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บทบรรณาธิการ 
 

  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับนี้ได้เดินทางมาถึงปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
ฉบับนี้ยังเข้มข้นด้วยเนื้อหาและสาระทางวิชาการ ในการจัดทำวารสารกองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญ
กับคุณภาพของบทความวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีคัดเลือกนำมาลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ โดย
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) 
ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเหล่านี้ได้สละเวลาอันมีค่าในการช่วยอ่านพิจารณาบทความ พร้อมท้ังให้คำแนะนำ
ท่ีมีประโยชน์ต่อการดำเนินการจัดทำวารสารเป็นอย่างดี 
  วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประกอบด้วย 4 บทความวิจัย ได้แก่ 1.
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สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 2.การศึกษาพฤติกรรมและอภิปัญญาของนักศึกษาในรายวิชาเคมี 3.การมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 4.การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 1 
บทความวิชาการ ได้แก่ แอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล 
  บรรณาธิการวารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ยินดีต้อนรับบุคคลท่ี
ต้องการนำเสนอผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความท่ัวไป บทความ
ปริทัศน์ ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้เปิดกว้างด้านเนื้อหาและสาระท่ีจะ
ตีพิมพ์ลงในวารสารเกี่ยวข้องกับทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน
ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารฯ ฉบับนี้ และยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป และเป็นเวลากว่า 1 ปีเศษแล้วท่ีสังคมไทยต้องเผชิญกับโรคอุบัติ
ใหม่อย่าง “โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชีวิตไปสู่รูปแบบ
ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งเกิดเป็นวิถีใหม่ในการดำรงชีวิต ท้ังหมดนี้ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมไทย ซึ่ง
เราต้องร่วมด้วยช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหา รับมือจนกว่าจะผ่านพ้นวิกฤตไปได้ และขอเป็นกำลังใจ
ให้กับบุคลากรทุกท่าน 
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สุวิมล คำแหงพล1 และ สุมาลี ศรีพุทธรินทร์2 
Suwimol kamhaengpol,1 and Sumalee Sriputtarin2 

 

บทคัดย่อ 
 

  การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมีความสำคัญต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีส่วนร่วมทั้งในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยง 
และมีส่วนร่วมในการประเมินผล การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
(2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย จำแนกตามสถานภาพและคุณวุฒิการศึกษา (3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จั งหวัดนครพนม 
กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 220 คน กำหนดขนาดโดยเทียบตารางสำเร็จรูปของ Krejcie และ Morgan ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น เครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีค่าอำนาจ
จำแนกรายข้อระหว่าง 0.28 – 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าที (t-test แบบ Independent Samples) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

 ผลการศึกษาพบว่า (1) การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก (2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำแนกตามสถานภาพและ
คุณวุฒิการศึกษาโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาควร
ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเครือข่ายของสถานศึกษา ควรยกย่องบุคคลและเครือข่ายที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

คำสำคัญ : (1) การมีส่วนร่วม (2) ภาคีเครือข่าย (3) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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ABSTRACT 
 
Participation of network was important to the development of education of non-formal and informal 

education in decision, implementation, benefit, and evaluation. The purposes of this study were (1) to study the 
participation of the party networks, ( 2)  to compare the party networks classified by status and educational 
background, and (3) to study the guidelines for promoting participation of the party networks of Non-Formal and 
Informal Education in Muang Nakhon Phanom, Nakhon Phanom Province.  The samples were 220 people 
followed Krejcie & Morgan’s table, and they were selected by Stratified Random Sampling. The instrument used 
was a five-rating scale questionnaire with the IOC between 0.80-1.00, the discrimination between 0.28-0.80, and 
the reliability of 0. 96.  The statistics used were percentage, mean, standard deviation, t-test ( Independent 
Samples), and One-way ANOVA. 
 The results were found that (1)  overall participation of non-formal and informal education was at the 
high level.  (2)  The comparison of participation of non-formal and informal education classified by status and 
educational background were statistically significant different at the .01 level. (3)  The guidelines for developing 
educational management should promote knowledge creation and understanding to the party networks.  The 
person should be praised and the networks should be involved in educational management, seminar, formal and 
informal participation. 

 
Key words: (1) Participation, (2) Network, (3) Non-formal education and informal education 
 

บทนำ 
การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็น

มนุษย์ที่มีคุณภาพมีความสามารถเต็มศักยภาพมีการพัฒนาที่
สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกายและสังคม เพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
และกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟังพูด อ่าน เขียน 
ภาษาไทย รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม คนไทยได้รับโอกาส
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่างมี คุณภาพ 
(สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย,2561:6) สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 สถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชน และภาคเอกชน ส่งเสริมเน้นการฝึกให้เด็กรู้จัก
การพ่ึงพาตนเองมีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกระบบที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย 

จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและ
โดยรอบสถานศึกษาให้ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง ปรับ
วิธีการเผยแพร่ศาสนาให้มุ่งชี้แนวทางในการดำรงชีวิตตาม
หลักคำสอนที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ ไปสู่ค่านิยม
ที่ดีงาม เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ มีส่วนร่วม
จัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของชุมชน สังคม ให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชี วิต (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

การพัฒนาคุณภาพของประชาชน สถานศึกษา
จำเป็นต้องมีทิศทางการส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ตอบสนองความต้องการของภาคีเครือข่ายอย่างแท้จริง 
เพ่ือให้ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจ และมีความพร้อมในการ มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
(สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัย, 2551)  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม ได้ทำงานร่วมกับชุมชนและ
ภาคีเครือข่าย ซึ่งในส่วนของการสร้างภาคีเครือข่าย มุ่ง
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เสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
มุ่งหวังใช้เป็นกลไกการประสานพลังขับเคลื่อนนโยบาย
การศึกษาให้มีความรู้ และสมรรถนะในการส่งเสริมสนับสนุน
ความร่วมมือในด้านการจัดการศึกษาให้ประชาชนสามารถที่
จะพ่ึงตนเองได้ โดยภาคีเครือข่ายมีเป้าหมายร่วมมือกัน
พัฒนาการศึกษาของประชาชนให้ดีย่ิงข้ึน 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าในฐานะที่เป็นครูศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม มีหน้าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต และส่งเสริมการพัฒนา
การศึกษานอกระบบทุกรูปแบบ จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม เพ่ือ
จะนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง
วิธีการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนและผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนอกจากน้ียังเป็นการเก็บรวม
รวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 

1. เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม  

2. เพ่ื อเปรียบเที ยบการมี ส่ วนร่วมของภาคี
เครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตาม
สถานภาพและคุณวุฒิ 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า 

1. ภาคีเครือข่ายในศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม
จังหวัดนครพนมแตกต่างกัน 

  2. ภาคีเครือข่ายในศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จั งหวัด
นครพนม ที่มีคุณวุฒิแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนมจังหวัด
นครพนมแตกต่างกัน 

 
กรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 
 การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตามทฤษฎี
การมีส่วนร่วมของ Cohen and Uphoff (1981) ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านที่ 2 การมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิ บั ติ  ด้ านที่  3 การมี ส่ วนร่ วมรั บ
ผลประโยชน์และความเสี่ยง และ ด้านที่ 4 การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ภูมิ
ปัญญา 70 คน ผู้นำชุมชน 85 คน สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 75 คน องค์กรเอกชน 65 คน องค์กรวิชาชีพ 65 
คน สถาบันทางศาสนา 40 คน สถานประกอบการ 55 คน 
และองค์กรของรัฐ 50 คน ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 
505 คน 
  2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ ภูมิ
ปัญญา 30 คน ผู้นำชุมชน 36 คน สมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 32 คน องค์กรเอกชน 27 คน องค์กรวิชาชีพ 27 
คน สถาบันทางศาสนา 20 คน สถานประกอบการ 24 คน 
และองค์กรของรัฐ 24 คน ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น 220 
คน กำหนดขนาดโดยเทียบตารางสำเร็จรูปของ Krejcie และ 
Morgan แล้ วได้ มาโดยการสุ่ มแบบแบ่ งชั้ น (Stratified 
Random Sampling) โดย เที ยบ ตาม ตั วแป รที่ ศึ กษ า
สถานภาพและคุณวุฒิเป็นหลัก 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 เครื่องมือที่ใช้ในการในการศึกษาค้นคว้าครั้งน้ี 
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้สร้าง ข้ึน
เอง โดยอาศัยการศึกษาจากตำรา เอกสาร งานวิจัยที่
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เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สอดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบ
แนวคิดที่กำหนดข้ึน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ครั้งน้ีมี 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 8 ข้อ ด้าน
คุณ วุฒิ การศึ กษาของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 2 ข้อ 
 ตอนที่ 2 สภาพการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม จำนวน 40 ข้อ เป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 -1.00 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่
ระหว่าง 0.28 - 0.80 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96  

ตอนที่ 3 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม เป็นข้อ
คำถามปลายเปิด (Open-Ended) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เสนอแนะปัญหา และแนวทางการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) ด้านการมีส่วน
ร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยง และ 4) การมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาสำรวจรายชื่อภาคีเครือข่าย ได้แก่  ภูมิ
ปัญญา ผู้นำชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา สถาน
ประกอบการ และองค์กรของรัฐ รวม 220 คน ขอความ
อนุเคราะห์จากครู กศน. ในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม ให้นำแบบสอบถามไปให้ภาคีเครือข่ายที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยขอ
ความอนุ เคราะห์ครู  กศน.ตำบล เก็บข้อมูลและขอรับ
แบบสอบถามคืนจากครู กศน.ตำบล ได้จำนวน 220 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 100  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานภาพของ
เครือข่าย โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) 

ตอนที่  2 วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ 3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และความ
เสี่ยง และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เป็นรายข้อ รายด้าน อธิบายระดับการมีส่วนร่วมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยคำตอบ
จะแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน 
ปานกลาง 3 คะแนน น้อย 2 คะแนน และน้อยที่สุด 1 
คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 103) โดยพิจารณาจาก
ระดับคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์วิเคราะห์เปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ที่มีสถานภาพและคุณวุฒิแตกต่างกัน จาก
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
จำนวน 40 ข้อ 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์แนวทางการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ใน 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ 3) ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และความ
เสี่ ยง 4) การมี ส่ วนร่วมในการประเมินผล โดยการหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และการวิเคราะห์เน้ือหา 
 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
1. การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม รายละเอียดดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของ

ภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยรวมและรายด้าน 

 
จากตารางที่  1 พบว่า การมีส่วนร่วมการจัด

การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ของภาคี เครือ ข่าย ศูน ย์การศึ กษ านอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัด 

 
 
 

นครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
(X  = 4.47) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ (X  = 4.35) 
2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม จำแนกตาม
สถานภาพและคุณวุฒิ รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  ตารางเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ท่ีมีคุณวุฒิการศึกษา
แตกต่างกัน (t-test) 

ด้านที่ 
การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ของภาคีเครือข่าย 

ต่ำกว่าปริญญาตรี 
 (n = 120) 

ปริญญาตรีข้ึนไป 
(n = 100) 

 
t 

 
p 

X  S.D. X  S.D. 
1.  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.43 0.37 4.28 0.44 2.61* 0.01 
2. ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4.53 0.25 4.34 0.41 4.24* 0.00 
3. ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 

 และความเสี่ยง 
 

4.53 
 

0.25 
 

4.34 
 

0.43 
 

4.06* 
 

0.00 
4.  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.55 0.35 4.39 0.46 2.84* 0.005 

รวม 4.51 0.22 4.34 0.38 4.05* 0.00 
 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 2 พบว่า การมีส่วนร่วมการ จัด
การศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ของภาคีเครือข่าย ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และ
ความเสี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของภาคีเครือข่าย 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 4.35 0.41 มาก 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 4.43 0.35 มาก 

3. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยง 4.43 0.36  มาก 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 4.47 0.41  มาก 

รวม  4.42 0.32   มาก 



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 | 

 6 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษา โดยรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้าน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มี

ความคิดเห็นสูงกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ข้ึนไป ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตาม
สถานภาพรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  ตารางเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี เครือข่ายศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่มีสถานภาพแตกต่าง
กัน  

  
การมีส่วนร่วม  SS df MS F Sig. 

1.ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการตัดสินใจ 

ระหว่างกลุ่ม 5.20 7 0.74 4.85** .00 
ภายในกลุ่ม 32.45 212 0.15   
รวม 37.64 219    

2.ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการปฏิบัติ 

ระหว่างกลุ่ม 3.98 7 0.57 5.04** .00 
ภายในกลุ่ม 23.90 212 0.11   
รวม 27.88 219    

3. ด้านการมีส่วนร่วมรับ
ผลประโยชน์และความเสี่ยง 

ระหว่างกลุ่ม 3.35 7 0.48 3.90** .00 
ภายในกลุ่ม 26.04 212 0.12   
รวม 29.39 219    

 
4.ด้านการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล 

ระหว่างกลุ่ม 2.54 7 0.36 2.21* .03 
ภายในกลุ่ม 34.76 212 0.16   
รวม 37.30 219    

รวม 
ระหว่างกลุ่ม 3.22 7 0.46 4.82** .00 
ภายในกลุ่ม 20.25 212 0.96   
รวม 23.47 219    

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 
 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวระหว่างภาคี
เครือข่ายที่มีสถานภาพแตกต่างกันพบว่า การมีส่วนร่วม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของภาคีเครือข่ายศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมี

ส่ วน ร่ วม รั บ ผ ล ป ระ โย ช น์ แ ล ะ ค ว าม เสี่ ย ง  แ ล ะ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

3. แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นำเสนอดังน้ี  

1. แนวทางส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วม ในการ
ตัดสินใจ ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายให้เป็น
คณะกรรมการ จัดอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ จัดให้มีกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และ
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ภารกิจอย่างต่อเน่ือง จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และ
เปิดโอกาสให้ เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่  เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ  

2. แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
ควรเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ในการจัดการเรียนการสอน ยกย่องบุคคลหรือเครือข่ายที่
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ
ประส านงาน  ระห ว่าง เครื อ ข่ ายและสถานศึ กษ า 
ป ระช าสั ม พั น ธ์  ส ร้ า งค วาม รู้  ค วาม เข้ า ใจ ให้ กั บ
คณะกรรมการเครือข่ายของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้
เครือข่าย ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางสนับสนุนและ
ส่งเสริมภารกิจของสถานศึกษา ขอความร่วมมือในการ 
จัดหาเงินทุนและความช่วยเหลืออื่น ๆ ให้แก่สถานศึกษา 

3. แ น วท าง ส่ ง เส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม รั บ
ผลประโยช น์และความ เสี่ ย ง  ควรมี ก ารคั ด เลื อก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่มีความ
พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดแนวทางและวิธีการมีส่วน
ร่วมของเครือข่าย ชี้แจงให้เครือข่ายเข้าใจและรับทราบถึง
การร่วมรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ  

4. แนวทางส่ ง เสริมการมี ส่วนร่วม ในการ
ประเมินผล ควรเลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ ที่
เป็นเครือข่ายร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ อบรมให้
ความรู้ เรื่องการติดตามและประเมินผลกับผู้มีส่ วน
เก่ียวข้อง ทำความเข้าใจและร่วมกันวางแผนการนิเทศกับ
เครือข่าย มีเครื่องมือในการนิเทศติดตามผล สถานศึกษามี
เว็บไซต์เพ่ือให้เครือข่ายสามารถติดตามและตรวจสอบการ
จัดกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตลอดเวลา 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
การเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานน้ัน จำเป็นอย่างย่ิง ที่
จะต้องคำนึงถึงหลักการสำคัญ คือการมีส่วนร่วมต้องเกิดจาก
ความเต็มใจและความต้ังใจที่จะเข้าร่วม เพราะจะทำให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตัดสินใจ
ในเรื่องน้ัน ๆ กระบวนการมีส่วนร่วมน้ันต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความเสมอภาค ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วม ซึ่งต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของเสรีภาพ อิสรภาพที่จะ
ตัดสินใจว่าจะเลือกหรือจัดให้มี ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

