชาชีววิทยาโดยใชปญหาเปนฐานตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการคิด

แกปญหา สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 5 องคประกอบ คือ หลักการ วัตถุประสงค เน้ือหา 

กิจกรรมการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้น (5S-MODEL) คือ ขั้น

เช่ือมโยงและระบุปญหาใหเกิดความขัดแยงทางปญญา ขั้นกำหนดกรอบแนวทางแกปญหาที่เปนไปไดดวยการ

ไตรตรอง ขั้นศึกษาคนควาและลงมือแกปญหาตามแนวทางแกปญหา ขั้นสรุปโครงสรางใหมทางปญญาและ

ประเมินคำตอบ และขั้นนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 

พบวา 1) ความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนกอนเรียนภาพรวมสวนใหญอยูในระดับดี และหลังเรียน

ภาพรวมสวนใหญอยูในระดับดีมาก 2) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความสามารถในการคิดแกปญหาสูงกวาเกณฑรอยละ 70 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนดงดาวแจง - พัฒนศึกษา                

ที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิ

ปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาพรวมมีความพึงพอใจ อยูในระดับมากที่สุด ตามเกณฑของ บุญชม 

ศรีสะอาด (2545) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 คาเฉลี่ยของสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 โดยที่รายการที่

มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ขอ 6 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีสามารถทำใหนักเรียน คิดริเริ่มสิ่งแปลก

ใหมได และขอ 13 รูปแบบการเรียน การสอนน้ีนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง (= 4.64, S.D. = 0.49) 

รองลงมาคือ ขอ 12 กิจกรรมการเรียนการสอนสามารถศึกษาไดทั้งในหองเรียน และนอกหองเรียน (= 4.61, 

S.D. = 0.50) และรายการที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ขอ 9 รูปแบบการเรียนการสอนน้ีทำใหกลา

แสดงความคิดเห็นมากขึ้น (= 4.36, S.D. = 0.49) ที่เปนเชนน้ีเพราะรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎี

คอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถี

พอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 มุงเนนให

ทุกคนไดมีโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมอยางเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งในระหวางการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอน ครูผูสอนใหความชวยเหลือแนะนำใหขอเสนอแนะในสิ่งที่นักเรียนยังไมเขาใจ ทำใหนักเรียน

เกิดความรูสึกไมตึงเครียด   

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

  1.1 จากการเรียนการสอนดวยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริม

การคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมีความรูในสาระอ่ืน ๆ ที่นำมาบูรณาการ การเรียนเขากับวิชาโครงงานอาชีพของกลุมสาระการ

เรียนรูการงานอาชีพ ทำใหนักเรียนไดรับประโยชนจากการฝกทักษะอาชีพ โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

ผานกระบวนเรียนรูแบบโครงงาน ดังน้ัน ผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของในการสอนกลุมสาระการเรียนรู

การงานอาชีพ ควรนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกลาวไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใน

กลุมสาระอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิอยางตอเน่ือง 

  1.2 เน่ืองจากรูปแบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS 

Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5  เปนรูปแบบการเรียนการ

สอนที่มุงเนนใหนักเรียนสรางองคความรูดวยตนเอง ฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห และนำมา

แกปญหาที่เกิดจากการคนพบดวยตนเอง โรงเรียนควรสงเสริมใหมีการเรียนการสอนบูรณาการกับหนวยการ

เรียนรูตาง ๆ ในปการศึกษาตอไป 

 2. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

  2.1 จากผลการวิจัย พบวา ความรูความเขาใจหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยรูปแบบการ

เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น 

เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน โดยหลังเรียน มีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้น แสดงวา รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริม

การคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 เหมาะกับการเรียนการสอนกลุมสาระ

การเรียนรูการงานอาชีพสอนครูควรศึกษาขั้นตอนใหละเอียด และควรปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว 

  2.2 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน

สตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง 

(CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 อยูในระดับมาก
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ที่สุด ในการสอนแตละครั้ง ครูควรเตรียมแหลงขอมูลความรูใหแกผูเรียน ทั้งอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน 

แบบทดสอบ หรือแบบประเมินในการสอนแตละครั้งใหพรอม เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตัวเองไดตาม

ตองการ กอนนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชจริง เพ่ือความสะดวกและใหเกิดผลตามสภาพความเปนจริง การ

จัดกลุมนักเรียนควรเปนกลุมคละความสามารถ มีทั้งเกง ปานกลาง ออน เพ่ือใหนักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน นักเรียนที่เรียนออนจะไดพัฒนาตนเอง ตามศักยภาพสวนนักเรียนที่เรียนเกงก็จะไดเพ่ิมทักษะโดยการ

อธิบายหรือถายทอดความรูใหกับเพ่ือนในกลุมไดอีกดวย 

  2.3 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีความสนใจรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง 

(CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ดังน้ัน การที่จะทำ

ใหการจัดการเรียนการสอนมีผลการเรียนรูที่ดีและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ครูผูสอน ควร

สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นที่มีในชุมชนในการนำมาพัฒนาทักษะอาชีพ ฝกใหนักเรียนแตละคนปรับเปลี่ยน

บทบาทของตนเองในการทำงานในกลุมใหสามารถแสดงความคิดเห็น สามารถอภิปรายรวมกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ 

ได นอกจากน้ีการจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมควรจำกัดเวลามากเกินไป ควรมีการยืดหยุนตามความเหมาะสม

และสงเสริม ใหผูเรียนมีสวนรวมในการทำกิจกรรมกลาแสดงออกเพ่ือใหนักเรียนไดทำกิจกรรมตาง ๆ อยางเต็ม

ความสามารถและมคีวามสุข 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรนำรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดย

บูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง (CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการ

งานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 ไปใชในการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ 

 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางการสอนโดยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัค

ติวิสตที่สงเสริมการคิดสรางสรรค โดยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เรื่อง เพียรเพ่ิมอาชีพตามวิถีพอเพียง 

(CEEDS Model) กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กับรูปแบบการเรียน

การสอนอ่ืน ๆ เพ่ือดูความแตกตาง 
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บทคัดยอ 

 

 การวิจัย น้ีมี วัตถุประสงค เพ่ื อศึกษาความคิดเห็นของครู  ผู อำนวยการโรงเรียน ผู ปกครอง                      

และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชประกอบไป

ดวย ครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล คือ ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ในหนวยการเรียนรูเรื่อง เวลาและช่ัวโมง และแบบสำรวจ

ความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร การเก็บรวบรวมขอมูลโดยสำรวจสำรวจความคิดเห็น

ของครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19 ในการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบช้ันเรียนที่เนนการเรียนรูแบบผสมผสาน 

BLC Model (Blended Learning Classroom Model) (ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2563; 2564)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล สำหรับครูและ

ผูอำนวยการโรงเรียน พบวา มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลมากที่สุด ที่ระดับ

คะแนน 4.48 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล สำหรับนักเรียน พบวา มี

ความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลมาก ที่ระดับคะแนน 3.88 3) แบบประเมินการมี

สวนรวมของผูปกครองตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล พบวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีประโยชนตอการ

เรียน สามารถนำความรูไปใชแกปญหา และสามารถนำไปปรับใชในชีวิตประจำวันได  

 

คำสำคญั : ชุดกิจกรรม/ การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร/ ความคิดเห็น 

 

 

 

 

 

 
1   อาจารยประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to study the opinions on the mathematical learning 

activity sets during the COVID-19 pandemic of teacher, school principal, grade 3 students and 

their parents. The sample group used consisted of teacher, school principal, grade 3 students 

and their parent. Data were collected by using mathematical learning activity sets in learning 

unit time and hour and an opinion survey on the mathematical learning activity sets during 

the COVID-19 pandemic in classroom using Blended Learning Classroom Model (BLC). 

 The results showed that 1) assessment of opinions with learning activities for teachers 

and school principal, it was found that they were most satisfied with the individual learning 

activities at a score of 4.48, 2) assessment of satisfaction with individual learning activities for 

students, it was found that they were highly satisfied with the individual learning activities at 

a score of 3.88, and 3) the assessment of the parent's participation in individual learning 

activities found that the learning activity sets was useful for learning, can apply knowledge to 

solve problems and can be applied in daily life. 
 