ทางอ้อมในลักษณะของการรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ดำเนินงาน ร่วมรับผลและความเสี่ยง ร่วมติดตามผลและ
ประเมินผล การเปิดโอกาสนำเอาความรู้ความสามารถ และ
ทักษะของคนในองค์กรหรือท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม (นโยบายและจุดเน้นการ
ดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปี 2562) สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์ (2554) ซึ่งพบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาด้านการร่วมคิดร่วมวางแผน มีการแบ่ง
บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ การปรึกษาหารือกันอย่างไม่
เป็นทางการของคณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยรวม
อยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2. ผลการเปรียบเทียบการมี ส่วนร่วมการจั ด
การศึกษาของภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จั งหวัด
นครพนม จำแนกตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะ ภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและ
ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาในด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และความเสี่ยง การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลและมีแนวทางเพ่ือเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษา ซึ่งภาคีเครือข่ายส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการให้
ข้อเสนอแนะ ความต้องการและปัญหาของชุมชน ด้วยกลไก
และวิธีการที่ เหมาะสมส่งผลต่อการดำเนินงานการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชฎา
พร ขันติวรพันธ์ (2555) ที่ได้เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมของ
ภาคี เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำแนก
ตามสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบโดยรวมพบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ (2552) ที่ได้เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพร้าว จั งหวัด
เชียงใหม่ จำแนกตามสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบโดยรวม 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผล
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จำแนกตาม
คุณวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์และ
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ความเสี่ยง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็น
สูงกว่าผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจ
เป็นเพราะในบริบทพ้ืนที่ในการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส่วนใหญ่จัดอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนที่มีภาคี
เครือข่ายเป็นประชาชนตามหมู่บ้านที่ต้องรับผิดชอบในการ
ดำรงชีวิตของตนเอง โดยส่วนมากไม่ได้จบระดับปริญญาตรี
ข้ึนไป แต่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่
เป็นภูมิปัญญา และแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มาจาก
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จึงมีแนวคิดที่จะถ่ายทอดและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นพรัตน์ แจ้งหมื่นไวย์ (2554) ที่ได้เปรียบเทียบ การมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการศูนย์การเรียน
ชุมชน สำนักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ยจั งหวัดมหาสารคามจำแนกตามคุณวุฒิ
การศึกษา ผลการเปรียบเทียบโดยภาพรวมพบว่าแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. แนวทางการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษานอก
ระบบของภาคีเครือข่าย ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม จั งห วัด
นครพนม ควรดำเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ และ
เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ภาคีเครือข่ายเสนอแนวทางอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจ และเปิดโอกาสให้เครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ควรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
จากเครือข่ายให้เป็นคณะกรรมการ ควรจัดให้มีกิจกรรมตาม
บทบาทหน้าที่และภารกิจอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งจัดอบรมให้
ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กศน.ตำบล 
สอดคล้องกับสำนักการส่งเสริมระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (2551: 48) ได้ระบุว่า การมีส่วนร่วมของที่สมาชิก
ทุกคนของหน่วยงานหรือองค์กร ชุมชนในบริบทพ้ืนที่จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมาร่วมกันดำเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึง โดยในการดำเนินการน้ันมีลักษณะของกระบวนการ
(Process) มี ข้ั นตอนที่ มุ่ งหมายจะให้ เกิ ดการเรี ยนรู้
(Learning) อย่างต่อเน่ือง มีพลวัต (Dynamic) แนวทาง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ภาคีเครือข่ายเสนอแนะ
แนวทางให้ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ
คณะกรรมการเครือข่ายของสถานศึกษา ยกย่องบุคคลหรือ
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้

เครือข่ายให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางสนับสนุนและ
ส่งเสริมภารกิจของสถานศึกษา เปิดโอกาสให้เครือข่ายได้มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แต่งต้ั งผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน ระหว่าง
เครือข่ายและสถานศึกษา ขอความร่วมมือในการจัดหา
เงินทุ นและความช่ วยเหลืออื่ น ๆ ให้ แก่ สถานศึ กษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมตต์ เมตต์การุณ์จิต (2553) ซึ่ง
พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเป็นการเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมคิด 
ร่วมทำร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามผล การเปิดโอกาสให้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้รับประโยชน์ ในด้านการนำเอาความรู้
ความสามารถ (Talent) และทักษะ (Skill) ของคนในองค์กร
หรือท้องถ่ินแล้วแต่กรณีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
ชุมชน และสั งคม แนวทางส่ งเสริมการมี ส่วนร่วมรั บ
ผลประโยชน์และความเสี่ยง ภาคีเครือข่ายเสนอแนะแนวทาง
ให้เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่มีความพร้อมเข้ามามีส่วนร่วม
กำหนดแนวทางและวิธีการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชี้แจงให้
เครือข่ายเข้าใจ และรับทราบถึงการร่วมรับผิดชอบต่อการ
ตัดสินใจ การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีความรู้ร่ วมเป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อรทัย ก๊กผล (2552 : 17-19) ซึ่งพบว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมอื่น
ที่มีผลต่อประชาชน มีขอบเขตในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กำหนดกฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการของการทำงานและ
การตัดสินใจของประชาชนในท้องถ่ิน เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง แนวทางส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลภาคีเครือข่ายเสนอแนะแนวทางให้ 
สถานศึกษามีเว็บไซต์เพ่ือให้เครือข่ายสามารถติดตามและ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาได้ตลอดเวลา เลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการที่ เป็นเครือข่ายร่วมเป็น
คณะกรรมการนิเทศ อบรมให้ความรู้เรื่องการติดตามและ
ประเมินผลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี เครื่องมือในการนิเทศ
ติดตามผล ควรมีการให้ความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันวาง
แผนการนิเทศกับเครือข่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ธนสาร บัลลังก์ปัทมา (2551) ซึ่งพบว่า การจัดการศึกษาให้
เกิดผลดี มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ เพราะเมื่อ
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาย่อมจะช่วย
ขับเคลื่อนให้การบริหารจัดการศึกษาดำเนินไปตามความ
ต้องการของผู้เรียน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

1. ข้อเสนอเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ 
 1.1 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การมีส่วนร่วม

ด้านการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ันศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม ควร
ดำเนินการให้ภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมตัดสินใจ โดยเป็นส่วน
หน่ึงในรูปของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
รวมถึงแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
รวมถึงการนำข้อมูลมาเสนอแนะเพ่ือการดำเนินงานครั้งต่อไป 

 1.2 จากการศึกษาค้นคว้าพบว่า การมีส่วนร่วมที่
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมจัดทำเกณฑ์การเทียบโอน
ผลการเรียน ดังน้ันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครพนม ควรดำเนินการให้ภาคี
เครือข่ายเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในรูปแบบคณะกรรมการ

พิจารณารายวิชาเทียบโอน การเทียบโอนด้านอาชีพ รวมถึง
การประเมินผลผู้ เรียน นำเสนอข้อแนะนำแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการเทียบโอนผลการเรียนตามระเบียบ
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายใน

การจัดทำรายวิชาเรียนให้สอดคล้องกับโครงสร้างตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

 2.2 ควรศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบของภาคี
เครือข่าย 
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การพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอน 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

Writing Skill Development on Collocation of Fourth-Year Students at Faculty 
of Education Used According to Communicative Language Teaching (CLT) 
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Montaya Srisapoom1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน และหลังเรียนโดย
ใช้เครื่องมือพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และ2) เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ท่ีลงทะเบียนรายวิชาไทยคดีศึกษา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้อง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 30 คน สอนโดย
ใช้เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขียนที่สร้างข้ึน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้คำปรากฏ
ร่วม ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2) แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 3) แบบสำรวจความพึงพอใจ ของนักศึกษา 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน้ี 1) การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.03 คะแนน และ 
17.20 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยการ
ใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก  

 
คำสำคัญ: ทักษะการเขียน / การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร / คำปรากฏร่วม / ความพึงพอใจ 
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ABSTRACT 

 Research objectives were 1) to compare achievement of the students between pre-test and post-
test for development writing skill using collocation based on Communicative Language Teaching 2) to 
study the satisfaction of the students to research instruments for development writing skill using 
collocation based on Communicative Language Teaching. The sample was the fourth students of English 
major in Faculty of Education with 30 students with purposive sampling. The research instruments were 1) 
lesson plans 2) pre and post collocational tests and 3) satisfaction survey. The statistics for evaluation 
were percentage, mean, and S.D. 
 The results were as follows: 1) Pre and post - test tests of students with an average score of 8.03 
and 17.20 respectively. Comparison between the before and after results, it was found that the post-test 
scores of students were higher than pre-test at the statistical significance of .05 2) The satisfaction of 
students with the tools for development writing skill by using collocation based on communicative 
language teaching with an average of 4.35 which shown at a high level. 

Keywords: writing skill / Communicative Language Teaching / collocation words / satisfaction  

 

บทนำ 
ในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อการ

เรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นอันมาก ทั้ ง น้ี
เ น่ื อ งจ าก ค วาม ก้ า วห น้ าท าง ด้ าน อุ ต ส าห ก ร รม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ทำให้ประเทศต่าง ๆ มีความ
ใกล้ชิดและพ่ึงพากันมากข้ึน จึงเกิดความจำเป็นที่ต้องใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารในด้าน
ต่าง ๆ นับว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่มี
ความสำคัญและแพร่หลายมากที่สุด อาจกล่าวได้ว่าแทบ
ทุ ก ป ร ะ เท ศ ใน โ ล ก ที่ เรี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เป็ น
ภาษาต่างประเทศ ในการเรียนภาษาต่างประเทศไม่ว่าจะ
เป็นภาษาใด ต่างมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
ภาษาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม นอกจาก น้ี ยั งมุ่ ง เน้นให้ ผู้ เรียนเข้าใจ ถึง
วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตของชนชาติเจ้าของภาษาน้ัน
ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถใช้ข้อดีทางด้านภาษาเพ่ือ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพต่อไป (สุมิตร อังวัฒนกุล, 2539) 
 การสอนให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร

กับผู้อื่นโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพน้ันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทักษะในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ การ

ฟัง การพูด การอ่ าน และการเขียน โดยการเขียน

ภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหน่ึงที่ผู้เรียนต้อง

เรียนรู้ เพราะบางครั้งการสื่อสารกับบุคคลอื่นน้ันไม่

สามารถสนทนาโต้ตอบโดยตรงได้ ต้องอาศัยการเขียน

ข้อความหรือเน้ือเรื่องเพ่ือใช้ในการสื่อสาร นอกจากน้ีการ

เขียนยังช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกนำโครงสร้างทางภาษา

ตลอดจนคำศัพท์ที่ครูได้สอนไปแล้วมาใช้เขียนเรื่องราว

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการใช้

ภาษาเพ่ือให้เกิดทักษะพัฒนาการใช้ภาษาเขียนมากย่ิงข้ึน 

(พิตรวัลย์ โกวิทวที, 2540) โดยการพัฒนาความสามารถ

ในการใช้ภาษาทางด้านทักษะการเขียนต้องอาศัยความรู้

และทักษะอื่นๆ เพ่ิมเติม ดังที่ ไรมส์ (Rimes, 1983) ได้

กล่าวถึงการเขียนไว้ว่าผู้เขียนจะต้องมีความรู้ เกี่ยวกับ

คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ และสำนวน เพ่ือนำมาใช้

เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้ออกแบบไว้ 

ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์จึงจะสามารถผลิตงานเขียน

ที่ ดีออกมาได้ การเขียนเป็นการสื่อความหมายที่มี



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 | 

 12 

ความสำคัญมาก เพราะสามารถสื่อสารไปถึงผู้คนจำนวน

มากได้ ใน เวลาเดียวกัน  โดยที่ ผู้ สื่ อความหมายไม่

จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้รับข้อความที่สื่อสาร 

นอกจากน้ียังไม่ถูกจำกัดเวลา การเขียนจึงเป็นทักษะทาง

ภาษาที่สำคัญ และมีวัตถุประสงค์ในการผลิตงานเขียนที่

หลากหลาย 

เน่ืองจากการเขียนจะต้องอาศัยความรู้เก่ียวกับ
คำศัพท์ที่จะนำมาใช้ในการเขียนคำปรากฏร่วมเป็นส่วน
หน่ึงของความสามารถในการสื่อสาร ลีวิส (Lewis, 1994) 
ได้นิยามคำปรากฏร่วมไว้ว่าเป็นประเภทย่อยของคำผสมที่
สร้างข้ึนจากคำเด่ียวที่มักจะปรากฏร่วมกัน การที่คำที่
ปรากฏร่วมกัน เช่นเดียวกันกับฮิล (Hill, 2000) ได้อธิบาย
ไว้ว่าคำปรากฏร่วมเป็นการรวมกันที่สามารถคาดเดา
ความหมายของคำได้ เช่น foot the bill และ weather 
forecast ความรู้เกี่ยวกับคำปรากฏร่วมมีความสำคัญ
อย่างมากในการเขียนที่ทำให้ เห็นความแตกต่างของ
เจ้าของภาษาในกลุ่มผู้เรียนภาษาต่างประเทศ อีกทั้งยัง
เป็นปัจจัยสำคัญในทักษะที่มีประสิทธิภาพอย่างทักษะการ
เขียน (Bazzaz, 2011) การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่อง
คำปรากฏร่วมจะทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้คำศัพท์ใน
การเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีความเป็นธรรมชาติ
ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากข้ึน 
 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่กำลังเป็นที่
นิยมในปั จจุบันคือ  การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching: CLT) เ ป็ น
แนวคิดในการสอนภาษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของตัว
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้จริงมีการจัดลำดับการเรียนรู้เป็นข้ันตอน
ตามกระบวนการใช้ความคิดของผู้ เรี ยนซึ่ ง เชื่อมโยง
ระห ว่างค วามรู้ ท างภ าษ า  ทั กษ ะท างภ าษ าแล ะ
ความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถนำ
ความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสาร ดังน้ัน ในการจัดการ
เรียนการสอน ครูผู้สอนต้องคำนึงถึงการให้ผู้ เรียนได้
สื่อสารในชี วิตจริง กิจกรรม และภาระงานต่าง  ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการสื่อสารจริง สื่อที่ใช้ก็เป็นสื่อจริง ทั้งน้ีต้อง
ไม่ละเลยความรู้ด้านไวยากรณ์  เมื่อเกิดความผิดพลาด
ทางด้านไวยากรณ์ข้ึน ครูผู้สอนไม่ควรขัดจังหวะโดยการ

แก้ไขทันที ควรแก้ไขเมื่อมีการเกิดความผิดพลาดหลัง
จากน้ัน  ทั้ ง น้ีเพ่ือทำให้ผู้ เรียนมี เจตคติที่ ดี ต่อการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Davies & Pearse, 2000 ; 
Brown, 2001 ; Richard, 2006)  
 จากการศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญทักษะการ
เขียนอันจะเป็นพ้ืนฐานแก่ผู้ เรียนในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวัน และความสามารถในการใช้ภาษาที่เป็น
ธรรมชาติเพ่ือการสื่อสารมากข้ึนโดยการใช้คำปรากฎร่วม
ในการเขียนภาษาอังกฤษ  ดัง น้ัน ในฐานะผู้ วิจัยได้
ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้ทำการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยใช้คำปรากฏร่วมตามแนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เครื่องมือพัฒนา
ทักษะการเขียนโดยใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
เครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำปรากฏ
ร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่ อ ส าร  ที่ เป็ น แนวคิ ด ในการสอนภ าษ าที่ มุ่ ง เน้ น
ความสำคัญของตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้จริง มีการจัดลำดับ
การเรียนรู้เป็นข้ันตอนตามกระบวนการใช้ความคิดของ
ผู้เรียนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางภาษา ทักษะทาง
ภาษา และความสามารถในการสื่อสาร และทำให้ผู้เรียนมี
เจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Davies 
& Pearse, 2000 ; Brown, 2001 ; Richard, 2006) 
สามารถนำมาเขียนเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
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 ตัวแปรอิสระ   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่  4 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ลงทะเบียนรายวิชา

ไทยคดีศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 

ห้อง รวมนักศึกษาทั้งหมด 62 คน เน่ืองจากนักศึกษากลุ่ม

น้ีได้ผ่านกระบวนการเรียนในรายวิชาการเขียนเบื้องต้น

มาแล้ว และรายวิชาไทยคดีศึกษาเกี่ยวเน่ืองกับการเรียนรู้

วัฒนธรรมประเพณีไทยเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะได้

ศึกษา และเขียนบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี

ต่างๆ 

 2. กลุ่ ม ตัวอ ย่างที่ ใช้ ในการวิจั ยครั้ ง น้ี  คื อ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

ที่ลงทะเบี ยนรายวิชาไทยคดีศึกษา ภาคเรียนที่  1 ปี

การศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้อง โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จำน วน  30 คน  สอนโดย ใช้

เครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเขียนที่สร้างข้ึน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  

 1. แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เขียนโดยใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือ
การสื่อสาร ในรายวิชาไทยคดีศึกษา เกี่ ยวเน่ืองกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ จำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ แผนละ 3 
ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 5 บท ดังน้ี 
  1) บทที่ 1 History of Thailand  
  2) บทที่ 2 Culture  
  3) บทที่ 3 Religions 
  4) บทที ่4 Arts 
  5) บทที่ 5 Thai poetry 
 โดยแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มีข้ันตอนการ
เรียนการสอนตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร    
 2. แบบทดสอบก่อน และหลัง เรียน  แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ แบบปรนัย และอัตนัย  
 3. แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้คำปรากฎ
ร่วมตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
 1. ผู้เรียนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
ระดับชั้นปีที่  4 จำนวน 30 คน โดยใช้ เครื่องมือ คือ 
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้คำ
ปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร จำนวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง แบบทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน และแบบสำรวจความพึงพอใจ 
 2. ผู้สอน การเขียนบันทึกหลังสอนเพ่ือสะท้อน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
หรือไม ่

 

 

1. ทักษะการเขียน

ภาษาอังกฤษ 

2. การประเมิน

ทักษะการเขียน 

3. คำปรากฏร่วม 

 
 

 

1. ประสิทธิภาพของการพัฒนา
ทักษะการเขียนของนักศึกษา
โดยใช้คำปรากฏร่วม ตาม
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการใช้เครื่องมือ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้
คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ ข้อมูลผลการเปรียบเทียบ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียน
และหลังเรียนโดยใช้เครื่องมือพัฒนาทักษะการเขียนโดย
ใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่ อสาร  โดยหาค่ าเฉลี่ ย  (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบน
ม า ต ร า ฐ า น  (Standard Deviation) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
โด ยการ ใช้ ค ำป รากฏ ร่ วม  ต ามแนวคิ ด ก าร สอ น
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  โดยหาค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน
มาตราฐาน (Standard Deviation) 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 8.03 คะแนน และ 
17.20 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
คะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียน
ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังตางรางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ
ทดสอบที และระดับนัยสำคัญทางสถิติ ของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
ก่อนเรียนและหลังเรียน  

คะแนนจาก

การสอบ 

n X̅ S.D. p 

ก่อนเรียน 30 8.03 3.20 0.0000 

หลังเรียน 30 17.20 1.77 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเครื่องมือ
เพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำปรากฏร่วม ตาม
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.35 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำ
ปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 

การจัดการเรียนรู ้ X̅ S.D. ระดับความ

พึงพอใจ 

1. ด้านเน้ือหา 4.28 .85 ดีมาก 

2. ด้านผู้สอน 4.46 .80 ดีมาก 

3. ด้านวิธีการสอน และ

กิจกรรมการเรียนการ

สอน 

4.19 .87 ดีมาก 

4. ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียน

การสอน 

4.42 .86 ดีมาก 

5. ด้านปัจจัยสนับสนุน

การจัดการเรียนรู ้

4.35 .83 ดีมาก 

รวม 4.35 .85 ดีมาก 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้คำปรากฏร่วม 
ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สำหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาคณะ ครุ
ศาสตร์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการ
เขียน โดยใช้ ค ำป รากฏร่วม  ตามแนวคิ ดก ารสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
โดยค่าเฉลี่ ยคะแนนทดสอบก่อนเรียนคือ 8.03 และ
ค่าเฉลี่ ยคะแนนทดสอบหลังเรียนคือ  17.20 ดั ง น้ัน 
คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่  
9.17 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านทักษะการเขียนโดย
ใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือ
การสื่อสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือ การสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching) เป็นแนวการ
สอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้ภาษาในสถานการณ์จริงที่
มีโอกาสพบในชีวิตประจำวัน และยังให้ความสำคัญกับ
โครงสร้างไวยากรณ์ แนวการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสารให้ความสำคัญกับการใช้ภาษามากกว่าวิธีใช้ภาษา 
ซึ่งการใช้คำปรากฎร่วมในการเขียนเป็นการใช้ภาษาที่ทำ
ให้ มีความเป็นธรรมชาติของการใช้ภาษามีมาก ข้ึน 
นอกจากน้ี ยังให้ความสำคัญในเรื่องความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษาและความถูกต้องของการใช้ภาษา 
 2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเครื่องมือเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนโดยการใช้คำปรากฏร่วม ตาม
แนวคิดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ค่าเฉลี่ยด้าน
เน้ือหาคือ 4.28 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยด้านผู้สอนคือ 
4.46 อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ด้านวิธีการสอนและ
กิจกรรมการเรียนการสอนคือ 4.19 อยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ยด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนคือ 
4.42 อยู่ในระดับดีมาก และค่าเฉลี่ยด้านปัจจัยสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้คือ 4.35 อยู่ในระดับดีมาก  สรุปผล
ความพึงพอใจต่อเครื่องมือเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียนโดย
การใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ
เพ่ื อการสื่ อ ส ารคื อ  4.35 อ ยู่ ใน ระ ดับ ดีม าก  ทั้ ง น้ี
เน่ืองมาจาก  (Davies & Pearse, 2000; Brown, 2001; 
Richard, 2006) ก า ร ส อ น ภ า ษ า เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(Communicative Language Teaching: CLT) เ ป็ น
แนวคิดในการสอนภาษาที่มุ่งเน้นความสำคัญของตัว
ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได้จริง มีการนำคำปรากฏร่วมมาใช้ในการ
เขียนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดทักษะในการใช้ภาษาท่ีมี

ความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากข้ึน มี
การจัดลำดับการเรียนรู้เป็นข้ันตอนตามกระบวนการใช้
ความคิดของผู้เรียนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างความรู้ทางภาษา
ทักษะทางภาษา และความสามารถในการสื่อสาร เพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านภาษาไปใช้ในการสื่อสารด้าน
ต่างๆ ทั้งน้ีทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเขียนเพ่ือการสื่อสารที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจใน
ระดับที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้
 1. การใช้คำปรากฏร่วม ตามแนวการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารน้ันผู้เรียนต้องมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับคำศัพท์และส่วนประกอบของคำใน
ภาษาอังกฤษในเบื้องต้น 
  2. ผู้สอนทำหน้าที่ เป็นผู้ ให้คำแนะนำ และ
จัดเตรียมกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง 
  3. ระยะการจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ แ ต่ละ
กิจกรรมสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม 
  4. ในการกำหนดเน้ือหาการเขียนจากหัวข้อที่
กำหนดให้ผู้สอนควรให้อิสระแก่ผู้เรียนในการที่จะแสดง
ความคิดเห็นลงไปในชิ้นงานเขียนของตนเองได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป  
  1. ควรมีการเปรียบวิธีการสอนการเขียนโดยใช้
คำปรากฏร่วม ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ
อื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจ 

2. ควรมี การศึ กษ าเกี่ ยวกับทั กษะการ ใช้
ภาษาอังกฤษทางด้านอื่นๆ 
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การศึกษาพฤติกรรมและอภิปัญญาของนักศึกษาในรายวิชาชีวเคมี 
A Study of Students’ behaviors and metacognition in Biochemistry 

 
วิทวัส หาญดี1 

Witawas Handee1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางอภิปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาชีวเคมี 

โดยนำปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเข้าเรียนและการเตรียมตัวสอบเข้ามาร่วมพิจารณา ทักษะทางอภิปัญญาที่สนใจแบ่งเป็น 4 

หัวข้อ ได้แก่ การจัดการวิชาเรียน การประเมินตนเอง การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน  และการวางเป้าหมายการเรียน 

กลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่เรียนวิชาชีวเคมี 1 จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัดทักษะ

ทางอภิปัญญาใน 4 หัวข้อที่มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s alpha) 0.701- 0.892 ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ทักษะทางอภิปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน และวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบ One-way ANOVA ในผลความแตกต่างระหว่างเกรดและลักษณะทางอภิปัญญาท้ัง 4 หัวข้อ รวมถึงการวิเคราะห์ผลสอบ

ในกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้าเรียนและการเตรียมตัวสอบที่แตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์พบว่าทักษะทางอภิปัญญา

และคะแนนสอบมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ rs อยู่ในช่วง 0.195-0.354 เมื่อพิจารณาคะแนนทักษะทางอภิปัญญาใน

กลุ่มเกรดที่นักศึกษาได้รับ พบว่านักศึกษาท่ีได้เกรดสูงจะมีทักษะอภิปัญญาสูงกว่ากลุ่มที่ได้เกรดน้อยอย่างมีนัยสำคัญแทบทุก

หัวข้อ ยกเว้นหัวข้อการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน นอกจากน้ี นักศึกษาที่เตรียมตัวสอบมากกว่าหรือเข้าเรียนบ่อยกว่า

แสดงทักษะทางอภิปัญญาด้านการวางเป้าหมายการเรียนที่มากกว่านักศึกษากลุ่มอื่นอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าการ

กระตุ้นทักษะอภิปัญญาโดยเฉพาะทางด้านการวางเป้าหมายการเรียนอาจมีส่วนช่วยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากย่ิงข้ึน 

 

คำสำคัญ: ทักษะทางอภิปัญญา / พฤติกรรมการเตรียมตัว / การวางเป้าหมายการเรียน 
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ABSTRACT 
 

 This research intended to study the relationship between metacognitive skill and course 

achievement in biochemistry along with the consideration of student’s class attention and exam 

preparation behaviors. The metacognitive skills were categorized into 4 subtypes as subject management, 

self-evaluation, resource access, and goal orientation. The target group were 260 science-major students 

enrolled in Biochemistry I. The research instrument was the metacognitive inventory for the 4 subtypes of 

metacognitive skills with the Cronbach’s alpha of 0.701-0.892. The correlation between students’ 

metacognitive skills and exam scores was analyzed via spearman’s rho coefficient. The one-way ANOVA 

analysis was applied for the differences of metacognitive skills among students’ grade, class attention, 

and exam preparation. The results revealed the significant correlation between metacognitive skills and 

exam scores with rs of 0.195-0.354. When examining distribution of metacognitive scores with grades, 

students with top grade displayed higher metacognitive scores in almost every subtype except for 

resource access. In addition, students with more exam preparation and frequent class attention exhibited 

significantly higher goal orientation metacognitive subtype. This finding implies that the metacognitive 

prompt centered around goal oriented issues could potentially increase learning achievements.  

 

Keyword: Metacognitive skill / Preparation behavior / Goal orientation 

 

บทนำ 
อภิปัญญา (Metacognition) หมายถึงปัญญาที่ใช้

ในการควบคุมความคิดของตนเอง หรือบางครั้งเรียกว่า การ

คิดเกี่ยวกับความคิด (Thinking about thinking) ซึ่งถือเป็น

หน่ึงในกลไกสำคัญในการควบคุมความคิดและพฤติกรรมของ

ตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย โดย Rhodes, 2019 ได้มีการระบุ

ว่าอภิปัญญามีส่วนสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผู้เรียนประสบ

ความสำเร็จทางการศึ กษา และ (Bransford, Brown & 

Cocking 2000) ได้เสนอให้มีการผนวกอภิปัญญาลงไปในทุก

ชั้นเรียน โดยอภิปัญญาอาจแบ่งออกได้เป็นสามองค์ประกอบ

ห ลั ก ได้ แก่  ค วาม รู้ ท างอ ภิ ปั ญ ญ า (Metacognitive 

knowledge) ทั กษะทางอภิปัญญา (Metacognitive skill) 

แล ะป ระส บ การณ์ ท างอภิ ปั ญ ญ า  (Metacognitive 

experience) 

 องค์ประกอบหน่ึงของอภิปัญญาที่ ได้รับความ

สนใจอย่างมากในในหมู่นักจิตวิทยาการศึกษาคือ ทักษะทาง

อภิปัญญา (Metacognitive skill) หรือบางครั้งอาจเรียกว่า 

การกำกั บอภิ ปั ญญา (Metacognitive regulation) หรือ 

กิ จกรรมทางอภิ ปั ญ ญา (Metacognitive activities) ซึ่ ง

หมายถึ งทั กษะที่ ใช้ ในการควบคุ ม กำกั บ และดูแล

กระบวนการคิด การเรียนรู้ (Flavell, 1979) ซึ่ งหลายครั้ง

แสดงออกมาในลักษณะของพฤติกรรมในการทำกิจกรรมต่าง 

ๆ ในการเรียน ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนว่าวันน้ีตนเองจะ

เรียนอย่างไร จะอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหน จะบอกได้

หรือไม่ว่าวันน้ีทำการบ้านได้ดีหรือไม่ดี เป็นต้น น่ันคือทักษะ

ทางอภิปัญญามักจะประกอบไปด้วยทักษะในการวางแผนที่

เกี่ยวกับการเรียน ควบคุมตนเองให้ทำตามแผน และประเมิน

ตนเองกับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งทักษะทางอภิ

ปัญญาน้ียังสามารถแยกออกเป็นได้หลายองค์ประกอบย่อย 

เช่น ทักษะในการประเมินตนเอง ทักษะในการวางเป้าหมาย 

ทักษะในการควบคุมตนเอง เป็นต้น 
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ข้อจำกัดอย่างหน่ึงของการศึกษาอภิปัญญาก็คือ 

อภิปัญญาเป็นสิ่งที่ศึกษาได้ค่อนข้างยาก ส่วนหน่ึงเป็น

เพราะอภิปัญญาเป็นสิ่งที่ยากต่อการสังเกต เน่ืองจากเป็น

เพียงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลและมักไม่มีการแสดง

ออกมาอย่างชัดเจน หรือในบางครั้งอภิปัญญาน้ันเกิด

ข้ึนมาอย่างไม่รู้ตัว ทำให้การวัดหรือประเมินอภิปัญญาน้ัน

อาจต้องใช้หลายกระบวนการในการเข้าช่วย เช่น การ

สังเกตพฤติกรรมการเรียนร่วมกับการตอบแบบสอบถาม

หรือการสัมภาษณ์ ควบคู่ กัน  เป็น ต้น ตัวอ ย่างของ

แบบสอบถามมาตรฐานที่ นิยมใช้ในการวัดอภิปัญญา 

ได้แก่ Metacognitive Awareness Inventory (MAI),  

 

Motivated strategies for Learning Questionnaire 

(MSLQ) ห รื อ  Learning and Study Strategies 

Inventory (LASSI) เป็นต้น (Akturk & Sahin, 2011) 

วิชาชีวเคมีจัดเป็นหน่ึงในวิชาวิทยาศาสตร์

บ ริสุ ท ธ์ิที่ เป็ น พ้ืน ฐานสำคัญ ในการ เรี ยน วิชาทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่สูงข้ึน อย่างไรก็ตามวิชาชีวเคมีมี

เน้ือหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมสูง ทำให้ผู้เรียนอาจ

ขาดความต้ังใจและแสดงพฤติกรรมและอภิปัญญาท่ีไม่เอื้อ

ต่อการเรียนรู้ ในการศึกษาน้ี ต้องการประเมินทักษะทาง

อภิปัญญา 4 หัวข้อได้แก่ การจัดการวิชาเรียน (Subject 

management) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) 

การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน (Resource access) 

และการวางเป้าหมายการเรียน (Goal orientation) ใน

การเรียนวิชาชีวเคมี รวมถึงผลการสังเกตพฤติกรรมการ

เข้าเรียนและการเตรียมตัวสอบ ท่ีอาจมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการศึกษาวิชาชีวเคมี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลประเมิน

ทักษะทางอภิปัญญาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. เพ่ือศึกษาการแจกแจงผลประเมินทักษะทาง

อภิปัญญาและคะแนนสอบในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม

การเตรียมตัวสอบและพฤติกรรมการเข้าเรียนที่แตกต่างกัน 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

กรอบแนวคิดการวิจัยประยุกต์มาจากโมเดลของ 

Ohtani & Hisasaka, 2018 โดยใช้พฤติกรรมการเข้า

เรียนและการเตรียมตัวสอบเป็นตัวแปรอิสระร่วมกับ

ทักษะทางอภิปัญญา ดังน้ี 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมายศึกษาทำการเลือกแบบจำเพาะ

เจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ นักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ลงเรียนรายวิชา

ชีวเคมี 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 260 คน 

แบ่งเป็นชาย 16.2% หญิง 83.8% คิดเป็นในสาขา

วิชาเอกชีววิทยา 27% เคมี 31.1% จุลชีววิทยา 11.9% 

และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30.0% 

 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การทดสอบทักษะอภิปัญญาใช้แบบสอบถาม
ทางอภิปัญญาที่ดัดแปลงมาจาก MAI และ LASSI โดย
เน้นไปที่ทักษะอภิปัญญาด้านการประเมิน โดยแบ่งเน้ือหา
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ออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ การจัดการวิชาเรียน (ย่อว่า วิชา
เรียน) จำนวน 7 ข้อ การประเมินตนเอง (ย่อว่า ตนเอง) 
จำนวน 4 ข้อ การเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน (ย่อว่า 
แหล่งสนับสนุน) จำนวน 3 ข้อ และการวางเป้าหมายการ
เรียน (ย่อว่า เป้าหมาย) จำนวน 7 ข้อ แบบสอบถามใช้
มาตร วัดแบบลิ เคิ ร์ ท  5 อั น ดับ  มี ค่ าค วาม เชื่ อมั่ น 
(Cronbach’s alpha coefficient) เป็ น  0 .76 1  0 .70 1 
0.861 และ 0.892 ตามลำดับ ส่วนแบบวัดพฤติกรรมการ
เข้าเรียนและการเตรียมตัวสอบเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นักศึกษาได้รับแบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบ 
Google Form มีนักศึกษาตอบกลับมา 253 คน คิดเป็น 
97.3% แต่ในบางคำถามนักศึกษาตอบมาไม่ครบ จึง
นับเป็นข้อมูลสูญหาย (Missing value) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ในการ วิเคราะห์ความสัม พัน ธ์ระห ว่าง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะทางอภิปัญญาทั้ง 4 
หัวข้อใช้ค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน 
(Spearman’s rho)  
 2. ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเกรด
และลักษณะทางอภิปัญญาทั้ ง 4 หัวข้อ รวมถึงการ
วิเคราะห์ผลสอบในกลุ่มนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการเข้า
เรียนและการเตรียมตัวสอบที่แตกต่างกัน ใช้การวิเคราะห์

ความแปรปรวนแบบ One-way ANOVA และทดสอบ
รายคู่ด้วย Tukey test อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลไม่ผ่าน
ข้อตกลง ได้แก่ มีการกระจายตัวที่ผิดปกติและไม่เป็น
อิสระต่อกัน  (ทดสอบด้วย Shapiro-Wilk test และ 
Levene’s test ตามลำดับ) จะเปลี่ยนการวิเคราะห์เป็น 
One-way non-parametric ANOVA (Kruskal-Wallis, 
H test) แ ล ะ ท ด ส อ บ ร า ย คู่ ด้ ว ย  Rank pairwise 
comparisons  