Keywords: Activity Sets/ Mathematical Learning Activity/ Opinions  

 

บทนำ 

 

 การระบาดของโควิด 19 สงผลกระทบตอระบบการศึกษาเปนอยางมาก เน่ืองจากทั้งผูเรียน ผูปกครอง 

และผูสอนตองมีการปรับตัวในการเรียนการสอนจากการเรียนในหองเรียนเปนการสอนออนไลน (สิริพร 

อินทสนธ์ิ, 2563) เน่ืองจากสถานศึกษาตาง ๆ จำเปนตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูอยางเรงดวนในการ

พัฒนาการเรียนการสอนของครูมาเปนแบบออนไลนเพ่ือลดการเผชิญหนากัน โดยใหมีการจัดการเรียนรูแบบ 

ออนไลน 100% โดยงดเดินทางมาเรียน งดการรวมกลุมกันเปนจำนวนมาก งดกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมที่จัด

เพ่ือพัฒนาผูเรียนมาเปนแบบออนไลน โดยนักเรียนตองสามารถเรียนไดในทุก ๆ ที่ และการเรียนรูยังคงตอง

ดำเนินตอไปแมวานักเรียนไม สามารถไปโรงเรียนไดตามปกติ (มนธิชา ทองหัตถา, 2564)  

 ทั้งน้ีโรงเรียนบานดอนแดงเจริญทอง จังหวัดนครพนม ไดรับคำสั่งใหปดสถานศึกษาช่ัวคราวและให

ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนตามตารางปกติ โดยประยุกตไปตามความถนัดและความสะดวกในการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนและนักเรียน เชน การเรียนแบบ On-Air ผานระบบมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม หรือ DLTV, การเรียนแบบ Online ครูผูสอนทำการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิค, การเรียน

แบบ On-demand  ผานระบบแอปพลิเคชัน และการเรียนแบบ On-hand ครูผูสอนเดินทางไปแจกเอกสารใบ

งานใหกับนักเรียนที่บาน ซึ่งจากการสำรวจความพรอมตาง ๆ รวมไปถึงทางอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ การ

เรียนแบบ On-hand เปนรูปแบบหน่ึงที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน ผูปกครอง และครูผูสอน  
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จากสถานการณขางตนน้ัน ผู วิจัยในฐานะอาจารยประจำสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งไดมีการดำเนินงานรวมกับโรงเรียนบานดอนแดงเจริญทองในการพัฒนาช้ันเรียน

คณิตศาสตรในระยะยาว จึงสนใจที่จะออกแบบชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในสถานการณโควิด-

19 เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณโควิด-19 และสำรวจระดับความพึงพอใจ

และความคิดเห็นของครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตอชุดกิจกรรม

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19 และนำองคความรูที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาและ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพ่ือสำรวจความคิดเห็นของครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ตอ

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 บทความวิจัยน้ีเปนการสำรวจความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19  

โดยช้ันเรียนคณิตศาสตรที่จัดการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study) และวิธีการแบบ

เปด (Open approach) เปนช้ันเรียนทีเนนกระบวนการแกปญหา (Problem solving classroom) ที่ใช

วิธีการแบบเปดในฐานะแนวทางการสอน ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก (1) การนำเสนอปญหาปลายเปด 

(Posing open-ended problem) (2) การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนผานการแกปญหา (Students’ self 

learning through problem solving) (3) การอภิปรายสรุปรวมกันทั้งช้ันเรียน (Whole class discussion 

and comparison) และ (4) การสรุปโดยเช่ือมโยงแนวคิดของนักเรียน (Summarize through connecting 

students' mathematical ideas emerged in the classroom) (Inprasitha, 2010; 2011)  

 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 หลาย ๆ โรงเรียน ตองปรับการเรียนการ

สอนจาก On-site มาเปนรูปแบบออนไลน (On-line) หรือ On-hand ซึ่งก็พบปญหาที่วา นักเรียนไมสามารถ

เขารวมในทางออนไลนไดทุกคน ทาใหมีการเนน การจัดการเรียนการสอนไปที่ On-hand หรือการแจกใบงาน 

แตเกิดปญหาในดานการจัดกิจกรรม ถัดไป เน่ืองจากครู ไมสามารถเขาถึงการเรียนรูของนักเรียนได ครูผูสอนได

นำการใชรูปแบบช้ันเรียนที่เนนการเรียนรูแบบผสมผสาน BLC Model (Blended Learning Classroom 

Model) (ไมตรี อินทรประสิทธ์ิ, 2563; 2564) มาใชในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน และมีการใชชุด

กิจกรรมในการทำกิจกรรมการเรียนรู เพ่ือใหมีชวงที่นักเรียนจะไดนำใบงานกลับไปทำที่บานและยังไดกลับมา

เรียนรู รวมกันกับเพ่ือนที่หองเรียนอีกครั้ง โดยมีการแบงชวงตาม BLC Model ดังน้ี ช้ันเรียนแบบเสมือนจริง 

ช้ันเรียนตามอัธยาศัย และช้ันเรียนแบบเผชิญหนา  
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วิธีดำเนนิการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ใชกลุมตัวอยางประกอบไป

ดวยครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครองและนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานดอนแดงเจริญทอง 

จังหวัดนครพนม โดยสำรวจความคิดเห็นของครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปที่ 3 ตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร กลุมตัวอยางที่ใชประกอบไปดวย ครู ผูอำนวยการโรงเรียน 

ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ในหนวยการ

เรียนรูเรื่อง เวลาและช่ัวโมง และแบบสำรวจความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใน

สถานการณโควิด-19 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจะเปนชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ในหนวยการเรียนรูที่ 3 

เรื่องเวลาและช่ัวโมง จำนวน 7 คาบ ไดแก  

  คาบที่ 1 คาบทบทวน กิจกรรมทบทวนกอนคิดชีวิตของเรา 

  คาบที่ 2 กิจกรรมเวลาพาเพลิน 

  คาบที่ 3  กิจกรรมหน่ึงวันหรรษา 

  คาบที่ 4 กิจกรรมนาิกาบอกเวลา 

  คาบที่ 5 กิจกรรมจับเวลากระโดดเชือก 

  คาบที่ 6 กิจกรรมต๊ิกตอก ๆ เวลาเทาไหรนะ? 

  คาบที่ 7 แบบฝกชวนคิด คณิตชวนทำ 

 

 
หนังสือเรียนคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหา ชั้น ป.3 เลม 1 หนา 48-56 (Gakko Tosho, 2005) 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 3 

ชุด จำแนกตามกลุมผูใหขอมูล ดังน้ี 

  ชุดที่ 1 แบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง เกี่ยวกับองคประกอบของการ

ประเมินหลักสูตร คือ ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 

3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง 

  ชุดที่ 2 แบบสอบถามสำหรับผูปกครอง เก่ียวกับองคประกอบของการประเมินหลักสูตร คือ การมี

สวนรวมของผูปกครองตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเวลา

และช่ัวโมง 

  ชุดที่ 3 แบบสอบถามสำหรับนักเรียน เก่ียวกับองคประกอบของการประเมินหลักสูตร คือ ความพึง

พอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวยครู ผูอำนวยการ

โรงเรียน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เก่ียวกับความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู

รายบุคคล และการมีสวนรวมของผูปกครอง ในวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล และการ

มีสวนรวมของผูปกครอง ในวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง ผูวิจัยไดทำการ

วิเคราะหขอมูล โดยนำความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ประกอบไปดวยครู ผูอำนวยการโรงเรียน ผูปกครอง และ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล และการมีสวนรวมของ

ผูปกครองโดยใชการบรรยายเชิงวิเคราะหในการนำเสนอขอมูล และใชแบบวัดมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) ในการวัดความพึงพอใจนิยมใช แบบวัดของลิเคิรท (likert’s method) 5 ระดับ (5-Point Likert 

Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุด โดยมีชวงคะแนนดังตอไปน้ี 

 1.00 – 1.80  มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลนอยที่สุด 

 1.81 – 2.60  มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลนอย 

 2.61 – 3.40  มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลปานกลาง 

 3.41 – 4.20  มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลมาก 

 4.21 – 5.00  มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคลมากที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 จากการสำรวจความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล และการมีสวนรวมของผูปกครอง 

ในวิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง โดยรูปแบบการวิจัยเปนแบบการวิจัยเชิงสำรวจ 

(Survey research) โดยแบงกลุมเปาหมายเพ่ือสำรวจความพึงพอใจและการมีสวนรวมออกเปนสามกลุม ดังน้ี  

  1. ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง

เวลาและช่ัวโมง โดยใชแบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง โดยมีรายการประเมินตอชุด

กิจกรรมทั้งหมด 10 รายการ คือ  

   1.1 สื่อการเรียนรูมีความสอดคลองกับบทเรียน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.75 

   1.2 ภาพประกอบมีความสอดคลองกับบทเรียน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.75 

   1.3 คำช้ีแจงในการใชสื่อมีความชัดเจน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.50 

   1.4 คำสั่งของใบกิจกรรมมีความชัดเจน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.25 

   1.5 สื่อการเรียนรูมีความนาสนใจ อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 5.00 

   1.6 ใบกิจกรรมในแตละคาบมีความสอดคลองตอเน่ืองกัน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 5.00 

   1.7 ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.75 

   1.8 สามารถทบทวนบทเรียนได อยูระดับมาก ที่คะแนน 4.00 

   1.9 ทบทวนเน้ือหาบทเรียนเองได อยูระดับมาก ที่คะแนน 4.00 

   1.10 สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.85 

 สรุปความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง

เวลาและช่ัวโมง โดยใชแบบสอบถามสำหรับผูบริหารสถานศึกษาและครูพ่ีเลี้ยง พบวา มีความความพึงพอใจที่มี

ตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล อยูในระดับมากที่สุด ที่ระดับคะแนน 4.48 

 2. ความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง

เวลาและช่ัวโมง โดยใชแบบสอบถามสำหรับนักเรียน โดยมีรายการประเมินตอชุดกิจกรรมทั้งหมด 6 รายการ 

คือ 

   2.1 ใบกิจกรรมมีความนาสนใจ อยูระดับมาก ที่คะแนน 3.83 

   2.2 ใบกิจกรรมเขาใจงาย อยูระดับมากที่สุด ที่คะแนน 4.58 

   2.3 ใบกิจกรรมมีสีสันสวยงาม อยูระดับมาก ที่คะแนน 3.42 

   2.4 ตัวหนังสืออานงาย ชัดเจน และถูกตอง อยูระดับมาก ที่คะแนน 4.17 

   2.5 นักเรียนไดลงมือทำและคิดแกปญหาดวยตนเอง อยูระดับมาก ที่คะแนน 3.67 

   2.6 นักเรียนนำความรูที่ไดจากการทำกิจกรรมไปใชในชีวิตประจำวันได อยูระดับมาก ที่คะแนน 