สรุปผลการวิจัย 

 1. ผลความสัมพันธ์ระหว่างทักษะทางอภิปัญญา 
4 หัวข้อและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

จากการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบส
เปียร์แมนระหว่างทักษะทางอภิปัญญา 4 หัวข้อ ได้แก่ 
การจัดการวิชาเรียน การประเมินตนเอง การเข้าถึงแหล่ง
สนับสนุนการเรียน  และการวางเป้าหมายการเรียน 
ร่วมกับคะแนนสอบของผู้เรียน พบว่า ค่าสหสัมพันธ์
ระหว่างทักษะทางอภิปัญญาของทุกหัวข้อมีความสัมพันธ์
กันในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ (rs อยู่ในช่วง 0.52-
0.63) (ตาราง 1) และเมื่อพิจารณาร่วมกับคะแนนสอบ 
พบว่าค่าสหสัมพันธ์ของทักษะทางอภิปัญญาในทุกด้าน
ย่อยมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบอย่างมีนัยสำคัญที่ 
p<0.001 และพบว่าในหัวข้อความเข้าใจและการประเมิน
งานหรือวิชาเรียนมีค่าสหสัมพันธ์สูงที่สุดที่ rs=0.354 ซึ่ง
ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับน้อย 

 
ตาราง 1 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ Spearman’s rho ของทักษะทางอภิปัญญา 4 หัวข้อและคะแนนสอบ

หัวข้อการ
ประเมิน 

วิชาเรียน ตนเอง แหล่ง
สนับสนุน 

เป้าหมาย คะแนนสอบ 

วิชาเรียน 1.000     

ตนเอง 0.582** 1.000    

แหล่งสนับสนุน 0.546** 0.515** 1.000   

เป้าหมาย 0.629** 0.542** 0.572** 1.000  

คะแนนสอบ 0.354** 0.267** 0.195** 0.295** 1.000 

 ** มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.001 
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เน่ืองจากผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์พบว่า
คะแนนสอบมีความสัมพันธ์กับคะแนนการประเมินอภิ
ปัญญาอยู่ในระดับต่ำ ดังน้ันจึงได้ทำการตรวจสอบข้อมูล
เพ่ิมเติมว่าคะแนนในด้านย่อยต่าง ๆ น้ีแจกแจงอย่างไรใน
กลุ่มนักศึกษาท่ีได้เกรดต่างกัน ผลพบว่าในกลุ่มทักษะอภิ
ปัญญาด้านการจัดการวิชาเรียนมีค่า F7,232 = 4.624,  

p<0.001 ก ลุ่ ม ทั ก ษ ะอ ภิ ปั ญ ญ าด้ านก าร
ประเมินตน เอง มี ค่ า  F7,232 = 3.543, p=0.001 กลุ่ ม
ทักษะอภิปัญญาด้านการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน มี
ค่า F7,232 = 1.553, p=0.151 กลุ่มทักษะอภิปัญญาด้าน
ก าร วา ง เป้ าห ม ายก าร เรี ยน  มี ค่ า  F7,232 = 3.302, 
p=0.002 ดังน้ันจึงทำการทดสอบรายคู่และได้ผลดังแสดง
ในตาราง 2 

ตาราง 2 การแจกแจงของคะแนนในทักษะทางอภิปัญญา 4 หัวข้อในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีเกรดต่างกัน 
 

เกรด จำนวน (n) คะแนนเฉลี่ยย่อยของทักษะอภิปัญญาด้านการประเมิน ± SD* 

วิชาเรียน ตนเอง แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย 

F 78 18.00 ± 0.38a 10.05 ± 0.22a 7.59 ± 0.17a 16.18 ± 0.42a 

D 16 18.06 ± 0.77a 9.88 ± 0.49a 7.50 ± 0.42a 16.88 ± 0.94a 

D+ 28 19.10 ± 0.52ab 10.60 ± 0.46ab 8.21 ± 0.33a 17.32 ± 0.66ab 

C 60 19.90 ± 0.43ab 11.43 ± 0.30ab 8.33 ± 0.23a 17.68 ± 0.42ab 

C+ 14 20.07± 0.48ab 11.26 ± 0.38ab 8.04 ± 0.36a 17.71 ± 0.74ab 

B 27 20.22 ± 0.66ab 11.21 ± 0.59ab 8.29 ± 0.47a 18.33 ± 0.79ab 

B+ 9 21.67 ± 0.67b 11.44 ± 0.80ab 8.44 ± 0.63a 19.44 ± 0.88ab 

A 8 21.87 ± 1.34b 12.50 ± 0.94b 8.75 ± 0.98a 20.88 ± 1.32b 

*ตัวยกในคอลัมน์เดียวกันที่ไม่เหมือนกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.05 

จากผลการวิเคราะห์ในตาราง 2 จะเห็นได้ว่า
นักศึกษาที่ ได้เกรดที่สูง ข้ึนมักจะมีคะแนนเฉลี่ยในการ
ประเมินทักษะทางอภิปัญญาเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ในทุกด้าน 
และนักศึกษาที่ ได้ เกรด A มีคะแนนประเมินเฉลี่ยที่
มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อนักศึกษาที่ได้เกรด D 
หรือ F ในทุกด้าน ยกเว้นด้านการหาแหล่งช่วยเหลือที่มีค่า
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

2. การแจกแจงผลประเมินทักษะทางอภิปัญญา
และคะแนนสอบในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเตรียม
ตัวสอบและพฤติกรรมการเข้าเรียนที่แตกต่างกัน 

ในลำดับแรก ต้องการศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างระยะเวลาในการเริ่มเตรียมตัวสอบของนักศึกษา

และคะแนนทักษะทางอภิปัญญากับคะแนนสอบ ผลการ
สอบถามสามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามระยะเวลาในการ
เริ่มเตรียมตัวสอบได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่เตรียมตัว
ก่อนสอบนานกว่า 1 เดือน 2) กลุ่มที่เตรียมตัวประมาณ 
2-3 สัปดาห์ก่อนสอบ 3) กลุ่มที่ตรียมตัวประมาณ 1 
สัปดาห์ก่อนสอบ 4) กลุ่มที่เตรียมตัวประมาณ 3-5 วัน
ก่อนสอบ และ 5) กลุ่มที่เตรียมตัวประมาณ 1-2 วันก่อน
สอบ ตามตาราง 3 

 สำหรับการแจกแจงคะแนนสอบในกลุ่ ม

นักศึกษาที่เริ่มเตรียมตัวสอบต่างกัน พบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมี นัยสำคัญในกลุ่มผู้ เรียน (H4,211 = 19.017, 

p=0.001) ซึ่งจากตาราง 3 จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่
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เริ่มเตรียมตัวสอบเร็วกว่าจะมีแนวโน้มคะแนนสอบ

มากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เตรียมตัวช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัด 

แต่มาได้ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนของคะแนนทาง

อภิปัญญาในกลุ่มที่มีการเตรียมตัวการเข้าเรียนที่ต่างกัน 

พบว่านกลุ่มทักษะอภิปัญญาด้านการจัดการวิชาเรียนมีค่า 

F4,211 = 4.358, p=0.002 กลุ่มทักษะอภิปัญญาด้านการ

ประเมินตนเอง มีค่ า  F4 ,211 = 5.745 , p<0.001 กลุ่ม

ทักษะอภิปัญญาด้านการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน มี

ค่า H4,211 = 16.457, p=0.002 กลุ่มทักษะอภิปัญญาด้าน

การวาง เป้ าห มายการ เรี ยน  มี ค่ า  H4,211 = 17.337, 

p=0.002 ซึ่ งจากผลที่แสดงในตาราง 3 จะเห็นได้ ว่า

นักศึกษาท่ีเตรียมตัวล่วงหน้าเป็นเวลานานกว่ามีแนวโน้มที่

จะมีคะแนนทักษะทางอภิปัญญาที่สูงกว่า โดยเฉพาะใน

ด้านการจัดการวิชาเรียนและการวางเป้าหมายการเรียนที่

แสดงรูปแบบคะแนนเรียงจากมากไปหาน้อยอย่างเห็นได้

ชัด และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วน

ในด้านการประเมินตนเองและการเข้าถึงแหล่งสนับสนุน

ไม่พบรูปแบบดังกล่าวอย่างชัดเจน 

  

ตาราง 3 ผลแจกแจงคะแนนสอบเฉลี่ยและคะแนนทักษะทางอภิปัญญาต่อระยะเวลาในการเริ่มเตรียมตัวสอบ 

เวลาในการ

เริ่มเตรียม

ตัวสอบ 

จำนวน 

(n) 

คะแนนสอบเฉลี่ย 

± SD* 

คะแนนเฉลี่ยย่อยของทักษะอภิปัญญาด้านการประเมิน ± SD* 

วิชาเรียน ตนเอง แหล่งสนับสนุน เป้าหมาย 

≥1 เดือน 24 53.68 ± 3.95a 19.91 ± 0.66a 10.65 ± 0.40ab 8.48 ± 0.36ab 18.35 ± 0.59ab 

2-3 สัปดาห์ 79 48.03 ± 1.64ab 19.92± 0.38a 11.65± 0.26a 8.62± 0.19a 18.49± 0.44a 

1 สัปดาห์ 67 46.85 ± 1.50abc 19.00 ± 0.32a 10.42 ± 0.27ab 7.61 ± 0.21b 16.67 ± 0.39ab 

3-5 วัน 33 40.97 ± 1.83bc 17.84 ± 0.60ab 9.66 ± 0.39b 7.47 ± 0.29b 16.63 ± 0.59ab 

1-2 วัน 12 35.72 ± 2.37c 16.92 ± 1.23b 10.17 ± 0.76ab 7.92 ± 0.45ab 14.92 ± 1.45b 

*ตัวยกในคอลัมน์เดียวกันที่ไม่เหมือนกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.05 

ในลำดับถัดมา ต้องการตรวจสอบว่าคะแนนการ
ประเมินทักษะทางอภิปัญญาทั้ง 4 หัวข้อมีการแจกแจงเป็น
อย่างไรในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าเรียนที่แตกต่าง
กัน โดยในข้ันแรกได้ตรวจสอบความถ่ีในการเข้าเรียนของ
นักศึกษา จากผลการสอบถามสามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษาจาก
ความถ่ีในการเข้าเรียนได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มที่เข้า
เรียนทุกครั้งไม่เคยขาดเรียน 2) กลุ่มที่ขาดเรียนเพียง 1-2 
ครั้ง 3) กลุ่มที่เข้าเรียนเป็นส่วนใหญ่ มีขาดเรียนเป็นครั้ง
คราว และ 4) กลุ่มที่เข้าเรียนน้อย ขาดเรียนเป็นส่วนใหญ่ 
ตามตาราง 4 

จากการวิเคราะห์คะแนนสอบในกลุ่มนักศึกษาที่มี
พฤติกรรมการเข้าเรียนที่แตกต่างกัน พบว่ามีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของคะแนนสอบกับความถ่ีใน
การเข้าฟังการบรรยาย (H4,239 = 15.854, p<0.001) โดย
ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในแต่ละคู่แสดงในตาราง 4 ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ากลุ่มนักศึกษาที่เข้าเรียนทุกครั้งหรือขาดเรียนเพียง 1-2 
ครั้งมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสอบมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

เมื่อทำการแจกแจงผลประเมินทักษะทาง อภิ
ปัญญาในกลุ่มของนักศึกษาที่มีความถ่ีในการเข้าเรียน
ต่างกัน และวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลพบว่าในกลุ่ม
ทักษะอภิปัญญาด้านการจัดการวิชาเรียนมีค่า F3,236 = 
0.295, p=0.829 กลุ่ มทั กษ ะอภิ ปัญ ญ าด้ านการ
ประเมินตนเอง มีค่า F3,236 = 0.406, p=0.749 กลุ่ม
ทักษะ อภิปัญญาด้านการเข้าถึงแหล่งสนับสนุนการ
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เรียน มีค่า F3,236 = 2.305, p=0.073 กลุ่มทักษะอภิ
ปัญญาด้านการวางเป้าหมายการเรียน มีค่า F3,236 = 
2.869, p=0.037 ดังน้ันจึงเลือกทำการทดสอบรายคู่
เฉพาะกลุ่มที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.05 ได้แก่ 
กลุ่มทักษะอภิปัญญาด้านการวางเป้าหมายการเรียน 

ซึ่งแสดงผลในตาราง 4 ซึ่งจากผลในตารางจะเห็นได้ว่า
นักศึกษากลุ่มที่ขาดเรียนเป็นส่วนใหญ่จะมีคะแนน
ทักษะในการวางเป้าหมายในการเรียนที่น้อยกว่ากลุ่ม
นักศึกษาที่เข้าเรียนครบทุกครั้งหรือขาดเรียนเป็นครั้ง
คราวเท่าน้ัน 

 
ตาราง 4  ผลแจกแจงของคะแนนสอบและทักษะทางอภิปัญญาด้านการวางเป้าหมายในกลุ่มนักศึกษาท่ีความถ่ีในการเข้า

เรียนต่างกัน 

ความถ่ีในการเข้าเรียน 
จำนวน 

(n) 

คะแนนสอบ

เฉลี่ย ± SD* 

คะแนนเฉลี่ยย่อยของ

ทักษะอภิปัญญาด้านการ

วางเป้าหมาย ± SD* 

เคยเข้าเรียนบ้าง แต่ขาดเรียนเป็นส่วนใหญ่ (ประมาณ 1-50%) 15 42.22 ± 3.47ab 15.13 ± 0.93a 

เข้าเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่มีขาดเรียนบ้าง (ประมาณ 50-80%) 53 41.03 ± 1.44a 17.15 ± 0.52ab 

เคยขาดเรียนเพียง 1-2 ครั้ง (ประมาณ 80-99%) 114 45.84 ± 1.14ab 17.33 ± 0.34b 

ไม่เคยขาดเรียนเลย (เข้าเรียน 100%) 58 53.27 ± 2.35b 18.12 ± 0.44b 

*ตัวยกในคอลัมน์เดียวกันที่ไม่เหมือนกันแสดงความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ p=0.05 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน

สอบและผลการทดสอบทักษะทางอภิปัญญา 4 หัวข้อ 

ได้แก่ การจัดการวิชาเรียน การประเมินตนเอง การ

เข้าถึงแหล่งสนับสนุนการเรียน และการวางเป้าหมาย

การเรียน (ตาราง 1) พบว่าทุกหัวข้อมีความสัมพันธ์กัน

อย่างมีนัยสำคัญที่ p<0.001 แต่ความสัมพันธ์ตามเกณฑ์

ของ Hinkle et al., 1998 พบ ว่ามีความสำพัน ธ์กัน

ค่อนข้างน้อย โดยด้านที่มีความสัมพันธ์ดีที่สุดคือ ด้าน

การประเมินเน้ือหาวิชากับงาน (rs=0.354 , n=240 , 

p<0.01) และเน่ืองจากความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ 

อย่างไรก็ตาม ผลน้ีได้สอดคล้องกับการวิเคราะห์อภิมาน

โดย Ohtani & Hisasaka, 2018 ที่พบความสอดคล้อง

ของระดับ อภิปัญญาโดยรวมกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ น้ อ ย  (𝛽=0.17, 95%[0.12,0.23], 

N=369,039) แต่จะเพ่ิมมากข้ึนหากมีการเก็บข้อมูลโดย

การสัมภาษณ์ ดังน้ันจึงอาจเป็นไปได้ว่า ข้อมูลทางอภิ

ปัญ ญ าที่ นั กศึ กษ าตอบแบบสอบถามอาจมีการ

คลาดเคลื่อนเน่ืองจากความเอนเอียงทางความจำ 

(Memory bias) ดังน้ันจึงได้ทำการศึกษาเพ่ิมเติมว่า

ผลทดสอบทางอภิปัญญามีการแจกแจงอย่างไรเมื่อเทียบ

กับเกรดที่นักศึกษาได้รับ ซึ่งผลออกมาว่านักศึกษาท่ีได้

เกรด A มีคะแนนทดสอบทักษะอภิปัญญาที่ ดีกว่า

นักศึกษาท่ีได้เกรด D หรือ F ในแทบทุกด้าน ในขณะที่

นักศึกษาที่ได้เกรด C-B ไม่มีความแตกต่างกัน (ตาราง 2) 

ซึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้ความสัมพันธ์อยู่ของผลสัมฤทธ์ิในการ

เรียนและทักษะอภิปัญญาจะไม่มากในกลุ่มนักศึกษา

ทั่วไปส่วนใหญ่ที่ได้เกรดปานกลาง แต่จะเห็นได้ชัดเป็น

อย่างมากในกลุ่มนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงมากหรือน้อย

มาก จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงนัยว่าการเพ่ิม

ระดับอภิปัญญาในกลุ่มคะแนนน้อยและกลุ่มคะแนน

ปานกลางอาจจะช่วยให้มีผลการเรียนที่ดี อย่างไรก็ตาม

ผลการวิเคราะห์น้ีสอดคล้องกับที่วิเคราะห์โดย Susanto 
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et al., 2016 ที่พบว่าคะแนน Metacognition score 