3.58 

 สรุปความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง

เวลาและช่ัวโมง โดยใชแบบสอบถามสำหรับนักเรียน พบวา มีความความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรู
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รายบุคคล อยูในระดับมาก ที่ระดับคะแนน 3.88 และรายการคำถามเพ่ิมเติมคือ ขณะทำกิจกรรม นักเรียนมี

ความรูสึกอยางไรบาง นักเรียนสวนใหญตอบวา มีความสนุกสนาน ไดความรู มีความต่ืนเตน และอยากเรียนอีก 

และสวนใหญบอกวาชอบกิจกรรมกระโดดเชือกจับเวลา 

  3. การมีสวนรวมของผูปกครองตอชุดกิจกรรมการเรียนรูรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร หนวยการ

เรียนรูที่ 3 เรื่องเวลาและช่ัวโมง โดยใชแบบสอบถามสำหรับผูปกครอง โดยมีรายการประเมินการมีสวนรวม

ของผูปกครองตอชุดกิจกรรมในขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมที่บาน ทั้งหมด 3 รายการคำถาม คือ  

   3.1 ผูปกครองทานใดเปนผูจับเวลาใหนักเรียน พบวา นักเรียนเมื่อทำกิจกรรมการเรียนรู

คณิตศาสตรที่บาน ผูปกครองจะมีสวนรวมในการทำกิจกรรมคือ การจับเวลาในการทำกิจกรรมสวนใหญจะเปน

แมเปนผูจับเวลาใหนักเรียนในการทำกิจกรรม คิดเปน 40% ตามดวยพ่ีสาว คิดเปน 25% และคุณปา คิดเปน 

15% สวนนอยที่สุดคือคุณพอ คิดเปน 10% และคุณยาย คิดเปน 10% 

   3.2 ทานคิดวาชุดกิจกรรมน้ีมีประโยชนตอนักเรียนอยางไรบาง พบวา ผูปกครองสวนใหญมองวา

ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีประโยชนตอการเรียน สามารถนำความรูไปใชแกปญหา และสามารถนำไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวันได 

   3.3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรที่เห็นนักเรียนทำกิจกรรมชุดน้ี พบวา ผูปกครองสวนใหญมองวา

รูสึกพอใจและประทับใจที่เห็นลูกทำกิจกรรม ต้ังใจทำกิจกรรม เห็นลูกมีความสุขและสามารถทำกิจกรรมได

ดวยตัวเอง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการสำรวจความคิดเห็นของครู ผูอำนวยการโรงเรยีน ผูปกครอง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19 สิ่งที่เห็นไดอยางชัดเจนคือ ในมุมมองของ

ครูและผูอำนวยการโรงเรียน คอนขางที่จะมีความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ทั้งในประเด็น

ของสื่อการเรียนรูที่นักเรียนสามารถหยิบจับและลงมือปฏิบัติไดดวยตัวเอง และเอกสารประกอบการทำ

กิจกรรม ทั้งภาพประกอบในชุดกิจกรรม คำสั่ง ใบกิจกรรม รวมถึงการใชภาษาที่เขาใจงายเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียน และความคิดเห็นในมุมมองของนักเรียนตอชุดกิจกรรมการเรียนรู นักเรียนสวนใหญมองวากิจกรรมและ

ใบกิจกรรมมีความนาสนใจ มีสีสันสวยงาม และสามารถลงมือทำและคิดแกปญหาไดดวยตนเอง รวมถึงสามารถ

นำไปใชในชีวิตประจำวันได สวนความคิดเห็นของผูปกครองเก่ียวกับการมีสวนรวมในการทำกิจกรรม 

ผูปกครองสวนใหญมองวามีประโยชนตอลูกหลาน มีความประทับใจที่เห็นลูกทำกิจกรรม ต้ังใจทำกิจกรรม เห็น

ลูกมีความสุขและสามารถทำกิจกรรมไดดวยตัวเอง รวมถึงสามารถนำความรูที่ไดในการทำกิจกรรมไปปรับใชใน

ชีวิตประจำวันได 
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช 

 จากการสำรวจความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมและการมีสวนรวมตอชุดกิจกรรม จากผลการวิจัยที่พบ ผูวิจัย

มีขอเสนอแนะวาทั้งผูปกครอง ครูผูสอน ผูอำนวยการโรงเรียน รวมถึงนักเรียนที่ไดลงมือทำกิจกรรม จะมีความ

ประทับใจกับกิจกรรมที่นักเรียนไดลงมือปฏิบัติและแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งพอเช่ือมโยงไปถึงทักษะการเรียนรูที่

เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติและลงมือแกปญหาของนักเรียน นักเรียนจะไดรับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ผานการทำกิจกรรม กระตุนใหนักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู ทั้งทักษะการแกปญหา และเผชิญความยุงยากดวย

ตนเอง ทำใหนักเรียนตระหนักและเกิดการเรียนรูและเปนทักษะที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 จากการสำรวจความคิดเห็นตอชุดกิจกรรมและการมีสวนรวมตอชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรในสถานการณโควิด-19 ซึ่งเปนการสำรวจในชวงที่มีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งพบวา

ขอจำกัดในการทำกิจกรรมบางกิจกรรม นักเรียนอาจจะไมสามารถทำกิจกรรมรวมกันเปนกลุมได จึงขาดการ

ทำงานเปนกลุมและไมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะทำกิจกรรม  ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งจะเปน

จะเปนการออกแบบชุดกิจกรรมที่เนนการมีสวนรวมของนักเรียนเปนกลุม เพ่ือใหเกิดแนวคิด และทักษะ

กระบวนการเพ่ิมมากขึ้นขณะที่นักเรียนกำลังเรียนรูคณิตศาสตร ซึ่งผูวิจัยมองวาจะมีประโยชนทั้งตอตัวนักเรียน

และการพัฒนาช้ันเรียนของครูไดดวย 
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ปญหาการปรับตวัของนกัศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปท่ี 1 คณะครุศาสตร 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันป

ที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนมกับปจจัยสวนบุคคล กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย 

ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 ปการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 58 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบบสอบถามที่ผู วิจัยไดพัฒนาขึ้นจากแบบสำรวจปญหาของมูนนีย (Mooney 

Problem Check List: College Form) การวิเคราะหขอมูล 1) วิเคราะหปญหาการปรับตัวของนักศึกษาโดย

ใชสถิติการแจกแจงความถี่และคารอยละ และ 2) วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษากับ

ปจจัยเรื่องเพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระบบการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติทดสอบ t-test 

ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู  

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดโดยสังเขป ดังตอไปน้ี 

  1. ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม พบวา  

   1.1 ในภาพรวมนักศึกษามีปญหามากที่สุด คือ ดานการเรียน  

   1.2 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิง มีปญหามากที่สุด คือ ดานการเรียน  
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   1.3 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีทุกระดับมีปญหามากที่สุดดานการเรียน 

   1.4 นักศึกษาที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยดวยระบบ TCAS2 (โควตา) มีปญหามากที่สุด คือ ดาน

อารมณและเรื่องสวนตัว และระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) มีปญหามากมากที่สุด คือ ดานการเงิน 

  2. เปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนมกับปจจัยสวนบุคคล พบวา 

   2.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

   2.2 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละ

ดานไมแตกตางกัน 

   2.3 นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณตางกันมกีารปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

 

คำสำคัญ: ปญหาการปรับตัว, นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

 

Abstract 

 The objectives of this study were 1) to study the problem of adaptation among the 

first year Thai language students, Faculty of Education, Nakhon Phanom University, and 2) to 

compare the adjustment problems of the first year Thai language students, Faculty of 

Education. Nakhon Phanom University and personal factors The target group used in the 

research were 58 students in the Thai language field who were studying in the first year of 

the academic year 2021 by choosing a specific method. It was a questionnaire developed by 

the researcher from the Mooney Problem Check List: College Data analysis 1) The student's 

adaptation problem was analyzed by using frequency distribution statistics and values. 

percent and 2) a comparative analysis of student adjustment problems with gender factors 

Cumulative grade point average university admission system The statistical t-test, One-Way 

ANOVA, and pair mean difference were tested. 

 The results of the study were summarized as follow: 

  1. The Adjustment problem of adaptation among the first year Thai language 

students, Faculty of Education, Nakhon Phanom University of Technology, were as follow: 

   1.1 The self-adjustment students had the problem dealing studying the most. 

   1.2 Both male and female students had the problem dealing studying the most. 

   1.3 Regarding the GPA, it was found that the students with different GPAs had the 

problem about studying the most.  

   1.4 Lastly, the students with the TCAS2 system (Quota) had the most problems, i.e. 

emotional and personal issues, and the TCAS4 system had the problem about financial the most. 
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  2. When taking the different variables into consideration, we found that: 

   2.1 There was no significant difference between male and female students for 

the adjustment in overall and each aspect. 

   2.2 There was no significant difference between the students with different birth 

place in overall and each aspect. 

      2.3 There was no significant difference among the students with different 

emotional intelligence in overall and each aspect. 

 

Keyword: Adjustment Problems, Students Thai Language 

 

บทนำ 

 นักศึกษา เมื่อเขาสูมหาวิทยาลัยซึ่งอยูในชวงการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนระดับมัธยมศึกษาไมคุนเคย

กับรูปแบบการเรียนในระดับอุดมศึกษา บางคนไมคุนชินกับการใชชีวิตอิสระ บางคนไมชอบคลุกคลีกับใคร

บุคลิกชอบเก็บตัว จึงสงผลเกิดความรูสึกทอแทตอการเรียน ตองการเรียนรูวิธีการคิดตัดสินใจดวยตนเอง 

รวมทั้งการสรางสัมพันธภาพกับอาจารย การคบเพ่ือนทั้งในเพศเดียวกันและตางเพศ การเขาเรียนในช้ันเรียน 

การเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการใชชีวิตอยูในหอพักรวมกับบุคคลอ่ืน ลวนทำใหนักศึกษาตอง

ปรับตัวและดำเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย หากไมสามารถปรับตัวไดอาจเกิดความรูสึกทอแท จนเกิด

ความเครียด ความวิตกกังวล จึงเกิดวิกฤตที่มีผลตอการเรียน อาจทำใหตัดสินใจลาพักการเรียน ลาออก หรือ

พนสภาพการเปนนักศึกษาเน่ืองจากผลการเรียนไมถึงเกณฑมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งเปนการสูญเปลาทาง

การศึกษาเปนอยางมาก 

 ดังน้ันการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสำคัญและจำเปนอยางย่ิงที่นักศึกษาตองมีการปรับตัวใน

ทุกดาน เพ่ือใหประสบผลสำเร็จในการเรียน ซึ่งจากการสัมภาษณนักศึกษาเก่ียวกับปญหาการปรับตัวดาน         

ตาง ๆ พบวานักศึกษามีปญหาตาง ๆ เชน ดานการเรียน ดานการเขาสังคม การคบเพ่ือน ดานอารมณการ

ควบคุมตัวเอง ปญหาสวนตัว ปญหาสุขภาพมีโรคประจำตัว และดานการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย จากภาคการศึกษาที่ 1/2564 มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม มีจำนวนลดลง จำนวน 3 คน และมีนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในเกณฑต่ำ ซึ่งมีผลมาจาก

การไมสามารถปรับตัวเองในชวงแรกของการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยได 

 จากสภาพปญหาดังกลาว สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร จึงสนใจศึกษาปญหาการปรับตัวของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 4 ดาน ไดแก ดานการเรียน ดาน

สังคม ดานอารมณแตละบุคคล และดานการเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการศึกษาจะเปนแนวทาง

ในการวางแผน ปองกัน แกไขและใหความชวยเหลือนักศึกษาใหสามารถปรับตัว มีความสุขสามารถอยูรวมกับ

บุคคลอ่ืนได มีทักษะในการใชชีวิต ตลอดจนเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรใหมี

คุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานวิชาชีพครูและตรงตามความตองการของสังคม 
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วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่  1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนมกับปจจัยสวนบุคคล 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 1. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม มีการปรับตัวอยูใน

ระดับดีมาก 

 2. นักศึกษาสามารถปรับตัวกับปจจัยสวนบุคคล ที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่  1-4 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ปการศึกษา 2564 จำนวน 222 คน 

  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย

นครพนม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จำนวน 58 คน แบงเปนชาย จำนวน 10 คน แบงเปนหญิง จำนวน 

48 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 ตัวแปรที่ศึกษา 

  1. ตัวแปรตน คือ ปจจัยสวนบุคล ไดแก อายุ เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับปริญญาตรี 

และระบบการเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

  2. ตัวแปรตาม คือ ปญหาการปรับตัวของนักศึกษา ไดแก ดานการเรียน ดานความสัมพันธทางสังคม 

ดานกิจกรรมสังคมและนันทนาการ ดานอารมณและเรื่องสวนตัว และดานการเงิน 

 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

   1.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับผลการเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ระดับผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 ระบบเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย ภูมิลำเนา ที่พักอาศัยปจจุบัน และแหลงเงินทุนที่ใชในการศึกษาเลาเรียน 

   1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการปรับตัวของนักศึกษา 

  2. การสรางแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังน้ี 

   2.1 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการปรับตัวเพ่ือใชเปนแนวทางในการ

กำหนดโครงสรางของแบบสอบถาม 
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   2.2 จัดทำแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยมาจากแบบสำรวจปญหาของ            

สุภาพรรณ โคตรจรัส (2524) ซึ่งพัฒนามาจากแบบสำรวจปญหาของมูนนีย (Mooney Prolem Check List: 

College Form) 

   2.3 แบบสอบถามมีลักษณะเปนคำถามปลายปดตามวัตถุประสงค โดยเลือกรายการปญหา

ทั้งหมด 5 ดาน คือ 1) ดานการเรียน 2) ดานความสัมพันธทางสังคม 3) ดานกิจกรรมสังคมและนันทนาการ 4) 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว และ 5) ดานการเงิน รวมทั้งสิ้น 100 ขอ (ดานละ 20 ขอ) 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  1. แจกลิงกแบบสอบถามใหกับนักศึกษากลุมตัวอยาง จำนวน 58 ชุด โดยใช Form จาก Google 

Form 

  2. เก็บรวบรวม และปดรับคำตอบ ตามจำนวนที่ไดกำหนดไว คือ 58 ชุด 

  3. นำแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามและคัดเลือกฉบับที่สมบูรณได

จำนวน 58 ชุด คิดเปนรอยละ 100 แลวตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว เพ่ือนำคะแนนของกลุมตัวอยาง

มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติและทดสอบสมมติฐานที่ต้ังไว 

 การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล 

  1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ระดับผลการเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ระดับผลการเรียน

เฉลี่ย (GPA) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 ระบบเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติแจกแจงความถี่

และรอยละ 

  2. ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยใชสถิติการแจกแจงความถี่ 

 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษา ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 1. เพ่ือศึกษาปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2. เปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษากับปจจัยเรื่องเพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระบบ

การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติทดสอบ t-test ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู 

 3. เกณฑการประเมินและการแปลความหมาย โดยใชเกณฑของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 น. 99-100) 
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ตารางที่ 1 แสดงคารอยละของปญหาการปรับตัวแตละดาน และรวมเฉลี่ยทุกดาน ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ในภาพรวมทั้งหมด 

รายการปญหา ไมเปน

ปญหา 

(รอยละ) 

ระดับปญหา (N = 58) 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

รวมปญหา

ทุกระดับ 

ดานการเรียน 17.50 37.70 33.10 13.10 4.60 82.50 

ดานความสัมพันธทางสังคม 24.10 31.60 32.50 9.10 2.70 75.90 

ดานกิจกรรมสังคมและนันทนาการ 33.20 31.10 25.30 7.40 3.00 66.80 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว 37.10 29.60 25.60 5.90 1.80 62.90 

ดานการเงิน 41.60 25.90 22.40 5.60 4.50 58.40 

เฉลี่ยทุกดาน 30.70 31.18 27.78 8.22 3.32 69.30 

ตารางที่ 2 แสดงคารอยละของปญหาการปรับตัวแตละดาน และรวมเฉลี่ยทุกดาน ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จำแนกตามเพศ 

รายการปญหา เพศ ไมเปน

ปญหา 

(รอยละ) 

ระดับปญหา (N = 58) 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

รวม

ปญหาทุก

ระดับ 

ดานการเรียน ชาย 

หญิง 

16.80 

18.30 

31.10 

32.30 

34.20 

31.90 

13.60 

12.60 

4.30 

4.90 

83.20 

81.70 

ดานความสัมพันธทางสังคม ชาย 

หญิง 

32.70 

41.40 

29.80 

29.50 

29.10 

22.20 

6.50 

5.20 

1.90 

1.70 

67.30 

58.60 

ดานกิจกรรมสงัคมและ

นันทนาการ 

ชาย 

หญิง 

24.40 

23.90 

30.60 

32.50 

32.90 

32.10 

9.50 

8.70 

2.60 

2.80 

75.60 

76.10 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว ชาย 

หญิง 

31.50 

34.70 

30.00 

32.30 

28.30 

22.30 

7.50 

7.40 

2.70 

3.30 

68.50 

65.30 

ดานการเงิน ชาย 

หญิง 

36.80 

46.20 

29.40 

22.40 

24.50 

20.40 

5.70 

5.60 

3.60 

5.40 

63.20 

53.80 

เฉลี่ยทุกดาน ชาย 

หญิง 

28.44 

32.90 

30.18 

29.80 

29.80 

25.78 

8.56 

7.90 

3.02 

3.62 

71.56 

67.10 
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ตารางที่ 3 แสดงคารอยละของปญหาการปรับตัวแตละดาน และรวมเฉลี่ยทุกดาน ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จำแนกตามระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ระดับ

ปริญญาตร ี

รายการปญหา ระดับผลการ

เรียนเฉลี่ย

สะสม  

ไมเปน

ปญหา 

(รอย

ละ) 

ระดับปญหา (N = 58) 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

รวม

ปญหา

ทุกระดับ 

ดานการเรียน นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

8.80 

12.20 

15.10 

14.60 

14.90 

25.00 

26.10 

22.80 

36.80 

28.10 

34.10 

27.30 

30.00 

44.80 

51.80 

36.20 

34.10 

33.30 

36.70 

30.70 

21.80 

9.60 

9.20 

16.90 

12.90 

15.90 

10.90 

5.90 

7.00 

5.60 

5.80 

5.20 

5.10 

3.30 

1.50 

91.20 

87.80 

84.90 

85.50 

85.00 

74.90 

74.00 

ดานความสัมพันธทาง

สังคม 

นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

25.80 

15.00 

40.80 

42.30 

30.50 

36.80 

44.40 

26.70 

37.80 

27.70 

27.90 

26.40 

33.00 

37.60 

41.70 

40.00 

24.60 

22.90 

32.70 

22.80 

13.60 

2.50 

3.40 

5.40 

5.90 

8.20 

5.80 

2.20 

3.30 

3.80 

1.50 

1.10 

2.30 

1.60 

2.20 

74.20 

85.00 

59.20 

57.80 

69.60 

63.20 

55.60 

ดานกิจกรรมสังคมและ

นันทนาการ 

นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

19.30 

15.00 

25.00 

24.80 

19.50 

28.00 

30.20 

30.70 

38.80 

32.70 

35.30 

23.60 

32.40 

36.40 

42.00 

38.30 

32.30 

30.50 

40.10 

29.00 

20.80 

6.80 

6.70 

7.10 

7.60 

13.50 

8.50 

7.40 

1.10 

1.30 

3.10 

1.80 

3.20 

2.10 

5.10 

80.60 

85.10 

75.20 

75.20 

80.40 

72.00 

69.70 
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รายการปญหา ระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม  