Awareness Inventory (MAI) มีความสัมพันธ์กับเกรด

ของนักเรียนโดยตรง และ Ozsoy, Memis & Temur, 

2009, p162-163 ที่พบว่าระดับอภิปัญญาไม่สอดคล้อง

กับทัศนคติและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีผลการเรียน

ระดับปานกลาง แต่จะพบความสอดคล้องที่มากข้ึนใน

นักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

 พฤติกรรมในการเข้าเรียนและการเตรียมตัว

สอบนับเป็นส่วนหน่ึงที่สะท้อนทักษะทางอภิปัญญาใน

ด้านการค วบ คุ มตน เอ ง (Self-regulation) น่ั นคื อ 

ผู้เรียนที่มีทักษะที่สูงกว่า ส่วนหน่ึงจะแสดงออกมา

ทางการเข้าเรียนเป็นประจำและเตรียมตัวสอบล่วงหน้า

ต้ังแต่เน่ิน ๆ ในงานวิจัยน้ีพบว่ากลุ่มผู้ เรียนที่มีการ

เตรียมตัวสอบที่นานกว่า (ต้ังแต่ 2 สัปดาห์ ข้ึนไป) มี

คะแนนสอบที่สูงกว่ากลุ่มที่เตรียมตัวสอบแบบกระชั้นชิด

อย่างมีนัยสำคัญ (ตาราง 3) เมื่อพิจารณาทักษะทางอภิ

ปัญญาควบคู่กันพบว่าทักษะทางอภิปัญญาด้านการ

จัดการวิชาเรียนและการวางเป้าหมายการเรียนจะเพ่ิม

สูงมากข้ึนในกลุ่มที่นักศึกษามีการเตรียมตัวดี แสดงให้

เห็นว่าผู้เรียนที่เข้าใจธรรมชาติของวิชาและมีการจัดการ

เป้าหมายทางการเรียนที่ดี จะมองเห็นถึงความสำคัญ

ของวิชาเรียน มีแรงบันดาลใจ และทำให้มีการเตรียมตัว

สอบ รวมถึงได้ผลการเรียนที่ ดีกว่า ซึ่งผลการวิจัยน้ี

สอดคล้องกับ Eckerlein et al., 2019 ที่พบว่าผู้เรียนที่

มีการควบคุมอารมณ์เชิงบวกที่ดีกว่าจะลงแรงในการ

เตรียมสอบที่มากข้ึนและได้ผลการเรียนที่ดีข้ึน 

จากการวิเคราะห์เกี่ยวพฤติกรรมในการเข้า

เรียนที่อาจมีผลต่อคะแนนสอบและทักษะอภิปัญญา ใน

ตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มนักศึกษาที่ไม่ขาดเรียนเลยหรือ

ขาดเรียนเพียงครั้งเดียวมีคะแนนสอบสูงกว่านักศึกษาที่

ขาดเรียนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์

ความถ่ีในการเข้าเรียนกับด้านต่าง ๆ ในทักษะอภิปัญญา

ทั้ง 4 หัวข้อ พบว่ามีเพียงด้านการวางเป้าหมายการเรียน

เท่ าน้ันที่ แสดงนัยสำคัญทางสถิติ แสดงให้ เห็นว่า

นักศึกษาที่เข้าเรียนเป็นประจำมีการวางเป้าหมายที่

ชัด เจนก ว่านักศึ กษ าที่ ขาดเรียนบ่ อย แม้ ว่าจะมี

ความสามารถในการประเมินตนเองหรืองานไม่แตกต่าง

กันมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับ Caviglia-Harris, 2004 ที่

พบว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อคะแนนสอบมากที่สุด 

โดยที่การเข้าเรียนไม่ว่าจะด้วยการบังคับหรือสมัครใจ

ส่งผลเพียงเล็กน้อย นอกจากน้ี Caviglia-Harris, 2004 

ยังพบว่าเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังมี

ผลต่อคะแนนสอบและพฤติกรรมของนักศึ กษา ใน

งานวิจัยน้ีถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าการเข้า

เรียนทุกครั้งจะทำให้คะแนนสอบดีข้ึน แต่แน่นอนว่า

นักศึกษาท่ีเข้าเรียนเป็นประจำย่อมมีอภิปัญญาด้านการ

วางแผนและการควบคุมดีกว่านักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย 

ซึ่งน่ันก็แสดงถึงความรับผิดชอบและความเอาในใส่ที่มี

ต่อการเรียน ซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักศึกษา

กลุ่มน้ีได้คะแนนสอบที่ดีกว่า 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ทักษะทางอภิปัญญาด้าน

การวางเป้าหมายการเรียนส่งผลมากที่สุดทั้งในกลุ่ม

นักศึกษาที่เตรียมตัวสอบมากและเข้าเรียนเป็นประจำ 

รวมถึงการมีแนวโน้มที่จะได้เกรดเพ่ิมมากข้ึน การ

ส่งเสริมทักษะทางอภิปัญญาในด้านน้ีอาจเป็นประโยชน์

ต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการเรียน และพิมผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 ผลการวิจัยน้ีสามารถนำไปออกแบบวิธีการเพ่ือใช้

กระตุ้นอภิปัญญา (Metacognitive prompt) โดยจะ

เห็นได้ว่าการกระตุ้นทักษะทางอภิปัญญาทั้ง 4 หัวข้อ 

โดยเฉพาะด้านการวางเป้าหมายการเรียน ร่วมกับการ

ส่งเสริมให้เปลี่ยนพฤติกรรมการเข้าเรียนและเตรียมตัว

สอบ อาจมีส่วนช่วยในการเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ได้มากย่ิงข้ึน 
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ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลวิจัยไปใช้  

1. ควรมีการขยายการศึกษาให้ครอบคลุม

ทักษะทางอภิปัญญาให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น ทักษะในการ

ควบคุม หรือทักษะในการประเมินด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย 

2. ควรมีการออกแบบวิธีการกระตุ้นทางอภิ

ปัญญาและทดสอบว่าวิธีการดังกล่าวส่งผลต่อผลการ

เรียนของผู้เรียนอย่างไร 
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การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

The Development of handout in Subject Sankhaburi Local. Code  
ส21231 Mathayomsuksa One  

 
ธีรพงศ ์ทับอินทร์12 

Teerapong Thabin1 
 

บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา     

ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา    

ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่เรียนด้วย

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือ ที่ใช้

ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา รหัสวิชา ส21231 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา รหัสวิชา ส21231 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา รหัสวิชา ส21231 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ผลการวิจัยพบว่า (1) การสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 81.64/83.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ท่ีกำหนดไว้ (2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา 

อยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ : เอกสารประกอบการสอน / รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา 

 

 

 

 

 

 

 
1ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบางระจันวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 
1Senior Professional Level Teachers (K3 Teachers) in The Bangrachanwittaya school, The Secondary Educational Service Area 
Office 5 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to compare learning achievement before and after using the 

developed handout in Subject Sankhaburi Local; Code ส 2 1 2 3 1  MathayomSuksa one and study the 

satisfaction of students for studying this handout on basis of 80/80 criteria. The research samples included 

group was 43  students of MathayomSuksa 1/3 , 1 st Semester, Academic year 2020  at Khuruprachaasan 

School. The research instruments consisted of handout, achievement test and a questionnaire on 

teaching and learning satisfaction in Subject Sankhaburi Local; Code ส 21231  Results of the study were 

revealed as follow (1 ) The efficiency of handout in Subject Sankhaburi Local; Code ส 21231  measured 

8 1 .6 4 / 8 3 .1 5  which is higher than the established 8 0 /8 0  performance criteria. (2 ) The post-leaning 

achievement of students through the developed handout was significantly higher at .05 (3) The students 

were satisfied with the teaching and learning by using the handout in Subject Sankhaburi Local; Code ส

21231 at the very level. 

 

Keywords: Teaching materials / Subject Sankhaburi Local 

 

ภูมิหลัง 
 สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 น้ี เป็นสังคม พหุ

วัฒนธรรมมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนา 

วัฒนธรรม จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ที่

สามารถทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันทำได้ง่าย 

รวดเร็วข้ึนและไม่มีข้อจำกัดของระยะทาง รวมไปถึงการ

รวมกลุ่ ม กันของบรรดาประ เทศ ต่ างๆ  เพ่ื อค วาม

เจริญก้าวหน้าด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ทำ

ให้เกิดสังคมที่มีความหลากหลายข้ึนและจำเป็นอย่างย่ิงที่

สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายได้

อย่างสันติสุข ภาพสังคมไทยในอนาคตที่พาสังคมไปในทิศ

ทางการพัฒนาท่ียังย่ัน โดยหวังว่าจะมีความสมดุลระหว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจ และจิตใจ โดยตระหนักถึงคุณค่า

ความสำคัญของวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ยึดสันติและมีทางสายกลาง (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

 การพัฒนาอย่างสมดุล ระหว่างการพัฒนาสังคม 

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ที่ต้องมีเป้าหมายร่วมที่การอยู่

ร่วมกันอย่างสมดุล ทั้งระหว่างคนกับคน และคนกับ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาให้ เกิดการอยู่ร่วมกันอย่าง

ย่ังยืนต้องอาศัยหลักการ 4 ประการ ดังน้ี 

 1) การพัฒนาอย่างบูรณาการ ซึ่งควรจะบูรณา

การอย่างน้อย 8 เรื่อง เข้ามาด้วยกัน คือ เศรษฐกิจ จิตใจ 

สั งคม วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม สุขภาพ การศึกษ า 

ประชาธิปไตย ซึ่งการบูรณาการน้ันต้องเอาพ้ืนที่ที่เป็นตัว

ต้ังพ้ืนที่  คือ ชุมชน ท้องถ่ิน จังหวัด ซึ่ งเป็นที่มาของ

หลักการ “ชุมชนจัดการตัวเอง ท้องถ่ินจัดการตนเอง 

จังหวัดจัดการตนเอง” 

 2) พระเจดีย์ต้องสร้างรากฐาน คือ สิ่งใดที่จะต้ัง

และอยู่ได้อย่างมั่นคงต้องมีฐานที่กว้างและแข็งแรง โดยที่

ทิศทางเก่าของการพัฒนาประเทศไทยจะใช้การสร้าง พระ

เจดีย์จากยอดทำให้ฐานเกิดความอ่อนแอและไม่ย่ังยืน 

ดังน้ันฐานที่แข็งแรงของสังคม คือ ชุมชนท้องถ่ิน ถ้าชุมชน

แข็งแรงมีการพัฒนาอย่างบูรณาการจะเกิดการอยู่ร่วมกัน

อย่างสมดุลและย่ังยืน ระหว่างคนกับคนและคนกับ

สิ่งแวดล้อม 
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 3) การเคารพความรู้ ใน ตัวคน มิ ใช่ มุ่ งแ ต่

การศึกษาในตำรา ตัวของชาวบ้านจะมีความรู้และ

ประสบการณ์ที่เรียกว่า ภูมิปัญญา ซึ่งมีประโยชน์ในการ

ดำรงชีวิตและการเคารพความรู้ในตัวคนจะเป็นการให้

เกียรติ ดังน้ันหากคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่มีเกียรติ

ประเทศก็จะไม่มั่นคง 

 4) ระบบการศึกษาต้องเป็นระบบที่ส่งเสริม

ความงอกงามอย่างหลากหลายไม่ใช่ระบบการควบคุม คือ 

การเปิดให้ชุมชน ท้องถ่ินมีความริเริ่มเองอย่างหลากหลาย 

มีการเรียนรู้ต่อยอด จะทำให้เกิดความสร้างสรรค์และเป็น

พลังในการพัฒนาประเทศต่อไป (ประเวศ วะสี, 2555) 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า  กรมสมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยาย

เรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ความ

ตอนหน่ึงว่า “.....นอกจากความเจริญในทางด้านวัตถุ

สมัยใหม่แล้วสิ่งที่มีความสำคัญควบคู่กันไป จะละลืมเสีย

มิได้ คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติ อันเป็นเครื่องหมายของความเจริญ ที่มีมาแต่ ปู่ ย่า 

ตา ยาย อันเป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นลูกหลาน ในชั้นหลัง

จะต้องช่วยกันรักษาและส่งเสริมไว้ให้มีความเจริญสืบไป

.....”(สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี, 2554)  

 พระราชดำรัสข้างต้น ย่อมแสดงให้เห็นถึง ความ

ห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็น

ความสำคัญของวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณี

และศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่าคู่ควรแก่การธำรงรักษา สู่รุ่น

ลูกรุ่นหลาน ดังน้ัน การจัดการศึกษาสำหรับการพัฒนา

เยาวชนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องพัฒนาเยาวชน

ให้เป็นผู้มีความใฝ่รู้และมีความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือก้าวทัน

ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้งต้องสามารถคิดต่อยอดเพ่ือ

สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทำให้สังคม

ต้องปรับตัวหากสังคมใดยังคงดำรงอยู่แบบเดิมขาด

การศึกษาค้นคว้า ไม่มีองค์ความรู้ใหม่ เป็นสังคมที่มีแต่

การเลียนแบบและการถูกครอบงำทางความคิด ไม่มี

เอกลักษณ์เป็นตนเองจะเป็นสังคมที่มีขีดความสามารถใน

การแ ข่ ง ขัน ต่ ำ  ด้ วย เห ตุ น้ี จึ งมี ค วาม จ ำ เป็ น ต้ อ ง

เปลี่ยนแปลงสังคมใหม่ให้เป็น สังคมฐานความรู้มีผู้คนที่

รู้จักคิด สร้างหรือผลิตงานใหม่ที่มีการพัฒนาเชื่อมโยง

ความรู้เป็นสังคมที่มีเหตุมีผล 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม จัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ การดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล

แล ะ ก าร อ ยู่ ร่ ว ม กั น ใน สั ง ค ม  ก าร ป รั บ ตั ว ต า ม

สภาพแวดล้อม การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด

เข้าถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตาม

เหตุปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีความ

อดทนอดกลั้น ยอมรับในความแตกต่างและมีคุณธรรม 

สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมือง

ดีของประเทศชาติและสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551) รายวิชาสังคมศึกษามีความเชื่อและปรัชญา ดังน้ี 

(1) เน้นเน้ือหาเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี  และมี

ประสิทธิภาพ (2) เน้นความสามารถในการปรับตัวและ

แก้ไขปัญหาต่างๆในสังคม (3) เน้นพัฒนาการสูงสุดของ

เอกัตตบุคคล (สุมนทิพย์ บุญสมบัติ, 2555) 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พุทธศักราช 2545 

กำหนดเรื่อ ง “ภูมิปัญญาไทย” ไว้ใน มาตรา 7 ใน

กระบวนการเรียนรู้ คือ ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้อง

เก่ียวกับภูมิปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล มาตรา 

27 ให้สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีหน้าท่ีจัดทำสาระหลักสูตร

ในส่วนที่เก่ียวกับสภาพปัญหาชุมชนและสังคมภูมิปัญญา

ไทย เห็นได้ว่าในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้ให้

ความสำคัญต่อภูมิปัญญาไทยที่ เคยถูกละเลยในอดีต มี

ความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยอย่างแท้จริง 

ดังน้ันโรงเรียนจำเป็นต้องทำการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่

ดีต่อภูมิปัญญาไทยในทุกรูปแบบ ท้ังในหลักสูตรการเรียน 

การสอน การดำเนินชีวิต การจัดกิจกรรมต่างๆโดยมี เบ้า

หลอมที่ดีคือ ครู โดยการจัดให้มีการบูรณาการภูมิปัญญา

ไทยเข้ากับวิชา เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและ



วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

 
30 

ภาคปฏิบัติ นักเรียนจะเกิดความรู้และนำมาซึ่งความภูมิใจ 

ในความเป็นไทย ความเป็นชาติไทย ท่ีมีภูมิปัญญาไทย ที่

ไม่ด้อยกว่าชาติใดในโลก (ช่อ สันธนพิพัฒน์, 2550) 

 ผู้วิจัยตระหนักถึงความสำคัญ ของการจัดการ

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ

คุณค่าของประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ของอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มาสร้างเป็นนวัตกรรม

การสอน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ส

21231 เมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาวิชาสาระการ

เรียนรู้ท้องถ่ิน โดยเห็นว่าจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ

เข้าใจ ในชุมชนท้องถ่ินของตน รวมไปถึงสร้างความ

ภาคภูมิใจและเป็นแนวทางในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่

สำคัญในท้องถ่ินอีกแนวทางหน่ึง เพ่ือสร้างความแข็งแกร่ง

ให้กับชุมชนท้องถ่ินและพัฒนาประเทศชาติต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา 

ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้น

มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1  โร ง เรียนคุ รุป ระชาสรรค์  ที่ มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับ

นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ที่

เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอนระหว่างก่อนเรียนกับ

หลังเรียน 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน

ด้วยเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชา

เมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 

รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 

 2.การสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน รหัส

วิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จะทำให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อน

เรียน 

 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน

ด้วยเอกสารประกอบการสอนรหัสวิชา ส21231 รายวิชา

เมืองสรรค์บ้านเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ อยู่ในระดับพึงพอใจมากข้ึนไป 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา

เอกสารประกอบการสอน เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่

เรียนด้วยเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 

ราย วิช าเมื องส รรค์ บ้ าน เรา สำหรับ นัก เรี ยน  ชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ โดยนำมา

เขียนเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1  
 

 
 

 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิ 
ดในการวิจัย 

 

 

ภาพที ่1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

เอกสารประกอบการ
สอนรหัสวิชา ส21231 
รายวิชาเมืองสรรค์บ้าน
เราสำหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนคุรุประชา

สรรค ์
 

 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยเอกสารประกอบ 
การสอนรหัสวิชา ส21231 
รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนคุรุประชาสรรค ์
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนคุรุประชา

สรรค์ จำนวน 8 ห้องเรียน จำนวน 329 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน คุรุ

ประชาสรรค์ จำนวน 42 คน โดยใช้ วิธีการสุ่ม  กลุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) เอกสาร

ประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์

บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 8 หน่วยการ

เรียนรู้ 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชา

เมืองสรรค์บ้านเรา จำนวน 40 ข้อ และ 3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์

บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่า

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับเน้ือหา หรือ

ลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม ค่าความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิเคราะห์ผลการ

เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบ

หลั งก าร เรี ยน  ก ารค ำน วณ หาประสิ ท ธิภ าพของ

กระบวนการ (E1) การคำนวณหาประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ์ (E2) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน ค่าอำนาจจำแนกของแบบทดสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน ค่าความเที่ยง ดัชนีประสิทธิผล 

 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 (1) ผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองใช้กับประชากร 

ที่ใช้ในการวิจัยด้วยตนเอง โดยมีการชี้แจงผู้เรียนให้เข้าใจ

ถึงวิธีการเรียนและบทบาทของผู้เรียน เป้าหมายและ

จุดประสงค์ของการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลการ

เรียนรู้ 

 (2 ) ท ดส อ บ ก่ อน เรี ย น  (Pretest) โด ย ใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 (3) ดำเนินการทดลองตามแผนการจัดการ

เรียนรู้ โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง 

 (4) ดำเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และ

แบบสอบถามความพึงพอใจหลังการเรียนเสร็จสิ้น 

 (5) นำคะแนนสอบจากการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียนมาตรวจและนำผลที่ได้มาวิเคราะห์  เพ่ือ

เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

 (6) นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 

ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 (7) สรุปและรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้ในการ เรียบ

เรียงรูปเล่มและรายงานต่อผู้เก่ียวข้อง 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1). ด้านประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การ

สอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้ านเรา 

ระ ดับ ชั้ น มั ธยมศึ กษ าปี ที่  1 มี ป ระสิ ท ธิภ าพ ขอ ง

กระบวนการ (E1) เท่ากับ 81.64/83.15 ซึ่งผลที่ได้สูงกว่า

เกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 แสดงว่าเอกสารประกอบการ

สอนที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนให้กับนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ีเน่ืองจากเอกสารประกอบการ

สอนที่สร้างข้ึนเป็นการเสนอความรู้พ้ืนฐานของสิ่งที่อยู่

ใกล้ตัวใช้ประกอบการเรียนรู้จริงของนักเรียน นักเรียน
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สามารถนำไปเรียนรู้เพ่ือเสริมทักษะการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้จริง ได้เห็นสิ่งของจริง ปฏิบัติจริง  โดยเอกสาร

ประกอบการสอนได้กำหนดวัตถุประสงค์  แบ่งเน้ือหา

ออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ 

เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ครูผู้สอนเป็น

ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือจะส่งเสริมให้นักเรียนได้

เกิดการเรียนรู้ตามหลักการที่กำหนดโดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้วิจัยได้สร้างเอกสารประกอบการสอนข้ึนจากการทดลอง

ใช้ตามหลักวิชาการ ต้ังแต่ข้ันตอนการสร้างการทดลองใช้

กับ นัก เรียน ในปี ก ารศึ กษ า 2561 มี ป ระสิ ท ธิภ าพ 

80.08/80.42 และพัฒนามาใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 

2562 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/83.15 สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุรินทร์ พิลึก (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความ

พอเพียงกับมหัศจรรย์เห็ดโต่งฝน ผลการวิจัยพบว่า 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความพอเพียง

กับมหัศจรรย์เห็ดโต่ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่ใน

เกณฑ์ที่กำหนดโดยหาค่าประสิทธิภาพของการทดลอง 

แบบหน่ึงต่อหน่ึง การทดลองกลุ่มเล็ก และการทดลอง

ภาคสนามเป็น 87/90 83/58 และ 84/85 ตามลำดับ 

และผลสั มฤท ธ์ิท างการ เรี ยนหลั งก าร ใช้ เอกส าร

ประกอบการเรียนการสอน มีคะแนนหลังเรียนมากกว่า

ก่อนเรียน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิสมัย เตชะ

กุลวณิชย์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการศึกษาและ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา 

ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ 84.38/85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส

21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 มีประสิทธิภาพจริงสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการ

สอนใน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เป็นอย่างดี 

 2). ด้านผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(The Effectiveness Index) ของเอกสารประกอบการ

สอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้ านเรา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าเท่ากับ 

0.876 คิดร้อยละ 87.60 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้

เพ่ิมข้ึนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รหัส

วิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้ านเรา ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1 เน่ืองมาจากเอกสารประกอบการสอนที่

สร้างข้ึนเป็นการสอนความรู้บนพ้ืนฐานของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว

ใช้ประกอบการเรียนรู้จริงของนักเรียน นักเรียนสามารถ

นำไปเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้จริง ได้เห็นสิ่งของจริง ปฏิบัติจริง โดยเอกสาร

ประกอบการสอนได้กำหนดวัตถุประสงค์แบ่งเน้ือหา

ออกเป็นหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยจุดประสงค์ 

เน้ือหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ครูผู้สอนเป็น

ผู้อำนวยการให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือจะส่งเสริมให้นักเรียนได้

เกิดการเรียนรู้ตามหลักการที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้วิจัยได้สร้างเอกสารประกอบการสอนข้ึนจากการทดลอง

ใช้ตามหลักวิชาการ ต้ังแต่ข้ันตอน การสร้างการทดลองใช้

กับนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ที่ มีประสิท ธิภาพ 

80.08/80.42 และพัฒนามาใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 

2562 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.64/83.15 สอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุรินทร์ พิลึก (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา

และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ความ

พอเพียงกับมหัศจรรย์เห็ดโต่งฝน ผลการวิจัยพบว่า 

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง ความพอเพียงกับ

มหัศจรรย์เห็ดโต่งฝน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยู่ใน

เกณฑ์ที่กำหนดโดยค่าประสิทธิภาพของการทดลองแบบ

หน่ึงต่อห น่ึง  การทดลองกลุ่ม เล็กและ  การทดลอง

ภาคสนามเป็น 87/90 83/58 และ 84/85 ตามลำดับและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้เอกสารประกอบการ

เรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิศมัย เตชะกุลวณิชย์ 

(2555, บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเอกสาร

ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่  1 ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม ชั้ นป ระถมศึกษ าปี ที่  6 พบ ว่า เอกสาร
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ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒ นธรรม  ชั้ นประถมศึกษ าปีที่  6 มี

ประสิทธิภาพเท่ ากับ  84.38/85.42 ซึ่ งสู งกว่าเกณ ฑ์ 

80/80 ที่ ก ำ ห น ด ไ ว้  ซึ่ ง แ ส ด ง ให้ เห็ น ว่ า เอ ก ส า ร

ประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์

บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพจริง

สามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนใน รหัสวิชา ส

21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 1 ได้เป็นอย่างดี 

 3). ด้านผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล 

(The Effectiveness Index) ของเอกสารประกอบการ

สอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้ านเรา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีค่าเท่ากับ 

0.876คิดเป็นร้อยละ 87.60 แสดงว่านักเรียนมีความรู้

เพ่ิมข้ึน จากการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน 

รหัสวิชา ส21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้น

มัธยมศึกษา ปีที่  1 ร้อยละ 87.60 ซึ่ งสอดคล้องกับ

ผลการวิจัยของ สุภารัตน์ สนิทชน (2551, บทคัดย่อ) ได้

ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

หน่วยพัฒนาการ ชาติไทย เรื่อง ราชธานีอยุธยา มหานคร

แห่งโลกตะวันออก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้และเอกสาร

ประกอบการ เรียนที่ ส ร้ าง ข้ึน  มี ค่ า เท่ ากับ  0.7156 

หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพ่ิมข้ึนหลังจากเรียน ร้อย

ละ 71.56 และสอดคล้องกับผลวิจัย ของ สุรินทร์ พิลึก 

(2550, บ ท คั ด ย่ อ ) ไ ด้ ศึ ก ษ าแล ะ พั ฒ น า เอ ก ส าร

ประกอบการสอน เรื่อง ความพอเพียงกับมหัศจรรย์เห็ด

โต่งฝน ผลการวิจัยพบว่า เอกสารประกอบการเรียน การ

สอน เรื่อง ความพอเพียงกับมหัศจรรย์เห็ดโต่งฝน มีดัชนี

ประสิทธิผลเท่ากับ .670 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้

เพ่ิมข้ึนจากการเรียน ร้อยละ 67.00 แสดงให้เห็นการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่

ครูผู้สอน ทำหน้าที่จัดและอำนวยการเรียนรู้ เพ่ือให้

นักเรียนได้เรียนรู้เองจากเอกสารประกอบการเรียนการ

สอนและการเรียนรู้ มีส่วนทำให้ผลการเรียนของนักเรียน

สูงข้ึนซึ่งสอดคล้อง กับผลการวิจัยของ ไซด์ การ์ไซด์ 

(Ghaith, Ghazi, 204 : 279-294) ไ ด้ ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนระหว่างนักเรียนและครู

เป็ นสิ่ งสำคัญ และจัด ว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน 

ซึ่งในการสอนภาษาอังกฤษโดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียน

กลุ่มหน่ึงจัดกระบวนการกลุ่ม ผลปรากฏว่านักเรียนเกิด

กระบวนการเรียนรู้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 

 4). คะแนนเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียน

และหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส

21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ปีที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง

ว่าแสดงว่าเมื่อนักเรียนได้ศึกษาจากเอกสารประกอบการ

สอน ที่ผู้วิจัยจัดทำข้ึนจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน

กว่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จุฑารัตน์ ศรี

ประเทือง (2552, บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการศึกษาและ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 ชุดคุณธรรมนำชีวิต ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 ชุด

คุณธรรมนำชี วิต หลั งเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ สถิตย์ 

กระบวนศรี (2553, บทคัดย่อ) ได้ดำเนินการศึกษาและ

พัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้าน

การเรียนของนักเรียน ที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

สาระเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและ
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หลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 นอกจากผลการวิจัย ที่สนับสนุนดังกล่าวแล้ว ผลที่

เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส

21231 รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่1 จะช่วยให้นักเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนมี

ความก้าวหน้าและพัฒนาทางการเรียนเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีอาจ

เน่ืองมาจากเอกสารประกอบการสอน มีกระบวนการ

จัดทำโดยนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในชุมชน เป็นข้อมูล

สารสนเทศทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท้องถ่ินที่นักเรียนพบเจอในวิถีชีวิตประจำวัน มาถ่ายทอด

ในรูปของเอกสาร ที่สรุปรวบรวมจัดเรียงให้เข้าใจง่ายมาก

ข้ึนพร้อมกันน้ันนักเรียนยังได้เรียนรู้จากสถานที่จริง 

สิ่งของเครื่องใช้จริง จากประสบการณ์จริงของนักเรียนจึง

ทำให้ นักเรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้ ได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

 5). การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ

เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 รายวิชา 

เมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวม

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่า การนำเสนอมีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ มีความ 

พึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ 

รูปแบบของเอกสารประกอบการเรียนการสอนมีความ

สวยงามและน่าอ่าน และเน้ือหามีความสัมพันธ์กับชื่อ

หน่วยการเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

และแบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มี

ค วามพึ งพ อใจอ ยู่ ในระ ดับ มาก ทั้ ง น้ี เน่ื อ งมาจาก

กระบวนการจัดสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

ที่ผู้ วิจัยสร้าง ข้ึนส่วนใหญ่ เป็นเน้ือหาที่ ถูก ถ่ายทอด

ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนในชุมชน เป็นเน้ือหา ที่

ต้องอาศัยการสืบค้นที่ต้องใช้เวลานานและเอกลักษณ์

เฉพาะของพ้ืนที่ จึงมีความน่าสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้ อีก

ทั้งรูปแบบการจัดเรียงเน้ือหาในเอกสารประกอบการสอน

ทำให้นักเรียนอ่านและเรียนรู้จากสถานที่จริงซึ่งอยู่ใกล้

บริเวณสถานศึกษาและชุมชน ดึงดูดความสนใจที่จะ

เรียนรู้และเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ของนักเรียน 

สอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิท ประวาทพฤกษ์ (2548, 

32) ที่ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้และการเรียนรู้

ที่แท้จริงน้ัน ต้องพัฒนานักเรียนให้รู้เท่าทันธรรมชาติที่มี

อยู่แล้วให้เข้าใจความจริงที่เกิดข้ึนในโลก เห็นความงามที่

มีอยู่ในโลกและเห็นความดีที่อยู่ในสังคมโลกองค์ประกอบ

พ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ มี 3 กลุ่ม คือ สิ่งที่เรียน วิธีการ

เรียน และบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู้ การเรียนรู้ไม่รู้

ว่าจะเรื่องใด ก็ตามต้องให้เรียนรู้สิ่งที่มีความหมายต่อตัว

เขาเองสิ่งที่เรียนมีความท้าทายและสามารถบรรลุได้ สิ่งที่

เรียนสอดคล้อง กับระดับพัฒนาการของเขา นักเรียนมี

โอกาสเลือกและวางแผนเป็นผู้สร้างความรู้เองได้ฝึกฝนได้

แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกิด

ค่านิยมในสิ่งที่ทำและมุ่งสร้างสรรค์สังคม การศึกษาที่จะ

ส ามารถสื บ ท อ ด วัฒ นธรรม ได้ น้ั น  จ ำ เป็ น ต้ อ งมี

กระบวนการเรียนรู้ทั้งเน้ือหาและการปฏิบัติและกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในอันที่จะ

ทำให้นักเรียนได้เข้าใจในคุณค่าท่ีแท้จริงของวัฒนธรรม มี

ทักษะทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีงาม สามารถสร้างสรรค์

และเลือกสรรนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนิน

ชีวิตเพ่ือสังคมในกระบวนการสอนวิชาสังคมศึกษาน้ัน 

เป็นระดับมัธยมศึกษา 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 1.1 ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาในอำเภอ

สรรคบุรี นำเอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา ส21231 

รายวิชาเมืองสรรค์บ้านเรา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไป

ใช้จัดกิจกรรมในสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้

เรียนรู้เก่ียวกับข้อมูลท้องถ่ินของอำเภอสรรคบุรี 

 1.2 สถานศึกษาสามารถนำเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้

ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงการเรียนการสอนในหลักสูตร

วิชาเลือกต่างๆที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก 
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ความภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานไว้ซึ่งวัฒนธรรม

ที่ดีงามของสังคม 

 1.3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

พบว่า ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ 

ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน ได้เรียนรู้จาก

สื่อที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถแสดง

ความคิดเห็นในการนำเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ 

 1.4  ควรนำเอกสารประกอบการสอนไป

เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชา

อื่นๆให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการเรียน

การสอนได้เป็นอย่างดี 

 

 

 

2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรดำเนินการศึกษาเปรียบ เที ยบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสาร

ประกอบการสอนกับการสอนแบบอื่นๆ 

 2.2 ค ว ร ด ำ เนิ น ก า ร พั ฒ น า เอ ก ส า ร

ประกอบการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาท่ีเน้นการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน การ

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถ่ินของ

แต่ละชุมชน 

 2.3 ควรมีการพัฒนาหลักสูตรในเรื่องอื่นๆ 

ที่เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน

และภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
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แอปพลิเคชันสำหรับห้องเรียนยุคดิจิทัล 
Applications for the digital classroom 

 
พงศ์เทพ โคตรประทุม1 

Phongthep Kotpratum1 
 

บทคัดย่อ 
  

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้เปลี่ยนการศึกษาของไทย ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแอปพลิเคชันบนมือถือในยุค
ห้องเรียนดิจิทัล ได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบันได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมสำหรับการการศึกษา ในบทความน้ีอธิบายถึงคำคุณสมบัติเด่นในการใช้แอปสำหรับห้องเรียนดิจิทัล ซึ่งเป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับการจัดการระบบการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ทำงานร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา 
 
ความสำคัญ : แอปพลิเคชัน / ห้องเรียนยุคดิจิทัล 
 

ABSTRACT 
 The rapid evolution of technology has changed the thai education. In this digital classroom age of 
technological advancement, mobile applications are fastly approaching acme of development. In order to 
increase the efficiency of the development applications, mobile applications which are suitable for 
education have become a contemporary issue. The article describes the instruction of using Apps for 
Classroom. This is an educational innovation for classroom collaboration. That enhances efficiency and 
effectiveness for teaching and learning process. Productivity tools for create, share and edit files in real-
time. 
 