ไมเปน

ปญหา 

(รอยละ) 

ระดับปญหา (N = 58) 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

รวมปญหา

ทุกระดับ 

ดานอารมณและเรื่อง

สวนตัว 

นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

18.40 

19.40 

33.60 

36.50 

28.50 

34.00 

41.00 

21.10 

36.50 

29.10 

28.30 

29.20 

34.70 

40.80 

50.00 

36.50 

24.90 

25.40 

28.00 

24.50 

12.00 

3.50 

5.30 

8.20 

7.70 

10.40 

4.70 

3.90 

7.00 

2.30 

4.20 

2.10 

4.00 

2.00 

2.30 

81.60 

80.60 

66.40 

63.50 

71.60 

65.90 

59.00 

ดานการเงิน นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

18.40 

18.80 

45.60 

44.00 

30.10 

47.40 

60.30 

20.20 

37.50 

29.30 

26.60 

23.50 

25.30 

21.80 

50.90 

38.80 

16.30 

20.70 

29.90 

20.20 

11.40 

7.00 

3.30 

5.60 

5.10 

8.80 

3.30 

3.70 

3.50 

1.60 

3.30 

3.60 

7.70 

3.80 

2.80 

81.60 

81.20 

54.50 

56.00 

69.90 

52.60 

39.70 

เฉลี่ยทุกดาน นอยกวา 1.00 

1.00-1.49 

1.50-1.99 

2.00-2.49 

2.50-2.99 

3.00-3.49 

3.50-4.00 

18.14 

16.08 

32.02 

32.44 

24.70 

34.24 

40.40 

24.30 

37.48 

29.38 

30.44 

26 

31.08 

36.28 

47.28 

37.96 

26.44 

26.56 

33.48 

25.44 

15.92 

5.88 

5.58 

8.64 

7.84 

11.36 

6.64 

4.62 

4.38 

2.92 

3.58 

2.76 

4.46 

2.56 

2.78 

81.84 

83.94 

68.04 

67.60 

75.30 

65.72 

59.60 
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ตารางที่ 4 แสดงคารอยละของปญหาการปรับตัวแตละดาน และรวมเฉลี่ยทุกดาน ของนักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จำแนกตามระบบการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รายการปญหา ระบบการเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

ไมเปน

ปญหา 

(รอยละ) 

ระดับปญหา (N = 58) 

เล็กนอย ปาน

กลาง 

มาก มาก

ที่สุด 

รวม

ปญหา

ทุกระดับ 

ดานการเรียน ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

20.50 

18.40 

6.30 

33.30 

28.20 

32.10 

30 

32.50 

38.50 

12.60 

15.30 

16.10 

3.70 

5.50 

7 

20.02 

19.98 

20 

ดานความสัมพันธ

ทางสังคม 

ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

39.50 

36.40 

39 

30.30 

31.90 

30.80 

23.20 

24.80 

23.40 

5.20 

5.40 

5.50 

1.80 

1.40 

1.30 

20 

19.98 

20 

ดานกิจกรรม

สังคมและ

นันทนาการ 

ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

26 

23.40 

11.70 

35.30 

34.20 

28.60 

28.20 

32.70 

38.80 

7.50 

8.20 

18.20 

2.90 

1.40 

2.60 

19.98 

19.98 

19.98 

ดานอารมณและ

เรื่องสวนตัว 

ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

48 

43.70 

48.90 

26 

26.70 

29.40 

17.90 

20.70 

12.60 

4.40 

4.70 

4.70 

3.80 

4.20 

4.50 

20.02 

20 

20.02 

ดานการเงิน ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

46.60 

43.40 

40.40 

26.50 

23.60 

14.30 

17.70 

23.70 

43.90 

4.70 

5.10 

7.30 

4.50 

4.10 

7.30 

20 

19.98 

22.64 

 

เฉลี่ยทุกดาน 

ระบบ TCAS1 (Portfolio) 

ระบบ TCAS2 (โควตา) 

ระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) 

36.12 

33.06 

29.26 

30.28 

28.92 

27.04 

23.4 

26.88 

31.44 

6.88 

7.74 

10.36 

3.34 

3.32 

4.54 

20 

19.98 

20.52 

 

 2. เปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่  1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนมกับปจจัยสวนบุคคล 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยรวมและในแตละดาน จำแนกตามเพศ 

รายการปญหา 

 

เพศชาย 

(N = 10) 

เพศหญิง 

(N = 48) 

t 

𝒙𝒙� S.D 𝒙𝒙� S.D 

ดานการเรียน 3.48 .56 3.52 .47 .55 

ดานความสัมพันธทางสังคม 3.88 .50 3.89 .53 .31 

ดานกิจกรรมสังคมและนันทนาการ 3.68 .67 3.59 .57 1.31 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว 3.49 .42 3.55 .44 1.16 

ดานการเงิน 3.49 .43 3.52 .44 .65 

รวมปญหาทั้ง 5 ดาน 3.60 .40 3.62 .38 .23 

 

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยรวมและในแตละดาน จำแนกตามภูมิลำเนา 

รายการปญหา 

 

นครพนม 

(N = 46) 

จังหวัดอ่ืน 

(N = 12) 

t 

𝒙𝒙� S.D 𝒙𝒙� S.D 

ดานการเรียน 3.50 .53 3.51 .49 .59 

ดานความสัมพันธทางสังคม 3.51 .40 3.54 .44 .56 

ดานกิจกรรมสังคมและนันทนาการ 3.84 .47 3.91 .54 1.20 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว 3.49 .41 3.52 .45 .60 

รายการปญหา 

 

นครพนม 

(N = 46) 

จังหวัดอ่ืน 

(N = 12) 

t 

𝒙𝒙� S.D 𝒙𝒙� S.D 

ดานการเงิน 3.60 .61 3.63 .60 .43 

รวมปญหาทั้ง 5 ดาน 3.59 .37 3.62 .39 .73 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยรวมและในแตละดาน จำแนกตามความฉลาดทางอารมณ 

การปรับตัวของนักศึกษา        แหลงความ          SS           df           MS        F             P 

                                                            แปรปรวน 

ดานการเรียน                 ระหวางกลุม          0.325             2            0.162       0.634     .531 

                                 ภายในกลุม           79.623           56           0.256 

                                          รวม           79.948           58 

ดานความสัมพันธทางสังคม    ระหวางกลุม      0.602             2            0.301       1.627     .198 

                                      ภายในกลุม      57.563           56          0.185 

                                              รวม       58.165          58 

ดานกิจกรรมสงัคมและนันทนาการ  ระหวางกลุม  0.134           2          0.067        0.246     .782 

                                               ภายในกลุม           84.375             56         0.185 

                                               รวม                    84.509            58 

ดานอารมณและเรื่องสวนตัว ระหวางกลุม          0.000            2           0.000       0.001     .999 

                                    ภายในกลุม          60.060         56          0.193 

                                            รวม           60.060         58 

ดานการเงิน                   ระหวางกลุม           0.018            2            0.009       0.025     .975 

                                   ภายในกลุม          115.074       56            0.370 

                                            รวม          115.093       58 

รวมทุกดาน                   ระหวางกลุม          0.072            2             0.036       0.241     .786 

                                  ภายในกลุม          46.459         56             0.149 

                                              รวม       46.530         58 



วารสารครุศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม                                                    ปที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 

 68 

 จากตาราง ปรากฏผล ดังน้ี 

  1. ตารางที่ 1 พบวานักศึกษามีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียน รอยละ 82.50 ปญหา

อันดับ 2 คือ ดานความสัมพันธทางสังคม รอยละ 75.90 ปญหาอันดับ 3 คือดานกิจกรรมทางสังคมและ

นันทนาการ รอยละ 66.80 ปญหาอันดับ 4 คือ ดานอารมณและเรื่องสวนตัว รอยละ 62.90 และปญหาอันดับ

สุดทายคือ ดานการเงิน รอยละ 58.40  

  2. ตารางที่ 2 พบวา เพศชายมีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียน รอยละ 83.20 ปญหา

อันดับ 2 คือ ดานกิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ รอยละ 75.60 และปญหานอยที่สุดคือ ดานการเงิน รอย

ละ 63.20 เพศหญิงมีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียน รอยละ 81.70 ปญหาอันดับ 2 คือดาน

กิจกรรมทางสังคมและนันทนาการ รอยละ 76.10 และปญหานอยที่สุดคือ ดานการเงิน รอยละ 53.80  

  3. ตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนนอยกวา 1.00 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ 

ดานการเรียนรอยละ 91.20 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 1.00-1.49 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการ

เรียนรอยละ 87.80 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 1.50-1.99 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียนรอย

ละ 84.90 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 2.00-2.49 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียนรอยละ 

85.50 นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 2.50-2.99 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียนรอยละ 85.00 

นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียน 3.00-3.49 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียนรอยละ 74.90นักศึกษา

ที่มีระดับผลการเรียน 3.50-4.00 มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเรียนรอยละ 74.0 

  4. ตารางที่ 4 พบวา นักศึกษาที่เขามาศึกษาดวยระบบ TCAS1 (Portfolio) มีปญหามากเปนอันดับ 

1 คือ ดานการเรียน และดานอารมณและเรื่องสวนตัว รอยละ 20.02 นักศึกษาที่เขามาศึกษาดวยระบบ 

TCAS2 (โควตา) มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานอารมณและเรื่องสวนตัว รอยละ 20  นักศึกษาที่เขามา

ศึกษาดวยระบบ TCAS4 (รับตรงอิสระ) มีปญหามากเปนอันดับ 1 คือ ดานการเงิน รอยละ 22.64 

  5. ตางรางที่ 5 พบวา นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

  6. ตางรางที่ 6 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

  7. ตารางที่ 7 พบวา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

ที่มีความฉลาดทางอารมณตางกัน มีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  

 1. ปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  

มีปญหาการปรับตัวมากที่สุด คือ ดานการเรียน โดยปจจัยดาน เพศ ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับ

ปริญญาตรี ระบบการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย มีปญหาการปรับตัว มากที่สุด คือ ดานการเรียนเหมือนกัน 

ยกเวนระบบ TCAS2 (โควตา) มีปญหามากที่สุด คือ ดานอารมณและเรื่องสวนตัว และระบบ TCAS4 (รับตรง

อิสระ) มีปญหามากมากที่สุด คือ ดานการเงิน สอดคลองกับสุทธิรักษ ไชยรักษ (2556) พบวา ปญหาการ

ปรับตัวของนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปญหามากที่สุดในการปรับตัวดานการเรียน 
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สวนสวนวิชัย บุญแรง (2553) พบวาสภาพปญหาของนักศึกษาดานการเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีเปน

เพราะนักศึกษาตองเจอกับระบบการเรียนที่แตกตางจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาจึงตองมีการปรับตัวมาก

ขึ้น 

 2. เปรียบเทียบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่  1 คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนมกับ ปจจัยสวนบุคคล เพศ ภูมิลำเนา ความฉลาดทางอารมณ ดังน้ี 

  2.1 นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจาก นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงอยูในวัยเดียวกันมีความสนใจที่คลายกัน อีกทั้งนักศึกษา ชายและ

นักศึกษาหญิงเปนนักศึกษาที่อยูในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอมคลายคลึงกัน ไมวาจะเปน การเรียนที่

นักศึกษาจะตองเรียนรวมกัน มีการทำงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน รูจักพ่ึงพาอาศัยกัน มีการทำงานรวมกัน 

สวนกิจกรรมสังคมและนันทนาการที่จัดขึ้นนักศึกษาก็มีความสนใจและเลือกเขารวมกิจกรรมตามความถนัดซึ่ง

กิจกรรมเปนสวนในการสรางความสัมพันธทางสังคมระหวางนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงไดดี การยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล โดยไมมีการแบงแยกวาเปนเพศใดทำใหนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการ

ปรับตัวไดไมแตกตางกัน ดังที่ เครียก (สาธร ใจตรง. 2548: 68; อางถึงใน Creig. 1983: 355) กลาววา 

ลักษณะตามหลักจิตวิทยา เพศชายและเพศหญิงซึ่งอยูในชวงวัยเดียวกันก็ยอมจะไดรับอิทธิพลจากพัฒนาการ

ของชีวิต และในขณะเดียวกันก็จะสงผลทำใหทุกคนพยายามที่จะปรับตัวใหเขากับสังคมใหดีที่สุด ซึ่งสอดคลอง

กับ ดรุณรัตน ผลสวัสด์ิ. (2544: 87) ศึกษาเรื่อง การปรับตัวและสุขภาพของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษา

สำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป) สถาบันราชภัฏพระนคร พบวา นักศึกษาที่มีเพศตางกัน มีการปรับตัวไม

แตกตางกัน 

  2.2 นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดอ่ืนมีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดาน

ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ภูมิลำเนาเดิมที่นักศึกษาอาศัยอยูน้ันไมไดทำใหนักศึกษามีความเปนอยูที่

แตกตางกัน เมื่อเขามาอยูในมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดลอมเดียวกัน สภาพภูมิอากาศที่คลายคลึงกัน อาหาร

การกิน การใชชีวิตและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็มีความรูสึกคุนเคย 

สอดคลองกับ โสภาวดี บุณยฤทธิกิจ (2546 น. 71) ศึกษาเรื่อง ภาวะสุขภาพจิตและการปรับตัวของนิสิตระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่มีภูมิลำเนาตางกันมีการปรับตัวไมแตกตาง

กัน และกฤตินี ตรงสิทธิรักษ (2546 น. 68) ศึกษาเรื่อง ปญหาของนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่มีภูมิลำเนาอยูในชุมชนเมืองกับนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยูนอกชุมชนเมือง มีการ

ปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

  2.3 นักศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณตางกัน มีการปรับตัวโดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 

ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การที่นักศึกษาเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย นักศึกษามีความตระหนักในเรื่องความสำเร็จ

ในดานตาง ๆ เชน ดานการทำงาน การเรียน นักศึกษาจะตองอาศัยความฉลาดทางอารมณเพราะจะชวยให

นักศึกษาเขาใจและจัดการอารมณของตน มีความต้ังใจและพรอมที่จะเผชิญสิ่งแปลกใหม สอดคลองกับ กมล

รัตน หลาสุวงษ (2524 น. 180) กลาววา การปรับตัวทางอารมณเปนกระบวนการที่บุคคลพยายามปรับสภาพ
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ปญหาที่เกิดขึ้นแกตนเองไมวาจะเปนดานอารมณ ดานบุคลิกภาพและดานความตองการเพ่ือใหเหมาะสมกับ

สภาพแวดลอมจนเปนสภาพการณที่ตนสามารถทนอยูไดในสังคมหรือสภาพแวดลอมน้ัน ๆ ไดอยางมีความสุข 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

  นักศึกษามีปญหาการปรับตัวมากที่สุดคือ ดานการเรียน หากจำแนกนักศึกษาตามเพศ ระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสม และตามระบบการเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกปจจัยมีปญหาการปรับตัวมากที่สุดในดานการ

เรียนทั้งหมด ยกเวนเพียง TCAS2 (โควตา) มีปญหามากที่สุด คือ ดานอารมณและเรื่องสวนตัว และระบบ 

TCAS4 (รับตรงอิสระ) มีปญหามากมากที่สุด คือ ดานการเงิน จากขอคนพบที่ไดจะเปนขอมูลใหมหาวิทยาลัย

ตองหาวิธีการที่จะลดปญหาการปรับตัวของนักศึกษาในดานการเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาช้ันปที่ 1 ใหมีทักษะ

ในการเรียน เชน การจดคำบรรยาย การคนควา และการศึกษาดวยตนเอง ตลอดจนการแบงเวลาเพ่ือ

การศึกษาเลาเรียนที่ถูกตอง สวนตัวนักศึกษาเองควรจะฝกทักษะวิธีการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น 

เชน ทักษะการจดบันทึก การเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต เปนตน 

 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  การวิจัยในครั้งน้ีเปนงานวิจัยที่ศึกษาในปญหาการปรับตัวของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยช้ันปที่ 1 

เพ่ือทราบปญหาการปรับตัวของนักศึกษาเพ่ือเปนขอมูลใหกับมหาวิทยาลัยในการจัดบริการดานตาง ๆ ใหกับ

นักศึกษา สวนการวิจัยในครั้งตอไปควรที่จะมุงเนนวิจัยในเรื่องการเรียนซึ่งเปนปญหาที่คนพบในการวิจัยครั้งน้ี 
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  การพฒันาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรยีนรู 

ทางวิชาชีพ (PLC) ตามโครงการพัฒนาคณุภาพการศึกษาและการพฒันาทองถ่ิน 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพีเ่ลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ีมี วัตถุประสงคเพ่ือ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน             

และหลังเรียนวิชาภาไทย โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม (2) ศึกษาความพึงพอใจของครูและผูบริหารในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนา

คุณ ภาพการศึ กษาและการพัฒ นาท องถิ่ น โดยมี สถาบัน อุดมศึกษาเป น พ่ี เลี้ ย ง คณ ะครุศาสตร                   

มหาวิทยาลัยนครพนม กลุมเปาหมายประกอบดวยผูบริหาร ครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

จำนวน 1,543 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู ช้ันเรียนละ 10 แผน รวม 60 

แผนแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ ใชไดแก คาเฉลี่ย               

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ คาที แบบ Dependent Samples  

 ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 มีผลตางคะแนน

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน รอยละ 28.47 (2) ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research were (1) to study and compare pre- and post-study 

achievement of grade 1-6 students by using the Community Professional Learning (PLC) 

based on the U-school mentoring project, Faculty of education, Nakhon Phanom University 

and (2) to study satisfaction of school administrators and teachers who participated in the the 

U-school mentoring project. The 1,543 target groups used consisted of school administrators, teachers 

and grade 1-6 students. The instruments employed were (1) 60 lesson plans, (2) an 

achievement test, and (3) a teachers’ satisfaction questionnaire. The statistics employed for 

data analysis included percentage, mean, standard deviation (S.D.). and t-test (Dependent 

Samples). 

 The results indicated that (1) students’ learning achievement after participating the 

project were higher than before participating the project significantly different at .01 level 

and their development were increased at the percentage of 28.47 and (2) satisfaction of 

school administrators and teachers involved the project were at the highest level in overall 

aspect. 