keyword : Applications / digital classroom 
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บทนำ  
 ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูก
พัฒนาข้ึนจนเป็นสิ่งที่ใช้งานง่ายและใกล้ตัวมนุษย์มากข้ึน
ทำให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาจากระบบการเรียน
การสอนแบบเดิมที่ผู้สอนข้ึนหน้าชั้นเรียน และเขียน 
กระดานพร้อมการบรรยายปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยี
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียน ด้วยการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้บทบาทของผู้สอนจะ
เปลี่ยนแปลงไป ผู้ สอนจะไม่ ใช่ เป็นเพียงผู้บรรยาย
เน้ือหาวิชาเรียนซ้ำ ๆ ในห้องเรียนปีแล้วปี เล่าเท่าน้ัน 
ผู้สอนจะกลายเป็นที่ปรึกษาและให้แนวทางนักศึกษาใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหา
แหล่งทรัพยากรความรู้ที่ ต้องการ กำแพงห้องเรียน
แบบเดิมจะทลายลงด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์แบบใหม่ในการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและนักศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริง
ประกอบกับการใช้กระบวนการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความ
ร่วมมือในการเรียนรู้  (Collaborative Learning) โดย
ผู้ เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนหรือกลุ่มผู้ เรียน
ด้วยกันเพ่ือ แลกเปลี่ยนความคิดหรือทำงานร่วมกันได้ 
ผ่านการเขียน การอ่านและการสร้างเน้ือหา รวมทั้งการ
เก็บรวบรวมข้อมูลการแสวงหา และการนำเสนอความรู้ใน
รูปแบบของดิจิทั ลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก่อให้เกิด การ จดจำและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน
มากข้ึนด้วยการใช้นวัตกรรมทางการศึกษา  

คำว่า “นวัตกรรม”เป็นคำที่ค่อนข้างจะใหม่ใน
วงการศึ กษ าของไทย คำ น้ี  เป็ นศั พท์ บัญ ญั ติ ขอ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ศั พ ท์ วิ ช า ก า ร ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ มาจากภาษาอังกฤษว่า Innovation 
ม า จ า ก ค ำ ก ริ ย า ว่ า  innovate แ ป ล ว่ า  ท ำ ให ม่  
เปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ ในภาษาไทยเดิมใช้คำว่า “นว
กรรม” ต่อมาพบว่าคำน้ีมีความหมายคลาดเคลื่อน จึง
เปลี่ยนมาใช้คำว่า นวัตกรรม (อ่านว่า นะ วัด ตะ กำ) 
หมายถึงการนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมจาก
วิธีการที่ทำอยู่เดิม เพ่ือให้ใช้ได้ผลดีย่ิงข้ึน ดังน้ันไม่ว่า
วงการหรือกิจการใด ๆ ก็ตาม เมื่อมีการนำเอาความ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือปรับปรุงงานให้ ดีข้ึน
กว่าเดิมทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 

 ค ว าม ห ม าย ข อ งน วัต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า 
“นวัตกรรมทางการศึกษา” (Educational Innovation) 
หมายถึง การนำเอาสิ่งใหม่ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิด
หรือการกระทำ รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ก็ตามเข้ามาใช้ในระบบ
การศึกษา เพ่ือมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้
ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทำให้ผู้เรียน
สามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน และช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียน เช่น การสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้วีดิทัศน์เชิงโต้ตอบ
(Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และ
อินเตอร์เน็ต เหล่าน้ีเป็นต้น 

 
พื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่ อรองรับสนับสนุนให้ เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

 

 
ที่มา : https://sites.google.com/site/ 

tarsutanya/thekhnoloyi-sarsnthes-sahrab-khru 
 

1. เทคโนโลยีพื้นฐาน 
 เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่
ไหนก็ได้ให้เสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ของตนเอง ได้อย่าง
ปลอดภัย (Authentication Technology) โครงสร้าง
พ้ืนฐานของเทคโนโลยี เป็นกรอบงานบูรณาการ ภายใต้ 
เครือข่ายดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานน้ีประกอบด้วย ศูนย์
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
จัดการฐานข้อมูล ระบบการกำกับดูแลและระบบการ
รักษาความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บนอินเทอร์เน็ต โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นฮาร์ดแวร์ทาง 
กายภาพที่ ถูกใช้ ในการ เชื่ อมต่อกันระห ว่างเครื่อ ง
คอมพิวเตอร์หลายเครื่องและผู้ใช้หลายคน โครงสร้าง 
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พ้ืนฐานประกอบด้วยสื่อการ ส่งผ่านรวมทั้งสายโทรศัพท์
สายเคเบิลทีวีดาวเทียมและเสาอากาศ และยังมีเราเตอร์ 
หลายตัวที่ใช้ถ่ายโอน ข้อมูลระหว่างเทคโนโลยีการส่งผ่าน
ที่สนับสนุนการไหลและการประมวลผลของข้อมูล 
 
2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ 
 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงสมรรถนะของ
ฮาร์ดแวร์ให้สูงข้ึน มีระบบการแสดงผลสำหรับ ผู้ใช้  
(Human Interface) ให้ใช้งานง่ายข้ึนทำให้ทุกคนสามารถ
ใช้ งานคอมพิวเตอร์ทุ กที่  เหมือนเป็นของตนเองได้ 
สามารถโต้ตอบกับผู้ ใช้ งาน ได้อ ย่างมี ปฏิ สั ม พัน ธ์  
(Interactive) ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีนำเข้า ข้อมูลที่
จะ ช่วยให้การป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ง่ายข้ึน 
เทคโนโลยีประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และเทคโนโลยีการแสดงผลที่แสดง
ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานได้รับรู้ผ่านหน้าจอดิสเพลย์ และ 
อุปกรณ์ที่หลากหลาย ส่วนสำคัญอย่างย่ิงอีกประการหน่ึง
ก็คือ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่จะสามารถเก็บข้อมูลได้
จำนวนมากมาย มหาศาลไว้บนระบบเครือข่ายได้ดังเช่น 
คลาวด์ด้วย 
 
3. เทคโนโลยีการเข้าถึง 
 เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงฮาร์ดแวร์เข้ากับระบบ
เครือข่ายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวข้ึน ได้แก่ 
เท ค โน โล ยี เค รื อ ข่าย  (Network Technology) และ
เท ค โน โล ยี ก า ร เข้ า ถึ ง อุ ป ก ร ณ์  (Devices Access 
Technology) เป็นการวางระบบเครือข่ายการสื่อสาร
โทรคมนาคม ระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนต้ังแต่สอง 
เครื่องข้ึนไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ซึ่งเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีก็คืออินเทอร์เน็ต การที่ระบบ
อินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญมากข้ึนในปัจจุบัน เพราะมี
การใช้งานคอมพิวเตอร์ อย่างแพร่หลาย จึงเกิดความ
ต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เหล่าน้ันถึงกัน เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของระบบให้สูงข้ึน และลดต้นทุนของระบบ
โดยรวม การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ทำให้
ระบบมี ขีดความสามารถเพ่ิมมาก ข้ึน การแบ่งการใช้
ทรัพยากร เข่น หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วย

จัดเก็บ ข้อมูล โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ชนิด
ต่าง ๆ ทำให้ลดต้นทุนของระบบลงได้ 
 
4. เทคโนโลยีประยุกต์ 
 เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถรองรับ
บริการแก่ผู้ใช้งานรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เข่น 
บทเรียนออนไลน์ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเป็นสื่อที่นิยม
ใช้ ใน การสอนเน่ืองจากเป็นสอหลาย ๆ สื่อ  ได้แก่  
ข้อความ เสียง กราฟิก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว และวีดี
ทัศน์ โดย อาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียนได้ ช่วยตอบสนองความ 
ต้องการใน การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
ผู้เรียนสามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทำให้
ได้เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้าง
ความรู้ผ่านประสบการณ์โดยอาศัยการฝึก ปฏิบัติคิดแก้ไข 
ปัญหาจากสถานการณ์ที่กำหนดให้โดยใช้การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แบบสังคมออนไลน์ ผนวกกับ  ความคิดด้าน 
วิทยาการสำหรับโลกไอที่เข้ากับซอฟท์แวร์และการใช้งาน
บนอินเทอร์เน็ตหรือบนคลาวด์ ที่มี ลักษณะเป็นบริการ 
สาธารณะมากข้ึนในรูปแบบของส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้และ
การประมวลผลที่เรียกว่า Software Plus Service โดย
นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ ใน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะ ในการเรียนรู้  เสริมสร้าง 
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนการสอน พร้อมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ แบบ ปฏิ สัม พัน ธ์ให้ เกิ ด 
ประสบการณ์ ใหม่ ในการเรียนรู้ แบบ cloud-based 
services สามารถทำงาน ได้ทุ กอุป กรณ์  บนระบ บ 
อินเทอร์เน็ตไร้สายได้อย่างสมบูรณ์ เพ่ือเป็นการยกระดับ
การศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบสังคม ใหม่ยุค
ดิจิทัลอย่างแท้จริง 
 ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมาก
ข้ึนจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 
กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวิสัยทัศนไว้ว่า ประชาชน
ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง มี คุณภาพ ด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
มีการใช้หลายมิติที่สำคัญ เพ่ือลดความเลื่อมล้ำโดยมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดการเข้าถึง แหล่งเรียนรู้ เพ่ิมศักยภาพ
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การศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้แบบ
ออน ไล น์  ส่ ง เส ริ ม  ก าร เรี ยนรู้ ทุ กที่ ทุ ก เวล า  เพ่ิ ม
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเน่ืองด้วยการ
ใช้ อุ ป กรณ์  ส่ วน ตั วที่ ทั นสมั ย เน้นการส ร้ างค วาม
หลากหลายของการเรียนรู้  (Empowering) เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถและอิสระในการเลือกวิธีการและสื่อการ
เรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ในห้องเรียนแห่งอนาคต 
(Future Classroom) โดยมีพันธกิจเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
(Ministry of Education, 2 0 1 4 ) ผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
กำลังคนให้มีศักยภาพด้านการพัฒนา เพ่ือยกระดับ
ความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ระบ บ การ เรี ยนก ารสอ นแบ บ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา
เพ่ือขยาย โอกาส การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ 
บริการ และส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนวัตกรรมเพ่ือ
การศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพพลิเคชั่น
เพ่ือการศึกษาในยุคห้องเรียนดิจิทัล มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแบบ
ก้าวกระโดด แอพพลิเคชั่นเพ่ือการศึกษา กำลังมีบทบาท
และความสำคัญในการเรียนการสอนนักเรียน อีกทั้ง
รัฐบ าล ไทยมี น โยบายส่ ง เส ริมการ ใช้ สื่ อสมั ย ใหม่  
(NewMedia) ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและ
นักศึกษา สามารถใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าทางการ
เรียนรู้ได้มากเน่ืองจากนักเรียนส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบั ติการ
สมาร์ทโฟน หรือแอนดรอยด์ การเรียนการสอนในสมัยน้ี
จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการ
เรียนการสอน เปลี่ยนไปเป็นการเรียนการสอนที่ ไร้
พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดสำหรับการศึกษา แค่มีสมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ตก็สามารถจัดการเรียนการสอนได้ แต่จะมี
แอปพลิเคชันไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วย
จัดการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมแก่
การเรียนรู้ของนักเรียน แถมยังช่วยลดภาระการทำงาน

ของผู้สอนได้ อีก ด้วย ตัวอย่างแอปพลิ เคชันสำหรับ
ห้องเรียนยุคดิจิทัล 
1. Plickers 

 
ที่มา : http://www.istituto-scalcerle.it/quiz-

plickers/ 
 

 Plickers เป็นเครื่องมือที่ไว่ใช้สำหรับเช็คชื่อ เช็ค
คำตอบ ของนักเรียน โดยใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียง
เครื่องเดียว ด้วยการสแกน AR Code โดยนักเรียนจะมี
กระดาษของตนเองที่ใช้เก็บรหัส และคำตอบ ประเภท
ตัวเลือก เมื่อผู้สอนต้องการจะเช็คชื่อ หรือตรวจคำตอบ
เพ่ือเก็บ แค่เพียงให้นักเรียนชูกระดาษข้ึนมา ผู้สอนก็เปิด 
แอปพลิเคชันที่มี ในสมาร์ทโฟน สแกนกระดาษของ
นักเรียน ก็จะเห็นคำตอบแบบเรียลไทม์บนหน้าจอได้เลย  
เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.plickers.com 
 
2. Plook Classroom 

 
ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/ 

plook/learning 
 

 Plook Classroom เป็นห้ อง เรียนออนไล น์  
พัฒนาโดยเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอม ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
ผู้สอนและนักเรียนที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ โดย Plook Classroom เปรียบเสมือนห้องเรียน
ออนไลน์ที่ผู้สอนสามารถเข้าไปใช้งานโดยการสั่งบทเรียน 
สั่งงาน สั่งการบ้านให้นักเรียน และนักเรียนเข้าไปทำ
แบบฝึกหัด และเรียนตามบทเรียนที่ผู้สอนจัดไว้ให้ โดย 
Plook Classroom จะทำงานร่วมกับระบบคลังความรู้ 
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และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ทั้งน้ีผู้สอนสามารถสร้างตัว
เน้ือหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง หรือจะเข้าไปใช้งานระบบคลัง
ความรู้ และคลังข้อสอบของเว็บไซต์ที่จัดไว้ให้ผู้สอนเลือก
อ ย่ า ง ม า ก ม า ย  เ ข้ า ใ ช้ ง า น ไ ด้ ที่  : 
https://www.trueplookpanya.com/classroom 
 
3. Kahoot 

 
ที่มา : https://www.hatyaiapp.co.th/บทความแอป

พลิเคชัน/kahoot/ 
 

 Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบ
ทางออนไลน์ พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้ คะแนนมาก
ที่สุด เรียงสำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ
ออนไลน์ที่นักเรียนจะต้องเล่นผ่าน คอมพิวเตอร์ สมาร์ท
โฟน หรือแท็บเล็ต เชื่อมต่อเช้าสู่ระบบ เพ่ือระบุชื่อคนเล่น 
เก็บคะแนนหรือแช่งชันกัน ซึ่ง ผู้สอนสามารถต้ังคำถาม
และเฉลยคำตอบเพ่ือให้นักเรียนเล่นเกมแช่งชันกันได้  
เข้าใช้งานได้ที่ : https://kahoot.com 
 
4. Edmodo 

 
ที่มา : https://sharemylesson.com/teaching-

resource/edmodo-321022 
 

 Edmodo คือเครือข่ายสังคมออนไลน์ทาง
การศึกษา ที่พัฒนาข้ึนมาโดยเฉพาะการศึกษา คล้ายกับ 
Facebook เหมาะสำหรับผู้สอน นักเรียนในโรงเรียน หรอื
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ท่ีมีระบบรักษาความ
ปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข้อความ แชร์สื่อ

สำหรับชั้นเรียน และให้การเรียนรู้เข้าถึงได้จากทุกที่ 
ทำงานร่วมกัน แบ่งปันเน้ือหา ผู้สอนสามารถเข้าถึง
การบ้าน สมุดเกรดของนักเรียนได้ สามารถพูดคุย 
ปรึกษาหารือ หรือใช้ระดมความคิดกันได้ 
เข้าใช้งานได้ที่ : https://new.edmodo.com 
 
5. Socrative 

 
ที่มา : https://celfspresessional. 

wordpress.com/2016/02/15/using-socrative-in-
the-classroom/ 

 
 Socrative เป็ น แอป พลิ เค ชั น  ที่ ช่ วยส ร้ า ง
แบบทดสอบเพ่ือประเมินผลนักเรียนแบบออนไลน์สามารถ 
แสดงผลการสอบได้ทันที  รองรับทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถใส่ภาพประกอบคำอธิบายต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ เรียนพิมพ์คำตอบได้ โดยมีจุดเด่นที่สำคัญ คือ 
ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบผ่านอุปกรณ์ ได้หลากหลาย 
รูปแบบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อระบบ
อินเตอร์เน็ตได้  
เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.socrative.com 
 
6. Zip Grade 

 
ที่มา : https://www.kidsworldfun.com/teacher-
resources/brilliant-tech-tools-for-teachers.php 

  
Zip Grade เป็นเครื่องมือที่ ใช้สำหรับตรวจ

คำตอบประเภทปรนัยที่สามารถแสดงผลได้ทันที โดยใช้ 
ร่วมกับกระดาษที่ทางแอปพลิเคชันน้ีได้ทำข้ึน สำหรับใช้

https://kahoot.com/
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ในการประเมินผลต่าง ๆ โดยการใช้สมาร์ทโฟนหรือ แท็บ
เล็ตสแกนเพ่ือตรวจคำตอบ สามารถรองรับคำตอบที่ใช้
ปากกาลีแดง สี น้ำเงินและดินสอลีดำได้ มีความรวดเร็ว
แม่นยำในการประมวลผล ไม่ เกิน 5 นาที  สามารถบอก
ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดต่ำสุดของคะแนน สอบ และค่าสถิติของตัว
ข้อสอบได้ เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.zipgrade.com 
 