 

Keywords : Professional Learning Community Process, The U-School Mentoring Project 
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บทนำ 

        จากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน โดยเฉพาะในดานการศึกษา หน่ึงในนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเนนความสำคัญของ

การสงเสริมบทบาทใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทั่วประเทศทำหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถิ่น 

(มหาวิทยาลัยนครพนม, 2564) การที่จะขับเคลื่อนแนวคิดดังกลาวใหเกิดผลทุกภาคสวนจำเปนตองเขามามี

สวนรวมกันอยางเปนระบบและเดินหนาการพัฒนาเพ่ือเปาหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละ

ทองถิ่นทั่วประเทศใหเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและใหความสำคัญกับ

การสงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น และปลูกฝงคุณธรรมการสรางวินัย ความยึดมั่น ในสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย การมีจิตสาธารณะความตระหนักถึงผลประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตน ยอมรับ

ความแตกตางหลากหลายทางความคิดอุดมการณและความเช่ือมรวมไปถึงการตระหนักรูในคุณคาและสืบสาน

วัฒนธรรม และขนบประเพณีอันดีงามของไทย  

 ผลจากการประเมินคุณภาพผูเรียนดานการอานและการเขียนภาษาไทยของโรงเรียนในจังหวัดนครพนม 

ประจำปการศึกษา 2562 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 (Reading Test: RT) ของจังหวัดนครพนมโดยภาพรวม
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พบวาดานภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 69.30 เมื่อจำแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาพบวา นักเรียนสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 69.43 สวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 66.69 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่ง

มีคาเทากับ 70.66 ผลจากการประเมินคุณภาพผูเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 (NT) ดานภาษาไทยของโรงเรียน

ในจังหวัดนครพนม ประจำปการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครพนมโดยภาพรวมพบวาดานภาษาไทย มีคะแนน

เฉลี่ย 42.11 พบวา นักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย

รวม 16.68 สวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

41.45  ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีคาเทากับ 46.46 สวนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพ้ืนฐาน (ONET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ประจำปการศึกษา 2562 ของจังหวัดนครพนมโดย

ภาพรวมพบวาดานภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ย 45.60 เมื่อจำแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษาพบวา นักเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 46.94 (สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1, 2564) สวนนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นครพนม เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยรวม 44.88 ซึ่งต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยของประเทศซึ่งมีคาเทากับ 49.07 จะเห็นได

วาในภาพรวมการประเมินคุณภาพการอานออกเขียนไดของจังหวัดนครพนมโดยภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวา

คะแนนเฉลี่ยของประเทศอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา และทุกระดับช้ันที่มีการประเมิน

คือ ช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปที่ 6 

 กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสำคัญกับการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ในสถานศึกษา โดยการประกาศนโยบาย PLC เปนเครื่องมือสำคัญในการ

พัฒนาครูทั้งระบบ โดยที่ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนการรวมกลุมแบบรวมมือรวมพลังของผูสอนและ

บุคลากรทางการศึกษาในลักษณะของชุมชนเชิงวิชาการที่มีเปาหมายเพ่ือพัฒนาผูเรียน การจัดการเรียนการ

สอน และคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ การถอดบทเรียน และการแลกเปลี่ยน

เรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง ซึ่งมีลักษณะสำคัญที่เช่ือมโยงสัมพันธกันสูการพัฒนาคุณภาพของทั้งผูสอน ผูเรียน 

และผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา สงผลใหครูไมโดดเด่ียวและมีเครือขายในการทำงาน ชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ จึงเปนแนวทางสำหรับใหบุคลากรรวมตัวกันเปนชุมชน (Community) ทำหนาที่เปน Change 

Agent ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปฏิรูปภายในโดยรวมกันดำเนินการเพ่ือใหการปฏิรูปองคกร

ดำเนินคูขนานกับการเสริมแรงทั้งจากภายในและจากภายนอกซึ่งในอดีตที่ผานมาบุคลากรในองคกรสวนใหญ

มักเกิดความรูสึกโดดเด่ียวในการปฏิบัติงานเพราะตางคนตางทำหนาที่ตามที่ตนเองไดรับมอบหมายขาดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน (วิจารณ พานิช, 2555) ดังน้ัน การมี “ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ” เกิดขึ้นจึง

ชวยคลี่คลายปญหาดังกลาว เพราะจะทำใหบุคลากรไดมีโอกาสพูดคุยกับบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียกับงานมาก

ขึ้น เปนเวทีที่มีบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการเรียนรูสำหรับสมาชิกทุกคนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณระหวางกัน รวมทั้งการสรางความรูใหม ตลอดจนนวัตกรรมที่เหมาะสมสอดคลองกับการบริหาร

จัดการสถานศึกษาสูความเปนเลิศ อีกทั้งชวยสรางพลังขับเคลื่อนใหการปฏิรูปการเรียนรูประสบผลสำเร็จตาม

เจตจำนงของการปฏิรูปการศึกษา (สุเทพ พงศศรีวัฒน, 2556) 
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          การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมหาวิทยาลัยนครพนมเปน

โครงการที่มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานำนวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากรตลอดจนความเช่ียวชาญทาง

วิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่เปด

สอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุงเนนการพัฒนาศักยภาพขอครูผูสอนวิชาภาษาไทยใหสามารถผลิต

คูมือ  สื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทยใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช

กระบวนการ PLC เพราะถาครูไดรับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดังกลาวขางตนแลวจะสงผลโดยตรงตอการ

พัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียน  นักเรียนสามารถอานออก เขียนได ซึ่งเปนไปตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตองการพัฒนาเด็กนักเรียนในระดับขั้นพ้ืนฐานใหสามารถอานออก เขียนได 100 

เปอรเซ็นต ในปงบประมาณ 2564 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม ไดดำเนินโครงการการพัฒนาครู

ภาษาไทยดวยกระบวนการ  PLC เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน จำนวน 20 โรงเรียน  

โดยกิจกรรมหลักประกอบดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานกระบวนการ PLC ของครูที่สอนระดับช้ันเดียวกันแต

คนละโรงเรียน  ครูแตละคนตองผลิตสื่อ/นวัตกรรม พรอมบทเรียนสำเร็จรูป มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม มีการกำกับ นิเทศและสะทอนผลโดคณาจารยจากมหาวิทยาลัยนครพนม จากเหตุผลและ

ความสำคัญดังกลาวขางตน ผู วิจัยในฐานะผูรับผิดชอบโครงการ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ(PLC) ตามโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือทราบถึงกระบวนการและผลลัพธที่เกิดขึ้นจากโครงการและเปนแนวทางสำคัญใน

การพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมเพ่ือกาวเขาสูการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมแหง

การเรียนรูไดเปนอยางดีในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย                

 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการชุมชน

แหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูและผูบริหารในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 1. กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหาร ครู และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ในโรงเรียนประถมศึกษาที่

เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง               

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จาก 20 โรงเรียน จำนวน 1,543 คน ประกอบดวย ผูอำนวยการ

สถานศึกษา 20 คน ครู 117 คน และนักเรียน 1,406 คน   
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชมในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรู

วิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 จำนวนช้ันละ 10 แผน รวม 60 แผน มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 

.60-1.0 (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ช้ันละ 1 ฉบับ 

รวม 6 ฉบับ ฉบับละ 40 ขอ มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .60-

1.0 และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะ

เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จำนวน 10 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง .60-1.0 

 3. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีขั้นตอนการวิจัยดังน้ี (1) ประชุมรวม

ระหวางผูอำนวยการโรงเรียนที่เขารวมโครงการและผูรับผิดชอบโครงการของมหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือแตงต้ัง

คณะทำงานในโครงการ ฯ เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน กำหนดเปาหมายกิจกรรมผลการดำเนินงานที่คาดหวัง

รวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เขารวมโครงการ (2) ทดสอบทักษะการอานออกเขียนไดของ

นักเรียนกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ (3) จัดกิจกรรมชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) เพ่ือพัฒนาคูมือ สื่อ 

นวัตกรรมการสอนภาษาไทย จำนวน 2 วัน และพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย จำนวน 2 วัน รวม 4 วัน (4) 

ครูที่เขารวมโครงการ จัดทำคูมือ สื่อ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษา (5) อาจารยจากมหาวิทยาลัยนครพนม  นิเทศ ผลการทำคูมือ สื่อ นวัตกรรมของครูที่เขารวม

โครงการ (6) ครูจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ การอานออกเขียนไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ตามความ

เหมาะสมของแตละโรงเรียน (7) นิเทศครูภาษาไทยที่จัดกิจกรรม พัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของ

นักเรียน โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัยนครพนม (8) ทดสอบทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน หลังเขา

รวมกิจกรรม (9) จัดกิจกรรม Show & Share และ (10) สอบถามความพึงพอใจของผูบริหารและครูที่เขารวม 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและนำเสนอขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูลผลการสอบกอนเรียนและหลังเรียนดำเนินการโดยครูประจำช้ันประถมศึกษา

ปที่ 1-6 ที่เขารวมโครงการ จากจำนวน 20 โรงเรียนแลวนำผลการสอบสงผูวิจัย สวนการเก็บรวบรวมขอมูล

ความพึงพอใจของผูบริหารและครูที่เขารวมโครงการ  ผูวิจัยใชรูปแบบการเก็บขอมูลแบบออนไลน ผาน 

Google Forms App. โดยสงแบบสอบถามถึงกลุมเปาหมายจำนวน 37 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน 37 

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100  

  การวิเคราะขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนำเสนอเปนรอยละ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และผลการ

ทดสอบคาที แบบ Dependent Samples  สวนความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ นำเสนอเปนคาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผล โดยมีเกณฑการแปลผล (บุญชม ศรีสะอาด. 2558) ดังน้ี 

    4.51-5.01 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

    2.51-3.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

    1.51-2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอย 

    0.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด 
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 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที               

(t-test แบบ Dependents Samples) 

 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจัยปรากฏผลดังน้ี 

  1. ผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชกระบวนการ

ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ ของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนวิชา 

             ภาษาไทย และคาทีของคะแนนนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

             และการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม   
 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน ผลตาง t Sig. 

1 โรงเรียนบานหนองจันทร 49.11 69.65 20.54 11.31** .00 

2 โรงเรียนบานโพนบกหัวขัววิทยาคาร 46.70 85.00 38.30 

3 โรงเรียนบานเหลาสำราญ 43.20 56.20 13.00 

4 โรงเรียนบานโนนสังข 28.30 64.60 29.50 

5 โรงเรียนดอนนางหงสบูรพาสงเคราะห 15.00 31.20 16.20 

6 โรงเรียนบานคำชะอี 47.10 78.30 31.20 

7 โรงเรียนบานนาแกบึงเหล็ก 38.60 62.60 24.00 

8 โรงเรียนบานหนองสะโน 38.80 77.50 38.70 

9 โรงเรียนบานนอยใต 51.90 71.80 19.90 

10 โรงเรียนบานหนองญาติ 45.50 83.00 37.50 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียนวิชา  

 ภาษาไทย และคาที ของคะแนนนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ 

 การพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม (ตอ) 
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ลำดับ ชื่อโรงเรียน คะแนนกอนเรยีน คะแนนหลงัเรยีน ผลตาง t Sig. 

11 โรงเรียนบานแพงสะพัง 38.30 64.70 26.40   

12 โรงเรียนบานทาอุเทน 38.80 77.30 38.50 

13 โรงเรียนบานเหลาศรีโหนโห 38.33 80.80 42.50   

14 โรงเรียนบานนากระแต 53.20 73.30 20.10 

15 โรงเรียนบานดอนแดง 32.50 59.70 27.20 

16 โรงเรียนบานดอนมะจาง 40.30 60.10 19.80 

17 โรงเรียนบานนาดีหัวภู 27.00 85.70 57.70 

18 โรงเรียนบานหนองบาทาว 41.00 68.70 27.70 

19 โรงเรียนบานคำเตย 21.20 35.00 13.80   

20 โรงเรียนบานมวงนาสีดา 30.50 57.40 26.90 

คาเฉลี่ยรวม 38.27 67.13 28.47 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 10.04 14.84  

** มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากตารางที่ 1 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม              

มีคะแนนทดสอบกอนเรียน เฉลี่ยรอยละ 38.37 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 67.13 มีผลตาง

คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 28.47 เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลัง

เรียนพบวา นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2. ผลการประเมินความพึงพอใจผูบริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ โดยรวมอยู

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย= 4.64, S.D.=.27) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากที่สุดทุกดาน 

เรียงลำดับจากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไปต่ำสุดไดดังน้ี (1) ดานคุณภาพ (คาเฉลี่ย = 4.71, S.D.=.32 (2)ดาน
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วิทยาการ/อาจารยพ่ีเลี้ยง (คาเฉลี่ย = 4.64, S.D.=.28) (3) ดานกระบวนการในการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ย = 

4.62, S.D.=.29) และ (4) ดานสิ่งอำนวยความสะดวก (คาเฉลี่ย = 4.60, S.D.=.27)   

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพบวา (1) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนตามแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 (2) ผูบริหารและ

ครูมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับ

มากที่สุด 

 

อภิปรายผล 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  มีคะแนนทดสอบ

กอนเรียน เฉลี่ยรอยละ 38.37 มีคะแนนทดสอบหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 67.13 มีผลตางคะแนนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนรอยละ 28.47 เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนพบวา นักเรียนมี

คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะครูผูสอน

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางหลากหลายวิธีทั้งการพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมการเรียนรู การจัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่มีอาจารยจากมหาวิทยานครพนมใหตำแนะนำปรึกษา

และรวมนิเทศ ขณะเดียวกันยังไดรับคำช้ีแนะจากครูทานอ่ืนๆ ที่เขารวมโครงการในกิจกรรมในการนำเสนอ

แผนการจัดการเรียนรูของคุณครูแตละคน และเมื่อจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแตละครั้งก็จะมีการจัด

กิจกรรมสะทอนคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับครูทานอ่ืนๆ ในโรงเรียน จึงเกิดการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสำหรับการพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียนแตละช้ันมากย่ิงขึ้น เพราะการใชกระบวนการ

ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพหรือ ที่ครูมีการพบปะเรียนรู ปรึกษาหารือเก่ียวกับกลยุทธ วิธีการ เทคนิค และ

เน้ือหา เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูย่ิงไปกวาน้ันตองใหสนับสนุนทั้งในดานวิชาการและเจตคติใน

สภาพแวดลอมที่ทาทาย มีการต้ังเปาหมายรวมกัน โดยเนนการพัฒนาที่สอดคลองและตอยอดจากสภาพการ

ดำเนินงานจริงในปจจุบัน การพัฒนาจึงจะประสบความสำเร็จ (Bruce, et al. 2014 : 299) และสอดคลองกับ

แนวคิดของ Martin M. (2011) กลาววา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มีองคประกอบที่สำคัญคือ (1) การมี

บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (Shared values and vision) สมาชิกใน ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพตองมี

บรรทัดฐานและคานิยมรวมกัน (2)การรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรู (Collective responsibility for 

learning) (3) การสืบสอบเพ่ือสะทอนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective professional inquiry) การพูดคุยสนทนา

กันระหวางสมาชิกในชุมชนการเรียนรูโดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางบุคลากร ผูเช่ียวชาญ นักการศึกษาและ

ผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือสะทอนผลการปฏิบัติรวมทั้งรวมกันเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติที่ชวยให

การพัฒนาองคการเกิดไดดีขึ้น ซึ่งการสะทอนผลและการช้ีแนะการปฏิบัติจะเปนเครื่องมือหรือกลไกในการ
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ทบทวนประเด็นพ้ืนฐาน สำคัญที่จะกอใหเกิดผลทางบวกตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการองคกร (4) การ

รวมมือรวมพลังเปนทีม (Collaboration) ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพให ความสำคัญกับการรวมมือรวมพลัง

โดยการรวมมือรวมพลังน้ีจะตองเปนการรวมมือรวมพลังของบุคลากรในภาพรวมทั้งหมดขององคกร และ (5) 

การสนับสนุนการจัดลำดับโครงสรางและความสัมพันธของบุคลากร (Supportive conditions structural 

arrangements and collegial relationships)การเตรียมพรอมในดานการ สนับสนุนใหบุคลากรหรือสมาชิก

ในชุมชนไดมีโอกาสสังเกตการปฏิบัติงานวิพากษวิจารณและสะทอนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับงานวิจัย

ของ Hord (1997) ที่พบวาการดำเนินการในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ นำไปสูการเปลี่ยนแปลง

เชิงคุณภาพทั้งดานวิชาชีพและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ศรีพุทธรินทร 

และญาธิดา อัลโทฟ (2564) ที่พบวานักเรียนโรงเรียนบานหนองจันทรเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง มีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของภัทรวดี จำใบรัตน (2563) ที่ไดทำการวิจัย 

เรื่องการพัฒนาครูโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือสงเสริมความสามารถจัดการเรียนรูตาม

แนวสะเต็มศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสวี (บานนาโพธ์ิ) จังหวัดชุมพร ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาศักยภาพของ

ครูดานการจัดการเรียนรู ทำใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น   

 2. ผูบริหารและครูมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ มีการประสานความรวมมือในโครงการเปนอยางดี โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากอาจารย

ผูรับผิดชอบโครงการทั้งดานการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาสื่อนวัตกรรม 

การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้งนิเทศ กำกับ ติดตาม และสะทอนผลการจัดการเรียนรู รวมทั้ง

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและคาใชจายอ่ืนๆ ตามโครงการ ทำใหผูบริหารสถานศึกษา

และครูมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการในระดับมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับ

งานวิจัยของ Sleegers (2013) ที่พบวา ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนมีความเปนพหุระดับและพหุมิติ 

การเสริมสรางชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพในโรงเรียนประกอบดวยการเสริมสรางศักยภาพใน 3 ระดับ และวัด

ไดจาก 9องคประกอบ คือ (1) ศักยภาพของบุคคล (Personal capacity) ประกอบดวย การสรางความรูดวย

ความกระตือรือรนและไตรตรอง การประยุกตใชความรูอยางเปนปจจุบัน (2) ศักยภาพระหวางบุคคล 

(Interpersonal capacity) ประกอบดวย การมีคานิยมและวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันการแบงปน

แนวปฏิบัติ และการรวมกัน สะทอนผล (3) ศักยภาพขององคกร (Organizational capacity) ประกอบดวย 

โครงสราง ทรัพยากร และระบบขององคกรที่เอ้ืออำนวย ความสัมพันธและบรรยากาศขององคกร และการ

สนับสนุนดานภาวะผูนํา สอดคลองงานวิจัยของ Dogan,S. et al. (2017) ที่พบวาศักยภาพขององคกรสงผลตอ

การเสริมสรางศักยภาพระหวาง บุคคลของครูในโรงเรียน และสอดคลองกับงานวิจัยของสุมาลี ศรีพุทธรินทร 

และญาธิดา อัลโทฟ (2564) ที่พบวาผูบริหารและครูโรงเรียนบานหนองจันทรที่เขารวมโครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงมีความพึงพอใจที่เขารวมโครงการโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของชุลีพร สุระโชติ (2563) ไดทำการวิจัย เรื่องการพัฒนา
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หลักสูตรการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูเชิงวิชาชีพผลการวิจัย 

พบวา เจตคติของครูที่มีตอการพัฒนาการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูเชิงวิชาชีพ อยูในระดับมากทุกขอ 
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