7. Schoology 

 
ที่มา : https://www.cmsd.k12.pa.us/ 
1/News/247#sthash.7EnC7QsQ.dpbs 

Schoology คือ เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ (LMS) มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
สร้างกิจกรรมต่าง ๆ (Materials) การติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ เรี ย น  ก า รก ำาห น ด ต า ร า ง เว ล าป ฏิ ทิ น ต่ า ง  ๆ 
(Attendance) ที่ ผู้ เรียนจะต้องทราบ สามารถสร้าง
ข้อสอบได้หลายแบบ เช่น ข้อสอบแบบหลายตัวเลือก แบบ
เติมคำ แบบเขียนบรรยาย ฯลฯ มีระบบเกรด Grade book 
ที่ใช้สําาหรับดูพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน สามารถใช้งาน 
เว็บไซต์ Schoology ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งาน
ใน Smartphone ทั้งในระบบ iOS และ Android 
เข้าใช้งานที่ : https://www.schoology.com 
 
8. Seesaw 

 
ที่มา : https://home.lps.org/cs/ 

2017/11/06/seesaw/ 
 

 Seesaw เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยในเรื่องการ
จัดการ ผู้สอนสามารถสั่งการบ้านให้นักเรียน แอปพลิเค
ชันจะช่วยเตือนความจำว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่ 

และเรายังสามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใด ส่งงานของเราแล้ว
บ้าง นักเรียนก็สามารถทำงานผ่านแอปพลิเคชันน้ีได้เลย และ
ยังสามารถเลือกใช้ได้ หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะวาดรูป 
ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป ซึ่งผู้สอนสามารถเช้ามา
ตรวจผลงานได้ทันที รวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองรับรู้ได้ด้วย 
ใช้งาน Seesaw คลิก : https://web.seesaw.me 
 
9. Nearpod 

 
ที่มา : https://nearpod.com/blog/presentation-

conferences/ 
 

Nearpod เป็นแอปพลิ เคชันสำหรับบริหาร
จัดการสื่อการเรียนการสอน จากเครื่องของผู้สอนไปแสดง
ยังอุปกรณ์ของนักเรียน โดยจะเป็นเครื่องมือสร้างงาน
นําเสนอแบบ Interactive ใช้ งานง่าย ซึ่ งรองรับทุก
แพลตฟอร์ม ทั้ ง Tablet ,Smartphone,คอมพิวเตอร์ 
หรืออุปกรณ์ พกพาที่ ใช้ ระบบปฏิ บั ติการ iOS และ 
Android มีฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์กับผู้สอน เช่น การส่ง
ภาพ slide วิดีโอ และเว็บเพจ จากเครื่องของผู้สอนไปยัง
เครื่องของนักเรียนได้แบบ real time การเช็คชื่อ การ
สร้างแบบสอบถาม และแบบประเมินรวมถึงการสร้าง 
homework ให้นักเรียนสามารถนําไปศึกษาเรียนรู้นอก
เวลา และทำแบบฝึกหัดท้ายบท โดยระบบจะสร้าง
รายงานแจ้งผลให้ผู้สอนทราบได้ทันทีว่ามีใครส่งหรือยังไม่
ส่งงานบ้าง พร้อมวิเคราะห์คะแนนเป็นกราฟให้อัตโนมัติ 
ผู้ สอนจะเป็นผู้ สร้ างสื่อการเรียนการสอนจากทาง
คอมพิวเตอร์ Tablet ,Smartphone หรืออุปกรณ์พกพา
ที่ใช้ระบบปฏิบั ติการ iOS และ Android เพียงเท่าน้ัน 
ส่วนนักเรียนรอรับรหัสจากทางผู้สอน เพ่ือทำการเข้าเรียน
จากสื่อการเรียนการสอนแบบ real time เมื่อผู้สอนทำ
ก า ร เ ริ่ ม ส อ น ใ น วิ ช า น้ั น  เ ข้ า ใ ช้ ง า น ไ ด้ ที่  : 
https://nearpod.com 
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10. Google Classroom 

 
ที่มา : https://www.tgde.kmutnb.ac.th/ 

education/ed-sub-category/index?ed_cat_id=1 
 

 Google Classroom เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ที่ ช่ ว ย
อำนวยความสะดวกด้านการศึกษาถูกออกมาเพ่ือให้ผู้สอน
มี เวลาติดต่อลื่อสารกับนักเรียนมากข้ึนในขณะเดียวกัน
นักเรียนก็มีเวลาค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้มากข้ึนด้วย 
เช่นกัน การใช้งานของ Google Classroomช่วยสร้าง
และเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google Docs, Driveและ
Gmail โดยผู้สอนสามารถตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลา
พร้อมให้คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา เข้าใช้งานได้ที่ : 
https://classroom.google.com/signup 
 
11. Engrade 

 
ที่มา : https://www.commonsense.org/ 

education/website/engrade 
 

 Engrade เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการออกแบบ
มาเพ่ือช่วยให้ผู้สอนวางแผนการสอน ปรับปรุง และ

ประเมินนักเรียนไปในตัว นักเรียนสามารถติดตามการเข้า
เรียน การส่งงาน และยังสามารถสนทนากับผู้สอนได้ด้วย 
เข้าใช้งานได้ที่ : https://www.mheducation.com 
 
12. Trueplookpanya 

 
ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/ 

 
 trueplookpanya เป็ น แ อ ป พ ลิ เค ชั น เ พ่ื อ
การศึกษา คลังความรู้และคลังข้อสอบออนไลน์ พร้อม
เฉลย ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปฐมวัย ครบ
ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้คู่คุณธรรม ให้
ผู้สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพ เสียง และวิดีโอ ได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา ผ่าน iPhone, iPad และiPod touch โดยเน้ือหา
ในแอปพลิเคชันประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ คลังความรู้ 
(รวบรวมความรู้วิชาการจากทุกกลุ่มสาระการ เรียนรู้และ
กิจกรรมนอกห้องเรียน) คลังข้อสอบ (รวมข้อสอบทุก
ระดับชั้นจากสถาบันการศึกษาและสถาบัน กวดวิชาที่ได้
มาตรฐาน) และ ความรู้คู่คุณธรรม (สร้างจิตสำนึก ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม) นอกจากน้ี ยังมีเมนูค้นหา (Search) 
เพ่ือง่ายต่อการค้นหาหัวข้อ และเมนู Favorite เก็บเน้ือหา
ที่ ส น ใจ ห รื อ ใ ช้ เป็ น ป ร ะ จ ำ  เ ข้ า ใ ช้ ง า น ไ ด้ ที่  : 
http://www.trueplookpanya.com/app 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อย ของแอปพลิเคชัน 
 

แอปพลิเคชัน คุณสมบัติ 
จุดเด่น จุดด้อย 

Plickers - สร้างข้อคำถาม/แบบฝึกปรนัย 
- ใช้โค้ดเฉพาะจากเว็บไซต์พิมพ์ในกระดาษโดยการ
หมุนตัวเลือก A B C D ในโค้ดแทนการเลือกตอบ 
- ใช้มือถือสแกนเพ่ือตรวจคำตอบ 

- รองรับผู้ฟังได้สูงสุด 63 คน 
- ต้องใช้โคชในการสแกนเข้า 

http://www.trueplookpanya.com/app
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แอปพลิเคชัน คุณสมบัติ 
จุดเด่น จุดด้อย 

Plook Classroom - ผู้สอนสั่งบทเรียน สั่งงาน สั่งการบ้าน 
- ผู้ เรียนเข้าไปทำแบบฝึกหัด และเรียนตาม
บทเรียนที่ผู้สอนจัดไว้ให้ 

- อุปกรณ์และซอฟแวร์ในการเรียนการสอน
ราคาแพง 
- มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ 
- ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดี 
- ปฎิสัมพันธ์ทางการเรียนไม่มีความเป็น
ธรรมชาติและมีน้อยเกินไป 

Kahoot - สร้างข้อสอบหรือโจทย์คำถาม แบบฝึกปรนัย  
- ใช้สมาร์ทโฟนของนักเรียนเป็นรีโมทกดตัวเลือก 
- สร้างปฎิสัมพันธ์และความนุกสนาน 

- ใช้เวลาจำกัดในการตอบคำถาม 5 วินาที- 
- ผู้ตอบคำถามจะเอาแต่เร็ว กดมั่วโดยหวังว่า
จะถูก ยังไม่อ่านคำตอบ 
- ทุกคนในห้องเรียนจะต้อง มีมือถือ หรือ 
tablet ที่มี internet 

Edmodo - ส่งงานและสร้างชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
- เช็กความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน 
- มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook 

- ไม่สามารถแก้ไขการแสดงความคิดเห็น
หลังจากท่ีสง่ไปแล้ว 
- แบบทดสอบแบบ Short Answer เป็น
แบบทดสอบที่ไม่สามารถตรวจอัตโนมัติ ครู
ต้องตรวจงานและให้คะแนนเอง 
- ไม่มีเมนูฟังก์ชันการใช้งานภาษาไทย 
- ไม่มีระบบอีเมล และการแจ้งเตือนเมื่อ
นักเรียนส่งงานช้าและครบกำหนด 

Socrative - สามารถต้ังคำถาม-ตอบ ได้ 
- แบบเป็นปรนัยกี่ข้อก็ได้ เป็นคำถาม ถูกผิด หรือ
เป็นคำถามท่ีพิมพ์คำตอบ  
- สามารถใช้ในการแข่งขันได้เช่นกัน 

- ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 
- มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ 
- ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดี 
 

Zip Grade - ใช้กระดาษคำตอบจากเว็บไซต์ให้นักเรียนฝน
คำตอบด้วยดินสอ 2B 
- ใช้มือถือสแกนเพ่ือตรวจคำตอบ 
- ประมวลผลคะแนนรายบุคคล 

- มีค่าใช่จ่าย 
- ตรวจได้ไม่เกิน 100 แผ่นต่อเดือน ถ้าเกิน
ต้องมีค่าใช้จ่าย $6.99 ต่อปี 

Schoology - ส่งงานและสร้างชั้นเรียนของตัวเองผ่านระบบ
ออนไลน์ 
- ติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนในการทำงาน 
- มีคอมเมนต์โต้ตอบเหมือน Facebook 

- ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 
- ไม่มีแบบทดสอบและการทดสอบ 
 

Seesaw - เตือนความจำว่า สั่งงานอะไรไปบ้าง ส่งเมื่อไหร่  
- สามารถรู้ได้ว่า นักเรียนคนใดส่งงานของเราแล้ว

- เวอร์ชั่นฟรีมีข้อจำกัดมาก 
- มีการรันข้อมูลช้าบ้าง. 
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แอปพลิเคชัน คุณสมบัติ 
จุดเด่น จุดด้อย 

บ้าง  
- สามารถทำงานผ่านแอพพลิเคชั่นน้ีได้เลย 
- สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะ
วาดรูป ถ่ายภาพ อัดเสียง หรือถ่ายคลิป  
- สามารถเข้ามาตรวจผลงานได้ทันที  
- เตือนไปยังผู้ปกครองอัพเดตพัฒนาการและ
กิจกรรมในแต่ละวันได้ 

- มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ 
- ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดี 
 

Nearpod - สร้างบทเรียนออนไลน์ 
- สร้างคำถามให้ผู้เรียนตอบหลังจากจบคลาส 

- มีค่าใช่ในจ่ายเวอร์ชั่นเต็ม 
- เวอร์ชั่นฟรีรองรับผู้เล่นพร้อม ๆกันได้แค่ 30 
คน 
- บาง feature ที่ต้องเสียตังค์เพ่ิม 

Google 
Classroom 

- สร้างและเก็บข้อมูลการเรียนโดยใช้ Google 
Docs,Drive และ Gmail โดยผู้สอนสามารถ  
- สั่งงาน ทำแบบทดสอบ พร้อมให้คะแนน 
- ตรวจข้อมูลการเรียนได้ตลอดเวลาพร้อมให้
คำแนะนำแก่นักเรียนได้ตลอดเวลา 

- เว็บไซต์อยู่ภายใต้ Google ทำให้ domain 
name ยาว 
- ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 
-ไม่มีแบบทดสอบและการทดสอบ 
- ไม่มีระบบติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน หรือ
ระหว่าง-ครูด้วยกัน เช่น ห้องสนทนาออนไลน์ 
- ไม่มีรายการบันทึกกิจกรรมการเข้าใช้งานชั้น
เรียนของผู้เรียน 

Engrade - ช่วยในการวางแผนการสอน  
- ปรับปรุง และประเมินนักเรียน 
- ผู้เรียนสามารถติดตามการเข้าเรียน การส่งงาน  
- สามารถสนทนากับผู้สอนได้ด้วย 

- ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเท่าน้ัน 
- ไม่มีแบบทดสอบและการทดสอบ 
 
 

Trueplookpanya - คลังความรู้และคลงัข้อสอบออนไลน์ พร้อมเฉลย - ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการเข้าถึงข้อมูล 
หากไม่เข้าใจในคำถามไม่สามารถถอธิบายได้ 
- มีความล่าช้าในการรอข้อมูลย้อนกลับ 
- ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดี 

 
จากแอปพลิเคชัน ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนับว่าเป็น

ประโยชน์กับการเรียนการสอนอย่างมากและที่สำคัญคือ 
ผู้สอนต้องเข้าใจคุณลักษณะของแอปพลิเคชันและวิธีการ
ประยุกต์แอปพลิเคชันงานกับการเรียนการสอน เพราะถ้า
นำไปใช้โดยที่ไม่มีการออกแบบกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน ไว้ล่วงหน้า การใช้ แอปพลิเคชัน เหล่าน้ี

อาจไม่สัมฤทธ์ิผล ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้และเพ่ือความ
เข้าใจในการใช้งาน ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชันและวิธีการใช้ได้ตามที่ผู้สอนต้องการสามารถนำมาเป็น
เครื่องมือเพ่ือจัดการระบบการเรียนการสอนและออกแบบ
ระ บ บ ก าร ใช้ ง าน ไ ด้  ต าม ค วาม  เห ม าะ ส ม ขอ ง
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านการศึกษา เข่น การ ติดต่อสื่อสาร การ
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กำหนดเวลาของชั้นเรียน และการเขียนรายงานหรือ
เรียงความ ซึ่งสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข
เอกสารได้ทันที  มี การควบคุมและการแบ่ งปันที่ มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสภาพ แวดล้อม ในการทำงานที่
เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้  
 

สรุป 
 การ จั ดก าร เรี ยน รู้ ใน ยุ ค ดิ จิ ทั ล ไ ด้ น ำ เอ า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ ทำให้
การเรียนการสอนมีความสะดวกรวดเร็ว เข่น ความสะดวก
รวดเร็วในการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ความ
สะดวกในการเข้าถึง ค้นหาข้อมูล สร้างสรรค์ข้ึนงานดิจิทัล 
และเผยแพร่ข้ึนงานของผู้เรียน เป็น การเรียนรู้ใน ยุค
ดิจิทัล เป็นการเรียนรู้ที่ผู้สอนจะต้องสร้างบริบทการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ออกแบบการ จัดการ
เรียนรู้และประเมินผลผู้ เรียนให้สอดคล้องกับกรอบ
ความคิดของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ ให้  
ความสำคัญกับการเรียนรู้เน้ือหาและการมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านการได้ลงมือปฏิบัติการจริงของผู้เรียน 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผน วิเคราะห์ 
และอธิบายแผนและผลการปฏิบัติการอย่างเป็น ระบบ มี
มุมมองที่หลากหลายมีความพร้อมในการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นรวมถึงสามารถสะท้อนความ คิดเห็นของ
ตัวเองได้และมีความเข้าใจตนเองพร้อมปรันตัวเรียนรู้สิ่ง
ใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามในการ จัดการเรียนรู้ใน
ยุคดิจิทัลน้ันก็มีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนรู้คือ 
ปัจจัยด้านบุคลากรหรือคนเพราะคนเป็นคนกำหนด

นโยบายที่จะพัฒนาการเรียนรู้ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
หรือบริบทของการเรียนรู้ ซึ่งมี อิทธิพลต่อตัวของผู้เรียน
เป็นอย่างมาก ปัจจัยด้านผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน ซึ่งมาจากการ
ประเมินผลผู้เรียน ทั้งทางด้าน เน้ือหา และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องให้ความสำคัญในการจัด
การศึกษาของประเทศไทย 
 การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไม่
ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านระบบเครือข่าย การพัฒนา 
อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ จนกลายเป็นส่วน
หน่ึงของการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ รวมทั้งการ การ
พัฒนาแอปพลิเคชัน และซอฟท์แวร์ส่งผลให้ เกิดการ
พัฒนาทางด้านการศึกษา โดย การ ปรับเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยี เพ่ือการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กันผู้เรียน ผ่าน
การเขียน การอ่าน และ การสร้าง เน้ือหา รวมทั้งการเก็บ
รวบรวม แสวงหาและการนำเสนอความรู้ในรูปแบบของ
ดิจิตอล ผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จึงนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ พัฒนาข้ึนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีจุดเด่น หลายประการ และมีแอปพลิเค
ชันให้เลือกใช้ได้หลากหลาย ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุน
การศึกษาที่ชัดเจน เปิดให้ สถาบันการศึกษาสมัครใช้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเรียนรู้ ทั้ง
การเรียนรู้ตัวย ตนเอง นอกระบบ และการจัดการศึกษา
ในระบบที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
เครื่องมือช่วย ในการ จัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 
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